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RESUMO 

 
Dissertação de Mestrado 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica 

Universidade Federal de Santa Maria 

 
MODELAGEM E CONTROLE DO CONVERSOR DAB PARA 

INTERFACE ENTRE BANCO DE BATERIAS E SISTEMA ELÉTRICO 

DE POTÊNCIA 

 
AUTOR: PABLO FERNANDO SOARDI COSTA 

ORIENTADOR: LUCIANO SCHUCH 

COORIENTADOR: LEANDRO ROGGIA 

Santa Maria, 7 de agosto de 2017. 

 
Esta Dissertação de Mestrado apresenta o desenvolvimento de um conversor Dual 

Active Bridge (DAB) para o carregamento de um banco de baterias, sendo este conectado a um 

barramento CC, o qual é conectado ao sistema elétrico de potência por meio e um inversor. O 

conversor DAB proposto tem como finalidade realizar o carregamento do banco de baterias 

através do método de Corrente Constante/Tensão Constante (Constant Current/Constant 

Voltage - CC/CV). Para a escolha da topologia empregada um breve estudo de topologias com 

elevado ganho de tensão, isolamento galvânico e com bidirecionalidade no fluxo de potência 

foi realizado. Além disso, um estudo sobre os principais tipos de acumuladores de energia 

também foi realizado, onde dentre as tecnologias estudadas podem-se citar os supercapacitores, 

os sistemas flywheels e as baterias de Li-íon. Após definida a topologia do conversor CC-CC a 

ser adotada, uma análise aprofundada do conversor DAB foi efetuada, descrevendo as etapas 

de operação, tipos de modulação comumente aplicadas a esta topologia, bem como a faixa de 

comutação com zero de tensão (Zero Voltage Switching - ZVS). Também será analisado o 

modelo matemático do conversor através da Linearização da Corrente de Saída, sendo este 

utilizado para o projeto dos controladores. Definido o modelo matemático, são realizados os 

projetos dos controladores utilizados no trabalho, um controlador de corrente e um controlador 

de tensão, os quais atuam de forma independente em cada etapa durante o processo de carga do 

banco de baterias. Inicialmente, o controlador de corrente impõe uma corrente constante de  

20 % CAh sobre as baterias até estas atingirem o valor da tensão de equalização de 54 V. Neste 

momento a malha de controle de tensão entra em operação mantendo a tensão constante (com 



valor da tensão de equalização) no banco de baterias até que a corrente seja igual a 2 % de C. 

Em seguida a tensão das baterias é reduzida para 48 V, entrando no modo flutuação, concluindo 

desta forma o processo de carga do banco de baterias. Resultados experimentais são 

apresentados de modo a comprovar o desempenho do conversor DAB. 

 

Palavras-chave: Conversor Dual Active Bridge (DAB), Modelagem do conversor DAB, 

Controle do conversor DAB. 



ABSTRACT 
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MODELING AND CONTROL OF THE DAB CONVERTER FOR 

INTERFACE BETWEEN BATTERY BANK AND ELECTRICAL 

POWER SYSTEM 

 
AUTHOR: PABLO FERNANDO SOARDI COSTA 

RESEARCH SUPERVISOR: LUCIANO SCHUCH 

CO-ADVISOR: LEANDRO ROGGIA 
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This Master's Dissertation presents the development of a Dual Active Bridge (DAB) 

converter for charging a battery bank, which is connected to a DC bus, which is connected to 

the electric power system by means of an inverter. The purpose of the proposed DAB converter 

is to charge the battery bank through the Constant Current / Constant Voltage (CC / CV) 

method. For the choice of the topology employed a brief study of topologies with high voltage 

gain, galvanic isolation and bidirectionality in the power flow was performed. In addition, a 

study on the main types of energy accumulators was also carried out, where among the 

technologies studied we can mention supercapacitors, flywheels systems and Li-ion batteries. 

After defining the topology of the DC-DC converter to be adopted, an in-depth analysis of the 

DAB converter was performed, describing the operation steps, modulation types commonly 

applied to this topology, as well as the zero voltage switching range - ZVS). The mathematical 

model of the converter will also be analyzed through the Linearization of the Output Current, 

which is used for the design of the controllers. Once the mathematical model has been defined, 

the designs of the controllers used in the work are carried out, a current controller and a voltage 

controller, which act independently at each step during the battery bank loading process. 

Initially, the current controller imposes a constant current of 20% CAh on the batteries until 

they reach 54 V, the value of the equalization voltage. At this moment the voltage control loop 

starts operating maintaining constant voltage (with voltage equalization value) on the battery 

bank until the current is equal to 2% of the C. Then the battery voltage is reduced to 48 V, 



entering the float mode, thus completing the process of charging the battery bank. Experimental 

results are presented in order to verify the performance of the DAB converter. 

 
Keywords: Dual Active Bridge (DAB) Converter, DAB Converter Modeling, DAB Converter 

Control. 



LISTA DE FIGURAS 

Figura 1.1 — Estrutura da geração mundial por fonte primária em 2012. ............................... 27 

Figura 1.2 — Geração de Energia Elétrica por Fonte no Brasil - participação em 2014. ........ 28 

Figura 1.3 — Expectativa para capacidade instalada global em 2040. .................................... 29 

Figura 1.4 — Sistema de geração renovável com conversor DAB para carga/descarga do banco 

de baterias. ................................................................................................................................ 36 

Figura 2.1 — Relação entre densidade de energia e densidade de potência. ........................... 44 

Figura 2.2 — Método de carga Corrente Constante/Tensão Constante (CC/CV) .................... 48 

Figura 2.3 — Algoritmo de controle para carregamento de baterias de Li-íon. ....................... 49 

Figura 2.4 — Classificação dos elementos de armazenamento de energia. ............................. 50 

Figura 2.5 — Conversor DAB monofásico .............................................................................. 54 

Figura 2.6 — Conversor DAB trifásico. ................................................................................... 55 

Figura 2.7 — Topologia com meia ponte na entrada e outra meia ponte na saída (Dual Half Bridge). 

.................................................................................................................................................. 55 

Figura 2.8 — Conversor Full-Bridge/Half-Bridge com grampeamento ativo na entrada ........ 56 

Figura 2.9 — Integração de conversor DAB com conversor NPC ........................................... 57 

Figura 2.10 — Conversor CC-CC Half-Bridge/Push-Pull ....................................................... 58 

Figura 2.11 — Conversor full-bridge-push-pull ....................................................................... 58 

Figura 2.12 — Conversor Buck-Boost em cascata com inversor ............................................. 59 

Figura 2.13 — Conversor CC-CC integrado full-bridge-forward. ........................................... 60 

Figura 3.1 — Conversor DAB .................................................................................................. 64 

Figura 3.2 — Potências ativa e aparente normalizadas no conversor DAB com PSM (1p.u.=180º). 

.................................................................................................................................................. 65 

Figura 3.3 — Conversor DAB .................................................................................................. 66 

Figura 3.4 — Primeira etapa de operação. ............................................................................... 67 

Figura 3.5 — Segunda etapa de operação. ............................................................................... 68 

Figura 3.6 — Terceira etapa de operação. ................................................................................ 69 

Figura 3.7 — Quarta etapa de operação. .................................................................................. 70 

Figura 3.8 — Quinta etapa de operação. .................................................................................. 70 

Figura 3.9 — Sexta etapa de operação. .................................................................................... 71 

Figura 3.10 — Formas de onda do conversor DAB ................................................................. 72 

Figura 3.11 — Curvas de transferência de potências com variações em dDAB ....................................................... 
74 

Figura 3.12 — Formas de onda do conversor DAB com PTRM. ............................................ 76 



Figura 3.13 — Curva de transferência de potência e das potências limitantes de operação sob ZVS. 

.................................................................................................................................................. 78 

Figura 4.1 — Circuito equivalente do modelo de linearização da corrente de saída. .............. 83 

Figura 4.2 —  Modelo da corrente de saída do DAB .............................................................. 86 

Figura 4.3 — Modelo da tensão de saída do DAB .................................................................. 87 

Figura 4.4 — Resposta em frequência para diferentes ângulos de operação para o modelo de corrente. 

.................................................................................................................................................. 88 

Figura 4.5 — Resposta em frequência para diferentes ângulos de operação para o modelo de tensão. 

.................................................................................................................................................. 88 

Figura 4.6 — Correspondência entre os planos s, z e w de acordo com a transformada bilinear. 

.................................................................................................................................................. 89 

Figura 4.7 — Diagrama de blocos do sistema de controle do conversor DAB ....................... 90 

Figura 4.8 — Diagrama de blocos simplificado da malha de controle de corrente do DAB no domínio w. 

.................................................................................................................................................. 91 

Figura 4.9 — Resposta em frequência da malha de corrente no plano w após a inserção do controlador. 

.................................................................................................................................................. 92 

Figura 4.10 — Diagrama de blocos simplificado da malha de controle de tensão do DAB no domínio w. 

.................................................................................................................................................. 93 

Figura 4.11 — Resposta em frequência da malha de tensão no plano w após a inserção do controlador. 

.................................................................................................................................................. 94 

Figura 5.1 — Diagrama simplificado do protótipo implementado. ......................................... 97 

Figura 5.2 — Protótipo desenvolvido. ..................................................................................... 98 

Figura 5.3 — Banco de baterias. .............................................................................................. 98 

Figura 5.4 — Configuração de saída do conversor DAB com filtro passivo. ......................... 99 

Figura 5.5 — Resultados experimentais do conversor DAB em regime permanente para 

condição de plena carga e δ = 20º (Ch1: tensão do lado primário do DAB Vprim (250 V/div); 

Ch2: tensão do lado secundário do DAB Vsec (25 V/div); Ch3: corrente através da indutância 

de transferência de potência (2,5 A/div)) ............................................................................... 100 

Figura 5.6 — Tensões entre coletor e emissor dos interruptores do lado primário e secundário 

(Sp1 e Ss1) (Ch1: tensão coletor/emissor interruptor do lado primário do DAB (100 V/div); Ch2: 

tensão coletor/emissor interruptor do lado secundário do DAB (25 V/div); Ch3: corrente através 

da indutância de transferência de potência (2,5 A/div)) ........................................................ 101 

Figura 5.7 — Tensões entre coletor e emissor dos interruptores do lado primário e secundário 

(Sp1 e Ss1) (Ch1: tensão coletor/emissor do interruptor do lado primário do DAB (100 V/div); 



Ch2: coletor/emissor do interruptor do lado secundário do DAB (25 V/div); Ch3: Corrente de 

saída em malha aberta (2,5 A/div)) ........................................................................................ 102 

Figura 5.8 — Corrente de saída e zoom das tensões entre coletor e emissor dos interruptores do 

lado primário e secundário (Sp1 e Ss1) (Ch1: tensão coletor/emissor do interruptor do lado 

primário do DAB (100 V/div); Ch2: coletor/emissor do interruptor do lado secundário do DAB 

(25 V/div); Ch3: Corrente de saída (2,5 A/div)) .................................................................... 103 

Figura 5.9 — Tensões entre coletor e emissor dos interruptores do lado primário e secundário 

(Sp1 e Ss1) (Ch1: tensão coletor/emissor do interruptor do lado primário do DAB (100 V/div); 

Ch2: coletor/emissor do interruptor do lado secundário do DAB (25 V/div); Ch3: Tensão de 

saída (10 V/div)) ..................................................................................................................... 104 

Figura 5.10 — Tensão de saída e zoom nas tensões entre coletor e emissor dos interruptores do 

lado primário e secundário (Sp1 e Ss1) (Ch1: tensão coletor/emissor do interruptor do lado 

primário do DAB (100 V/div); Ch2: coletor/emissor do interruptor do lado secundário do DAB 

(25 V/div); Ch3: Tensão de saída (10 V/div.)). ...................................................................... 105 

Figura 5.11 — Processo de carga do banco de baterias (corrente constante / tensão constante) (Ch4: 

tensão sobre o banco de baterias (10 V/div); Ch3: corrente através do banco de baterias (2,5 A/div)). 

................................................................................................................................................ 106 



 



LISTA DE TABELAS 

 
Tabela 2.1 — Comparativo entre os elementos de armazenamento. ........................................ 51 

Tabela 2.2 — Comparação entre as topologias analisadas. ...................................................... 61 

Tabela 3.1 — Condições para garantir operação sob ZVS. ...................................................... 78 

Tabela 4.1 — Parâmetros para comprovação dos modelos do conversor DAB ....................... 86 

Tabela A.1 — Parâmetros para o projeto do transformador do conversor DAB.................... 122 

Tabela A.2 — Parâmetros físicos do transformador. ............................................................. 123 

Tabela A.3 — Parâmetros da indutância auxiliar Ldab.........................................................................................123 

Tabela A.4 — Parâmetros dos interruptores........................................................................... 125 



 



LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 
 
 

Ah Ampère hora 

C Capacidade em Ah das baterias 

CA Corrente Alternada 

CAES Compressed air energy storage system (Sistema de armazenamento de 

 energia a ar comprimido) 

CC Corrente Contínua 

CV Constant Voltage (Tensão constante) 

DAB Dual Active Bridge 

EDLC Eletric Double Layer Capacitors (Capacitores Elétricos de Dupla Camada) 

ESS Energy Storage System (Sistema de Armazenamento de Energia) 

EV Electric Vehicle (Veículo eleétrico) 

FT Função de Transferência 

GD Geração Distribuída 

MCFC Molten carbonated fuel cells (Células combustível carbonatadas fundidas) 

MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor 

MPPT Maximum Power Point Tracking (Busca do ponto de máxima potência) 

NaS Enxofre de Sódio 

NPC Neutral Point Clamped 

PHS Pumping hydroelectric (Bombeado hidroelétrico) 

PI Proporcional Integral 

PSM Phase-shift Modulation (Modulação por defasagem angular) 

PTRM Modified Triangular Modulation (Modulação triangular modificada) 

P.U Por Unidade 

PV Painéis fotovoltícos 

PWM Pulse Width Modulation (Modulação por largura de pulso) 

rpm Rotações por minuto 

SC Supercapacitores 

SMES Superconducting magnetic energy storage (Armazenamento de energia 

 magnética supercondutora) 

SPS Single Phase Shift (Defasagem angular simples) 

TES Thermal energy storage (Armazenamento de energia térmica) 

TRM Triangular Modulation (Modulação triangular) 



TZM Trapezoidal Modulation (Modulação trapezoidal) 

UPS Uninterruptable Power Supply (Fonte ininterrupta de energia) 

ZOH Zero Order Hold (Retenção de ordem zero) 

ZVS Zero Voltage Switching (Comutação sobre zero de tensão) 



LISTA DE SÍMBOLOS 

 
δ Ângulo de defasagem 

δx Ângulo de Perda de ZVS do Primário 

δx Ângulo de Perda de ZVS do Secundário 

δn Ângulo de Defasagem Nominal 

Φ Ângulo nominal para linearização 

ω Frequência ou velocidade angular 

ωs Frequência ou velocidade angular de comutação 

∆io Ondulação na corrente de saída 

Cb Capacitor do conversor Buck-Boost 

Ccc Capacitor do barramento CC 

Co Capacitor de saída 

Coss Capacitores intrínsecos dos interruptores de um braço do full-bridge 

D1-D5 Diodos 

Dp1 - Dp4 Diodos da ponte primária 

Ds1 – Ds4 Diodos da ponte secundária 

dDAB Relação de transformação 

d1DAB e d2DAB Razão cíclica do conversor DAB 

Iflu Corrente de flutuação das baterias 

fs Frequência de comutação 

iin Corrente de entrada 

iLdab Corrente da corrente indutância de transferência de potência 

io Corrente de saída 

ip Corrente no Primário do Transformador 

Amplitudes de corrente para a definição dos Limites de Operação em 
Ix e Iy 

Comutação Suave do Conversor DAB 

L1 Indutor de saída do conversor full-bridge 

Lb Indutância do conversor Buck-Boost 

Lf Indutância do conversor full-bridge 

Lo Indutância de saída 

Lsat Indutância de saturação 

LSC Indutância do conversor half-bridge do supercapacitor 

Mdab Ganho de tensão 



ηdab Rendimento teórico 

n Relação de transformação do transformador do DAB 

n1 Número de espiras do enrolamento primário 

n2 Número de espiras do enrolamento secundário 

n3 Número de espiras do enrolamento terciário 

Potência em que Ocorre a Perda de ZVS no primário normalizada em Relação 
Pxpu 

à Potência Ativa de Saída 

Pxpu Potência em que Ocorre a Perda de ZVS no secundário normalizada em 

Relação à Potência Ativa de Saída 

Limites de potência do primário e secundário desejados para operação com 
Pp e Ps 

ZVS 

Sp1 – Sp4 Interruptores da ponte primária 

Ss1 – Ss4 Interruptores da ponte secundária 

Sw1 – Sw4 Interruptores 

Ta Frequência de amostragem 

to-t6 Tempo de duração das etapas de operação 

Vb Tensão das baterias 

Veq Tensão de equalização das baterias 

Vfb Tensão no conversor full-bridge 

Vflu Tensão de flutuação das baterias 

Voff Tensão de corte das baterias 



SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 27 

1.1 PANORAMA ENERGÉTICO – GERAÇÃO E CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA ........................................................................................................................... 27 

1.2 GERAÇÃO DISTRIBUÍDA (GD) ........................................................................... 30 

1.3 SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA .................................................................. 31 

1.4 ARMAZENAMENTO DE ENERGIA .................................................................... 34 

1.5 ESTRUTURA ESTUDADA .................................................................................... 35 

1.6 OBJETIVOS ............................................................................................................. 37 

1.6.1 Contribuições do Trabalho ................................................................................ 37 

1.7 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO ................................................................. 38 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ...................................................................................... 41 

2.1 INSERÇÃO DE FONTES RENOVÁVEIS NO SISTEMA ELÉTRICO DE 

POTÊNCIA .......................................................................................................................... 41 

2.2 ACUMULADORES DE ENERGIA ........................................................................ 43 

2.2.1 Supercapacitores ................................................................................................. 43 

2.2.2 Flywheels ............................................................................................................. 45 

2.2.3 Baterias de Li-íon ................................................................................................ 47 

2.2.4 Comparação entre os tipos de acumuladores de energia ................................ 51 

2.3 CONVERSORES CC-CC BIDIRECIONAIS .......................................................... 52 

2.4 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO ............................................................................ 61 

3 CONVERSOR DUAL ACTIVE BRIDGE (DAB) ....................................................... 63 

3.1 ANÁLISE DO FUNCIONAMENTO DO DAB ...................................................... 66 

3.1.1 Etapa 1 (t0 - t1) ..................................................................................................... 67 

3.1.2 Etapa 2 (t1 - t2) ..................................................................................................... 67 

3.1.3 Etapa 3 (t2 - t3) ..................................................................................................... 68 

3.1.4 Etapa 4 (t3 - t4) ..................................................................................................... 69 

3.1.6 Etapa 6 (t5 - t6) ..................................................................................................... 70 

3.2 MODULAÇÃO PHASE-SHIFT (PSM) TRADICIONAL ...................................... 73 

3.3 MODULAÇÃO TRIANGULAR MODIFICADA (PTRM) .................................... 75 

3.4 COMUTAÇÃO COM ZERO DE TENSÃO (ZVS) ................................................. 76 

3.5 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO ............................................................................ 79 

4 MODELAGEM E CONTROLE DO CONVERSOR DAB ........................................ 81 



4.1 MODELO DE PEQUENOS SINAIS DO CONVERSOR DAB ............................. 81 

4.1.1 Linearização da corrente de saída .....................................................................82 

4.2 SISTEMA DE CONTROLE .....................................................................................87 

4.2.1 Projeto dos controladores ...................................................................................89 

4.2.2 Controlador da malha de corrente ................................................................... 90 

4.2.3 Controlador da malha de tensão ....................................................................... 92 

4.3 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO .............................................................................94 

5 RESULTADOS EXPERIMENTAIS .............................................................................97 

5.1 RESULTADOS EXPERIMENTAIS EM MALHA ABERTA ............................. 100 

5.2 RESULTADOS EXPERIMENTAIS DA MALHA DE CORRENTE .................. 101 

5.3 RESULTADOS EXPERIMENTAIS DA MALHA DE TENSÃO ....................... 103 

5.4 RESULTADOS EXPERIMENTAIS DO PROCESSO DE CARREGAMENTO DO 

BANCO DE BATERIAS ................................................................................................... 105 

5.5 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO .......................................................................... 107 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................................109 

6.1 PROPOSTAS DE TRABALHOS FUTUROS .......................................................111 

6.2 PUBLICAÇÕES ..................................................................................................... 112 

BIBLIOGRAFIA...................................................................................................................113 

APÊNDICE A – PROJETO DO CONVERSOR DUAL ACTIVE BRIDGE ..................121 



27 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 PANORAMA ENERGÉTICO – GERAÇÃO E CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA 

 
A energia elétrica possui papel importante no desenvolvimento econômico de todas as 

nações, principalmente naquelas em desenvolvimento como o Brasil. Contudo, garantir o 

fornecimento de energia frente ao crescimento desordenado do consumo passa a ser o grande 

desafio do planejamento da infraestrutura de geração. 

Atualmente, grande parte da energia elétrica gerada é oriunda de fontes primárias de 

energia, onde se destacam a energia hidráulica, o gás natural, carvão mineral, petróleo, urânio 

e a biomassa. Outras fontes primárias utilizadas para geração são a energia eólica, a energia 

solar, energia geotérmica e a energia das marés. 

Contudo, como apresenta a Figura 1.1, a matriz energética mundial baseia-se na geração 

de energia elétrica através de combustíveis fósseis como carvão, gás natural e petróleo, as quais 

representam um percentual de 77,3% da energia gerada (IEA, 2016). Este método de geração 

causa inúmeros problemas ambientais, como poluição em virtude da emissão de Gás Carbônico 

(CO2) e demais gases nocivos aos serem humanos e ao meio ambiente, sendo estes os principais 

causadores do efeito estufa, levando ao derretimento acelerado das geleiras e ao aquecimento 

 
Figura 1.1 — Estrutura da geração mundial por fonte primária em 2012. 
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global. Como consequência deste aquecimento há um aumento na temperatura da superfície 

terrestre fazendo com que a utilização de equipamentos de ar condicionado e outros sistemas 

de refrigeração cresçam, trazendo consigo o aumento no consumo de energia elétrica. 

Em sentido contrário ao que ocorre na matriz energética mundial, o Brasil apresenta 

uma matriz energética baseada na geração energia elétrica através das fontes primárias e 

renováveis, principalmente por meio de suas usinas hidroelétricas, biomassa e eólica, as quais 

correspondem a 75,5% de toda energia gerada. Porém a matriz também possui fontes de geração 

à base de combustíveis fósseis como o gás natural (12,9%), carvão mineral (4,5%) e derivados 

de petróleo (4,8%) (EPE, 2016) como pode ser visto na Figura 1.2. 

 

Figura 1.2 — Geração de Energia Elétrica por Fonte no Brasil - participação em 2014. 
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Por outro lado, a tendência para o futuro é que a geração de energia elétrica através de 

combustíveis fósseis seja reduzida, pois sua matéria prima começará a ficar escassa devido ao 

esgotamento de suas reservas. Com isso espera-se que a penetração de energias renováveis 

chegue a 54 % do total de energia elétrica produzida no mundo em 2040, com a energia eólica 

e a energia solar contribuindo com 40 % desta geração (BLOOMBERG, 2015). A Figura 1.3 

apresenta uma previsão do novo modelo da matriz energética mundial em 2040. 

Em contraponto ao crescimento da oferta de energia elétrica através de fontes renováveis 

de geração estão os custos e o desempenho das tecnologias oferecidas comercialmente. Estas 
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Figura 1.3 — Expectativa para capacidade instalada global em 2040. 
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variáveis têm afetado de maneira significativa as projeções para novas aplicações, tornando 

necessário uma análise detalhada das regiões onde serão implementados os parques geradores, 

podendo ser constatado que há uma variação suficiente entre os projetos atuais em termos de 

localizações geográficas, tecnologias e marcos regulatórios que mesmo durante as estimativas 

mais cuidadosas oneram os custos reais para implementação de alguns projetos. 

Mesmo com estas incertezas sobre a implementação de novos parques de geração de 

energia renovável, estudos como (IEA, 2014) apresentam que a quota das energias renováveis 

na geração total de energia elétrica aumentará de 21% em 2012 para 33% em 2040, com estas 

fontes fornecendo cerca de metade do crescimento da geração mundial de eletricidade. 

Para que o crescimento da geração de energia elétrica através de fontes renováveis se 

concretize será necessário que haja a concepção de novas tecnologias, redução nos custos de 

aquisição e criação de políticas públicas. Assim, a geração de energia descentralizada em 

residências poderá seguir os modelos como os adotados em países como Alemanha, Inglaterra, 

Espanha entre outros, acarretando assim uma significativa mudança na matriz energética mundial. 

Com a introdução de mais potencial gerador por meio de fontes renováveis como a 

energia eólica e a energia fotovoltaica as quais têm seu pico de produção em horários diferentes 

durante o dia em relação aos picos de consumo, a adaptação a estas fontes deve ser feita por 

meio de melhorias nas tecnologias de armazenamento de energia. Estudos como em (HOUARI 
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et al., 2015) estão relacionados ao desenvolvimento destas novas tecnologias, onde a maior 

concentração das pesquisas estão focadas no desenvolvimento de containers de baterias a base 

de Lítio (Li-íon), nos sistemas flywheel, baterias de Enxofre de Sódio (NaS), containers de 

supercapacitores, entre outras. 

Através destas tecnologias outras vantagens serão alcançadas quanto a qualidade de 

energia elétrica entregue aos consumidores, bem como contribuirá para que as distribuidoras 

de energia possam gerenciar a injeção da energia armazenada nos horários de pico de consumo, 

injetando na rede a energia oriunda de fontes renováveis que teoricamente são variáveis durante 

o dia, mas poderão ser armazenadas em sistemas de armazenamento mais eficientes. Com isto 

todo o sistema de geração e transmissão passará a ter uma maior estabilidade com a inserção da 

geração de fontes renováveis. 

 
1.2 GERAÇÃO DISTRIBUÍDA (GD) 

 

Com o passar do tempo as tecnologias de geração distribuída vêm ganhando grande 

interesse, isto devido a benefícios potenciais como a alta confiabilidade, por ser uma fonte de 

energia de boa qualidade, possuir baixo impacto ambiental e por proporcionar uma redução nos 

custos da energia elétrica (FARRET; SIMÕES, 2006) 

A energia distribuída refere-se a uma diversidade de pequenas quantidades de tecnologia 

de geração de energia que podem ser combinadas com sistemas de gestão de carga e 

armazenamento de energia para melhorar a qualidade e confiabilidade do fornecimento de 

eletricidade. Ela pode fornecer energia onde é necessário e quando for necessário. Energia 

distribuída abrange uma ampla gama de tecnologias, incluindo as turbinas eólicas, energia solar, 

células de combustível e sistemas de armazenamento a base de baterias, como apresentado em 

(WANG, 2006). 

A eletricidade gerada em excesso durante os períodos de baixa demanda pode ser 

armazenada em um dispositivo de armazenamento de energia como se refere (SECHILARIU; 

WANG; LOCMENT, 2013), e essa pode ser utilizada para fornecer eletricidade durante os 

períodos de pico de demanda do sistema. 

A GD consiste no uso de geradores de energia com potências variando entre 10 kW e 

10 MW distribuídos ao longo do sistema de energia interagindo com a rede ou provendo energia 

para cargas isoladas (FARRET; SIMÕES, 2006). Porém, a regulamentação brasileira (ANEEL, 

2015) define que a micro e a minigeração distribuída consistem na produção de energia elétrica 

a partir de pequenas centrais geradoras que utilizem fontes com base em energia hidráulica, 
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solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada, conectadas à rede de distribuição por meio de 

instalações de unidades consumidoras. Para efeitos de diferenciação, a microgeração distribuída 

refere-se a uma central geradora de energia elétrica, com potência instalada menor ou igual a 

75 quilowatts (kW), enquanto que a minigeração distribuída diz respeito às centrais geradoras 

com potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 3 megawatts (MW). 

A utilização de geração distribuída possui os seguintes benefícios (FARRET; SIMÕES, 

2006): 
 
 

 Eficiência: tecnologias de GD geralmente usam suprimentos locais, elevando a 

eficiência global do sistema, reduzindo as perdas por transporte da matéria-prima. 

Elevada eficiência energética, reduz o custo da energia e as emissões de gases de 

efeito estufa; 

 Segurança: esta característica considera questões de confiabilidade e qualidade de 

energia. Sistemas de GD proporcionam redundância inerente. Quando o gerador 

local falha, a capacidade reserva dos recursos remanescentes pode proporcionar 

energia instantaneamente; 

 Gerenciamento de carga: esta característica implica em modificar o perfil da carga 

através das técnicas de grampeamento do pico da carga (peak-load clipping), 

preenchimento de vale (valley filling), deslocamento de carga (load shifting), 

redução de carga, entre outras. 

Entre os usuários mais apropriados para o uso de GD estão aqueles que encontram-se 

em zonas rurais, isolados ou distantes das cidades e grandes centros de geração e distribuição 

de energia elétrica, fazendo com que o uso de GD reduza os excessivos investimentos 

necessários para conectar um local distante ao sistema público de energia, além de proporcionar 

redução das perdas de energia ao longo da transmissão e distribuição, resultando em uma maior 

eficiência do sistema. 

 
1.3 SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA 

 

Com o desenvolvimento das fontes de geração de energia e o novo perfil dos 

consumidores, mudanças na configuração do sistema de distribuição de energia tornam-se 

necessárias, a fim de assegurar uma fonte de alimentação eficiente e confiável (VERSTEEG et 

al., 2016). As soluções comumente utilizadas são a reconfiguração do secundário de 

transformadores (ajuste dos taps do lado secundário para elevação da tensão), substituição de 

transformadores (repotenciação), recondutoramento da rede (substituição dos condutores que 
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compõem a rede de distribuição ou transmissão para seções maiores). Como solução técnica 

viável a fim de evitar a necessidade de interação com os consumidores ou mudança de perfil de 

consumo, os Energy Storage System (Sistemas de Armazenamento de Energia - ESSs) passaram 

a receber maior atenção (YUNUSOV et al., 2016). 

Neste contexto, os ESS passarão a desempenhar um papel vital em futuras redes 

elétricas, devido às suas vantagens inerentes à gestão de problemas em sistemas de energia. Se 

um sistema de distribuição tiver uma maior penetração de fontes de energia renováveis 

intermitentes (eólica e recursos solares, por exemplo), os ESSs podem ser usados para corrigir 

problemas de qualidade de energia associados à estas fontes. Há muitas tecnologias de 

armazenamento de energia sendo discutidas para diferentes aplicações no sistema de energia, 

como compra e venda de energia, redução do carregamento de condutores, regulação de tensão, 

adiamento de investimentos, gerenciamento de congestionamento de sistemas de transmissão / 

distribuição, controle de frequência, melhoria da estabilidade, entre outros (BILA; 

OPATHELLA; VENKATESH, 2016). Além disso, ao instalar ESSs em larga escala, o 

planejamento de novas redes devem considerar apenas a capacidade de geração necessária para 

atender à demanda elétrica média em vez das demandas de pico (SABOORI; HEMMATI; 

JIRDEHI, 2015). Outro fator importante é o de determinar a localização do ESS em locais 

estratégicos dentro da rede de distribuição, fazendo com que o fluxo de energia possa ser 

gerenciado, os níveis de tensão mantidos, o carregamento dos cabos (utilização da linha) e as 

perdas sejam reduzidas. Um processo de carga e descarga adequado também pode compensar 

a elevação dos níveis de tensão (YUNUSOV et al., 2016). 

Assim, a tecnologia de armazenamento de energia adequada é selecionada com base nas 

características de cada tecnologia, como quantidade de energia disponível em um ciclo de carga 

e descarga, capacidade de potência ativa máxima, taxas de alto descarga, capacidade de 

potência reativa e custo (BILA; OPATHELLA; VENKATESH, 2016). 

As tecnologias de armazenamento podem tornar os sistemas de energia mais flexíveis e 

também suavizar a demanda, reduzindo a variação diária. A suavização da demanda envolve o 

carregamento da bateria (ou outro tipo de sistema de armazenamento) durante o período de 

menos consumo (geralmente fora do horário de pico) e descarregá-la durante o pico de consumo 

(horas de ponta), trazendo consigo alguns benefícios para as redes de distribuição como redução 

do pico de demanda, aumento da demanda durante os períodos de baixo consumo, maior 

capacidade nos condutores dos sistemas de distribuição e maior segurança no fornecimento de 

energia. Do ponto de vista do consumidor de energia do sistema que possui armazenamento de 

energia a suavização da demanda pode trazer benefícios econômicos, isto se o custo total da 
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armazenagem (custo de capital mais operação e manutenção) for menor do que o total de 

economia nas contas de energia. 

No que diz respeito à função das ESSs, as tecnologias de armazenamento de energia elétrica 

são normalmente destinadas à gestão de energia ou questões de confiabilidade e qualidade. As 

tecnologias relacionadas aos problemas de qualidade de energia incluem ESSs de baixo consumo 

de energia, como supercapacitores, Superconducting magnetic energy storage (SMES), flyweels e 

baterias. Por outro lado, as tecnologias de gestão energética incluem grandes ESSs, como Pumping 

hydroelectric (PHS), Compressed air energy storage system (CAES), Thermal energy storage 

(TES), baterias de fluxo, e células combustível (SABOORI; HEMMATI; JIRDEHI, 2015). 

Além disso, as ESSs são classificadas com base na forma de armazenamento de energia. 

A este respeito, as tecnologias subsequentes são utilizadas: I) Técnicas de armazenamento de 

energia elétrica, incluindo armazenamento em campo elétrico (supercapacitores) e 

armazenamento em campo magnético (SMES); II) Sistemas mecânicos de armazenamento de 

energia que contenham armazenamento de energia cinética (flyweels) e armazenamento potencial 

de energia (PHS e CAES); III) abordagens de armazenamento de energia na forma eletroquímica, 

compreendendo baterias convencionais (por exemplo, chumbo ácido, hidreto de metal de níquel, 

Li-íon) e baterias de fluxo (por exemplo, bromo de zinco e redox de vanádio); IV) Os métodos 

de armazenagem de energia química consistem em células combustível, células combustível 

carbonatadas fundidas (MCFC) e baterias Metal-air (SABOORI; HEMMATI; JIRDEHI, 2015). 

Um sistema de armazenamento de energia em escala completo para redes de distribuição 

ou transmissão é composto por três componentes principais: o próprio meio de armazenamento 

de energia (por exemplo, baterias de Li-íon), uma interface de eletrônica de potência que liga o 

meio de armazenamento à rede e um algoritmo de controle o qual é responsável por tomar a 

decisão a respeito de qual o modo de operação do sistema com base em medições internas (estado 

de carga das baterias) e externas ao sistema (tensão do barramento CC) (DUFO-LÓPEZ; 

BERNAL-AGUSTÍN, 2015)(FARES; WEBBER, 2015) (PURVINS; SUMNER, 2013). 

Os ESS oferecem a possibilidade de prover melhor qualidade da energia elétrica e 

aumentar a confiabilidade, a segurança e a disponibilidade do suprimento energético. O 

armazenamento de energia tem o potencial para fornecer flexibilidade para a rede que agora 

pode ser considerada uma rede relativamente inflexível, pois opera tanto como geração quanto 

como carga, e pode fornecer respostas rápidas e precisas a mudanças na oferta e demanda de 

energia elétrica (HUFF et al., 2013). 

Os sistemas de armazenamento estão entre as fontes de inovação mais promissoras no 

setor de energia elétrica, conforme percepção de cerca de 53% dos mais de 400 executivos 
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americanos entrevistados em estudo recente sobre o mercado de distribuição de energia elétrica 

nos Estados Unidos (PORTILLO, 2006). 

Alguns estudos analisaram a suavização da demanda como em (MULDER et al., 2013) 

(KOUTSOPOULOS; TASSIULAS, 2011). Em (PURVINS; PAPAIOANNOU; 

DEBARBERIS, 2013), uma análise sobre a suavização da curva de demanda foi realizada, 

mostrando que, por exemplo, em um sistema com 1 kW de demanda de pico, uma redução de 

30-45% na variabilidade da demanda diária pode ser obtida com um banco de bateria de 

potência nominal de 0,1 kW com capacidade de 0,6 kWh. 

A tecnologia de armazenamento de energia a bateria é geralmente vista como uma 

tecnologia interessante para o armazenamento ligado à rede, dada a configuração modular e a 

eficiência da entrega de energia rápida de alguns tipos de baterias. Atualmente, a tecnologia 

que domina o mercado de baterias é a bateria de Li-íon (BRUCE et al., 2011). 

 
1.4 ARMAZENAMENTO DE ENERGIA 

 

Com relação ao sistema de armazenamento de energia, o banco de baterias desempenha papel 

de elemento de apoio (back-up) devido a sua alta densidade de energia, fornecendo energia quando 

as demais fontes não estão disponíveis e ainda armazenando a energia gerada durante o pico de 

geração, a qual pode ser utilizada no pico de demanda. A densidade de energia representa a quantidade 

de energia capaz de ser armazenada por unidade de massa do elemento de armazenamento, enquanto 

que a densidade de potência representa o quão rápido esta energia pode ser entregue. 

O sistema de armazenamento de energia pode ser utilizado para inúmeros objetivos 

diferentes no sistema de potência, tais como mostrado em (LAWDER et al., 2014): 

 Correspondência da demanda de potência máxima; 

 Armazenar energia para aumentar a utilização da geração; 

 Melhorar a estabilidade da rede, qualidade de energia e balanceamento (por 

exemplo, o controle da frequência do sistema); 

 Redução da intermitência das fontes renováveis de energia. 

Outra característica das baterias é sua grande capacidade de armazenamento de energia. 

Sua tensão será máxima quando totalmente carregada e irá reduzir à medida que a energia 

armazenada diminui, ao ser fornecida para as cargas ou sistema de potência. Desta maneira, 

torna-se necessário um conversor de potência que apresente elevado ganho de tensão e alto 

rendimento, além de permitir fluxo bidirecional de potência para realizar os processos de carga 

e descarga dos elementos de armazenamento de energia e, portanto, constitui o foco principal 
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desta Dissertação de mestrado. O conversor também deve apresentar baixa ondulação de 

corrente para proporcionar elevada vida útil para o banco de baterias. 

O processo de carga do ESS pode ser realizado utilizando uma larga faixa de níveis de 

corrente, onde a escolha do nível de corrente será apenas determinante para o tempo total de 

carregamento do ESS, não influenciando em outros fatores do processo de carga. A proposta 

deste trabalho é realizar o carregamento de um banco de baterias que esteja conectado ao 

sistema elétrico de potência, de tal forma que o banco de baterias possua capacidade para suprir 

elevados níveis de tensão e corrente por longos ou curtos períodos. Porém, por limitações 

técnicas em relação ao tamanho do banco de baterias, optou-se por desenvolver um conversor 

estático Dual Active Bridge (DAB) que seja capaz de realizar a carga do ESS com uma corrente 

de 10 A (20% da corrente nominal) até que a tensão atinja o valor de equalização das células 

(54 V) a partir de uma tensão CC de 400 V. O conversor projetado terá potência nominal de 

500 W. Portanto, o conversor que será utilizado para realizar a interface entre o ESS e o sistema 

elétrico de potência deve levar em conta todas estas considerações. 

 
1.5 ESTRUTURA ESTUDADA 

 

Em sistemas fotovoltaicos, conversores CC-CC unidirecionais são utilizados para 

realizar a interface entre os geradores fotovoltaicos e o barramento CC. A função destes 

conversores é elevar ou reduzir a tensão do painel fotovoltaico e agir como um rastreador do 

ponto de máxima potência (Maximum Power Point Tracker - MPPT), de modo a extrair a 

máxima potência do gerador fotovoltaico. Já os conversores CC-CC bidirecionais são utilizados 

para carregar ou descarregar o banco de baterias, como mostrado na Figura 1.4. 

Um conversor CC-CC bidirecional isolado que vem recebendo atenção crescente neste tipo 

de aplicação é o conversor Dual Active Bridge (DAB), o qual é constituído por um transformador 

de alta frequência e duas pontes ativas localizadas nos lados primários e secundários do 

transformador, respectivamente. Cada ponte é controlada com ciclo de trabalho constante (50%) 

para garantir uma forma de onda de tensão quadrada de alta frequência nos terminais do 

transformador (± Vprim, ± Vsec). Considerando-se a presença da indutância do transformador com 

um valor controlado e conhecido, o fluxo de potência entre as pontes nesse caso é controlado pela 

modulação por defasagem angular (Phase Shift Modulation - PSM) entre as tensões nos terminais 
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Figura 1.4 — Sistema de geração renovável com conversor DAB para carga/descarga do 

banco de baterias. 

 
 

 
                            

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

do transformador. Deste modo a transferência bidirecional de potência pode ser alcançada. A 

potência é transferida a partir da ponte que gera a onda quadrada líder (ALONSO et al., 2010). 

O objetivo de aplicação do conversor DAB estudado é a interface entre um banco de 

baterias e o barramento CC de um sistema de geração de energia elétrica através de fontes 

renováveis, como o arranjo apresentado na Figura 1.4. Para a modulação Phase-Shift (PSM) a 

potência ativa do conversor é uma função do ângulo de defasagem (δ). Dessa maneira, a 

modelagem matemática do conversor será realizada e tem por objetivo a obtenção de um 

modelo de pequenos sinais que represente a relação entre a variação do ângulo de defasagem e 

a variação da corrente (∆𝑖𝑜) e da tensão da bateria (∆vbat). Será descrito para o conversor DAB 

o modelo da linearização da corrente de saída. Este modelo leva em consideração os elementos 

já conhecidos do conversor DAB, um indutor de saída para reduzir o ripple da corrente e o 

modelo da bateria composto por uma resistência e uma fonte de tensão, sendo a fonte de tensão 

desprezada na obtenção do modelo final. 
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O modelo obtido será utilizado para o projeto de um sistema de controle em malha 

fechada para controlar a corrente e a tensão da bateria, de tal maneira que a corrente se mantenha 

constante durante o aumento da tensão das células. Assim que as células da bateria atingem seu 

valor nominal de 54 V a malha de corrente será desabilitada e a malha de tensão passa a operar 

até que a corrente atinja 2 % do valor nominal. Quando isto ocorrer a referência de tensão será 

alterada para o valor nominal das células que é de 48 V, concluindo assim o processo de carga 

do banco de baterias. 

 
1.6 OBJETIVOS 

 

Os objetivos desta Dissertação referem-se à revisão e ao estudo de diversos tópicos 

referentes à inserção de fontes renováveis no sistema de potência através de sistemas de 

armazenamento de energia, tais como: 

 A inserção de fontes renováveis no sistema de potência; 

 Os tipos de acumuladores de energia empregados nesta aplicação 

(supercapacitores, flywheels e baterias); 

 Conversores CC-CC bidirecionais com elevado ganho de tensão aplicados a 

sistemas de armazenamento de energia, principalmente com baterias. 

 Conversor CC-CC bidirecional DAB; 

 Modelagem do conversor DAB; 

 Projeto de controladores para o conversor DAB. 

Resultados experimentais do conversor DAB utilizado em aplicações de carregamento 

de baterias serão obtidos. 

 
1.6.1 Contribuições do Trabalho 

 

Uma vez que a aplicação da topologia abordada na Dissertação está voltada para o 

carregamento de ESSs conectados a sistemas de geração de energia elétrica a partir de fontes 

renováveis, alguns aspectos pontuais destes sistemas foram estudados, com destaque para o 

conversor de potência responsável pela conexão do elemento de armazenamento de energia ao 

barramento CC, em razão da sua grande importância. 

Logo, por apresentar bidirecionalidade no fluxo de potência, isolação galvânica entre 

entrada e saída, elevado ganho de tensão e rendimento, o conversor CC DAB será o tema 

abordado nesta Dissertação para aplicação na carga de um sistema de armazenamento de 



38 
 

energia (banco de baterias de Li-íon), proporcionando grande aproveitamento da energia 

armazenada e longa vida útil para as baterias. Serão apresentados o projeto dos elementos ativos 

e passivos da topologia, a modelagem do conversor, além do sistema de controle utilizado. 

Na literatura os modelos matemáticos obtidos para o conversor DAB conectado a 

baterias ou outros elementos de armazenamento de energia consideram que a saída do DAB 

está conectada a uma carga resistiva em série com uma fonte de tensão (modelo simplificado 

da bateria). Porém, no momento da obtenção dos modelos a bateria passa a ser representada 

unicamente por uma carga resistiva determinada pela divisão entre a tensão e a corrente de 

saída, ou seja, desprezam algumas das características da bateria, como a baixa resistência 

interna das mesmas. Logo, como principal contribuição este trabalho apresenta o 

desenvolvimento de dois modelos matemáticos para o conversor DAB, um modelo para a 

corrente e um para a tensão de saída levando em consideração uma indutância de filtro na saída 

do conversor (importante para reduzir a ondulação de corrente e prolongar a vida útil da bateria) 

e o modelo simplificado da bateria mantendo o valor da resistência interna do banco de baterias. 

Deste modo, os modelos matemáticos obtidos podem ser utilizados para o projeto dos 

controladores para realizar o processo de carregamento do banco de baterias. 

 
1.7 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação encontra-se organizada em seis capítulos, incluindo a introdução e as 

considerações finais. Além disso, um apêndice foi adicionado de modo a apresentar algumas 

informações relevantes relacionadas ao projeto do conversor DAB. Inicialmente é apresentada 

a introdução, onde são abordados temas como a produção de energia elétrica no mundo e no 

Brasil, a geração distribuída, a situação atual dos sistemas elétricos de potência e os sistemas 

de armazenamento de energia. 

No Capítulo 2, é apresentado um referencial bibliográfico que aborda a inserção de 

fontes de geração renováveis no sistema de potência, sistemas de armazenamento de energia 

(acumuladores de energia), dando destaque principal para três tipos: supercapacitores, flywheels 

e baterias de Li-íon e, ainda conversores CC bidirecionais, onde são apresentadas algumas 

topologias semelhantes a que será utilizada na dissertação. 

No Capítulo 3, é apresentada a definição da topologia do conversor DAB. Também são 

apresentadas as etapas de operação da topologia, as formas de onda características e o tipo de 

modulação empregada. Ainda, é apresentada uma análise sobre comutação com zero de tensão. 
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O Capítulo 4 trata da modelagem do conversor e do projeto dos controladores de 

corrente e tensão. A modelagem abordada será a linearização da corrente de saída, a qual será 

utilizada para o projeto dos controladores. Resultados de simulação para a comprovação do 

modelo calculado são mostrados para validar o procedimento de equacionamento. Os projetos 

dos controladores são desenvolvidos no plano w e posteriormente discretizados para o plano z. 

Ainda são apresentados os diagramas de bode destes controladores. 

Os resultados experimentais são detalhados no Capítulo 5. Ao final, algumas 

considerações finais acerca da dissertação são apresentadas de modo a identificar as suas 

contribuições e os possíveis trabalhos futuros. 

Além disso, um apêndice foi adicionado de modo a apresentar algumas informações 

relevantes relacionadas ao projeto do conversor DAB, o qual descreve o projeto dos 

componentes magnéticos (transformador e indutor auxiliar), capacitores de barramento e de 

saída e definição dos semicondutores. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Este capítulo apresenta uma revisão bibliográfica referente à inserção de fontes 

renováveis no Sistema de Potência, acumuladores de energia e conversores CC-CC 

bidirecionais com elevado ganho de tensão aplicados a sistemas de armazenamento de energia. 

Inicialmente, os diversos motivos e as principais características da inserção de fontes 

renováveis serão apresentadas. Na sequência, os principais acumuladores de energia e suas 

características serão descritos. E, por fim, as diversas topologias de conversores CC-CC 

bidirecionais propostas na literatura, tanto isoladas quanto não isoladas são abordadas, sendo 

apresentadas as principais características de cada uma. 

 
2.1 INSERÇÃO DE FONTES RENOVÁVEIS NO SISTEMA ELÉTRICO DE 

POTÊNCIA 

 
Historicamente, a estrutura da rede pode ser descrita por plantas de geração de energia 

convencionais, uma rede de transmissão e distribuição, e uma carga distribuída bem definida. Os 

principais centros de carga são normalmente localizados nas proximidades das grandes cidades. 

Porém, a fim de reduzir os gases do efeito estufa provenientes da geração de energia convencional, a 

rede elétrica existente passou a incorporar recursos de energia renováveis, as quais são o complemento 

necessário para a geração de energia elétrica tradicional. Esta geração de energia é baseada em 

sistemas que podem ser classificados como (SECHILARIU; WANG; LOCMENT, 2013): 

 Sistema conectado à rede, com injeção de potência total e permanente; 

 Sistema isolado, visto como um substituto de ligação à rede de serviço público, 

mais usual para locais remotos; 

 Sistema off-grid/on-grid e de segurança da rede. 

Nas áreas urbanas há um crescimento significativo de instalações de pequenas centrais 

descentralizadas de energia fotovoltaica e eólica. Devido a possibilidade de venda da energia 

gerada, a conexão com o sistema para a injeção da energia produzida tem sido proposto para 

estas aplicações. Porém, este aumento traz consigo algumas limitações técnicas, tais como 

flutuações de tensão e frequência da rede, tonando necessário que as fontes de geração 

convencionais operem sobrecarregadas para assegurar o equilíbrio entre a geração e a demanda 

de energia. Isto ocorre devido ao fato de que a geração de energia renovável apresenta 

característica intermitente (SECHILARIU; WANG; LOCMENT, 2013). 
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Por outro lado, estudos sobre sistemas conectados à rede têm sido propostos e realizados, 

como a utilização de conversores de potência abordados em (ZHANG et al., 2011), (YANG et 

al., 2010), (ROMAN et al., 2006), (CHEN et al., 2010) e na integração do sistema com a rede 

(BRAGARD et al., 2010). No entanto, levando em conta a ausência da gestão integrada da rede, 

o desenvolvimento de sistemas renováveis conectados à rede poderiam ser contidos 

especialmente fazendo uso de gerenciamento em tempo real da capacidade da rede de energia. 

Desta forma, as incertezas da energia produzida por fontes renováveis têm afetado as 

decisões de diferentes atividades relacionadas com o funcionamento dos Sistemas de Potência. 

Os custos de infraestrutura dos serviços de energia estão sendo impulsionados pela necessidade 

de atender a carga durante os picos de demanda, tornando necessária sua redução. Desta forma 

evitando a necessidade de atualizações nas fontes geradoras, na transmissão e na distribuição 

de energia. Uma forma eficaz de alcançar a redução no pico de carga é a aplicação de ESSs, 

onde a energia elétrica possa ser armazenada durante o período fora de pico, e extraída durante 

o período de pico de carga ou demanda. Além do nivelamento da demanda, as baterias podem 

ser amplamente utilizadas para o controle de frequência, regulação de tensão e melhoria da 

qualidade de energia no sistema de distribuição. Todas estas aplicações servem para aumentar 

a confiabilidade e a estabilidade da rede (KARANKI et al., 2013). 

Outro problema associado aos sistemas autônomos está relacionado à continuidade do 

serviço, de tal forma que o armazenamento de energia torne-se obrigatório em um número 

significativo de fontes convencionais de geração. Estudos neste eixo têm foco nas condições 

técnico-econômicas de viabilidade, dimensionamento otimizado do armazenamento de energia 

e gerenciamento de carga, como apresentado em (LU; AGELIDIS; MEMBER, 2009) (WAI; 

WANG; LIN, 2008). 

O dimensionamento ideal e alocação das baterias no sistema elétrico de distribuição 

torna-se um aspecto importante para maximizar os benefícios das baterias no sistema. A 

alocação e o dimensionamento inadequado das baterias podem causar variações nas tensões da 

rede de distribuição e ainda podem causar redução ou elevação das perdas do sistema devido à 

sua proximidade ou não dos centros de carga. Portanto, passa ser necessário considerar um local 

apropriado no sistema de distribuição para instalar as baterias, de modo à se obter um efeito 

satisfatório. O ESS deve estar localizado em um barramento, onde possa fornecer maior redução 

nas perdas sem qualquer violação do perfil de tensão. Por este motivo vários algoritmos de 

dimensionamento e alocação ideal de ESS são propostos na literatura (DUTTA; SHARMA, 

2012) (BAALBERGEN; BAUER; 2009). 
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Por outro lado, o aumento do consumo de energia envolve melhoria na qualidade e 

confiabilidade na regulação dos fluxos de eletricidade, menor taxa de desacoplamento entre a 

geração e o consumo de energia elétrica, e maior integração de energias renováveis. Assim, o 

conceito de smart grid (rede inteligente) surgiu nos últimos anos. Smart grid pode ser definido 

como o sistema de fornecimento de energia elétrica, que transporta, converte, e distribui a 

energia de forma eficiente (dos produtores aos consumidores), integrado com comunicação e 

tecnologia da informação. O principal objetivo da comunicação da rede inteligente é ajudar a 

equilibrar a geração e o consumo de energia principalmente com a grande inserção de fontes 

renováveis no sistema elétrico (SECHILARIU; WANG; LOCMENT, 2013). 

 
2.2 ACUMULADORES DE ENERGIA 

 

Diversos elementos de armazenamento de energia podem ser empregados em sistemas 

de potência. Entretanto, três tipos se destacam perante os demais, que são os supercapacitores, 

os sistemas flywheels e as baterias de Li-íon. Nesta seção, serão descritos estes três sistemas, 

sendo evidenciadas as suas principais vantagens, desvantagens e aplicações mais apropriadas. 

 
2.2.1 Supercapacitores 

 

Os supercapacitores (SC) são conhecidos por várias nomenclaturas como, Electric Double 

Layer Capacitors (Capacitores Elétricos de Dupla Camada – EDLC), ultracapacitores e 

condensadores eletroquímicos de dupla camada. São capacitores eletroquímicos que possuem uma 

elevada densidade de energia comparados aos capacitores comuns, tipicamente na ordem de milhares 

de vezes maior do que um capacitor eletrolítico de alta capacidade (MURRAY; HAYES, 2015). 

Os SCs são formados por dois eletrodos porosos a base de carbono com grandes áreas 

superficiais imersos em uma solução eletrolítica que armazena cargas eletrostaticamente. A 

capacitância é determinada pela área efetiva das placas, pela distância de separação entre as 

placas e pela constante dielétrica do meio de separação das placas, assim como em um capacitor 

convencional. Entretanto, a principal diferença entre o SC e o capacitor convencional é que a 

estrutura eletrolítica líquida e os eletrodos porosos resultam em uma área superficial efetiva 

muito alta comparada à estrutura de placas convencional. Esse fato resulta em um valor de 

capacitância elevado (MURRAY; HAYES, 2015). Estas propriedades dão aos SCs 

capacitâncias extremamente altas, com valores que podem variar de 100 a 1000 vezes a 

capacitância por unidade de volume comparado a um capacitor eletrolítico convencional. 
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A solução eletrolítica é composta geralmente por hidróxido de potássio ou ácido sulfúrico. 

Os eletrodos porosos são geralmente construídos de carvão ativado. No projeto destes elementos 

não são usados Chumbo e Cádmio, tornando os SCs menos agressivos ao meio-ambiente. 

Os SCs possuem densidades de energia e potência localizadas entre as das baterias e dos 

capacitores tradicionais. A densidade de energia é superior à dos capacitores convencionais e 

inferior à das baterias. Por outro lado, a densidade de potência dos SCs é superior à das baterias 

e inferior à dos capacitores (FARRET; SIMÕES, 2006). A densidade de potência combina a 

densidade de energia com a velocidade que esta energia pode ser entregue a carga. 

A Figura 2.1 relaciona a densidade de potência (em W/kg) e a densidade de energia (em 

Wh/kg) de alguns elementos de armazenamento de energia. O eixo vertical apresenta a 

velocidade com a qual a energia é entregue a carga, enquanto que o eixo horizontal descreve a 

quantidade de energia disponível no elemento (RIBEIRO et al., 2001). 

 
Figura 2.1 — Relação entre densidade de energia e densidade de potência. 

 

 
 

1 e+8 

1 e+7 

1 e+6 

1 e+5 

1 e+4 

1 e+3 

1 e+2 

1 e+1 1 

Supercapacitor 

 

 

 

 

 

10 

 

 
 

Flywheel 
 

 
100 1000 

Energia (Wh/kg) 
 

 
Fonte: Adaptado de (RIBEIRO et al., 2001). 

 
 

Analisando a Figura 2.1, pode-se perceber que as baterias devem ser utilizadas para 

aplicações onde ocorra a necessidade de energia por longos períodos e baixa potência de saída, 

já os SCs são mais apropriados para aplicações de curta duração e alta densidade de potência. 

Os supercapacitores apresentam outros fatores que os diferenciam das baterias como, ciclo 

de vida elevado com pequena degradação devido à ausência de reações químicas, trabalham 

tipicamente de 100 mil a 1 milhão de ciclos de carga e descarga (MURRAY; HAYES, 2015), 

comparado à 5 mil ciclos para a maioria das baterias recarregáveis disponíveis comercialmente, as 

quais apresentam significativa melhora quanto ao aumento de sua vida útil (MUKAI et al., 2012). 
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Além do mencionado anteriormente sobre as vantagens dos SCs em relação as baterias, 

outros fatores podem ser citados como o de possuir resistência interna extremamente baixa 

(reduzindo as perdas) e uma maior segurança (por ser composto por eletrólitos não corrosivos e 

matérias com baixa toxicidade). Apresentam métodos de carga simples, são rápidos, pois podem 

armazenar energia sem a necessidade de reações químicas e podem ser carregados por altas correntes 

durante curtos períodos de tempo. Os SCs podem operar em uma larga faixa de temperatura (-40 a 

85°C) sem que seu desempenho seja prejudicado. Por outro lado, os SCs apresentam algumas 

desvantagens, sendo que a principal delas é a baixa densidade de energia em comparação a uma 

bateria eletroquímica, alta taxa de auto descarga, baixa tensão das células e custo elevado. Desta 

maneira, os SCs não são apropriados para aplicações de longa duração (BURKE, 2000). 

A principal limitação para a utilização de SCs está relacionada com necessidade de 

ligação em série de elementos para que se possa obter uma faixa de tensão suficiente para 

aplicações com tensões elevadas (SCs possuem tensões em torno de 2,5 V por célula) (RUFER; 

HOTELLIER; BARRADE, 2004). Este método permite aumentar a tensão e reduzir a corrente 

de carga (deste modo reduzindo as perdas por efeito Joule) ao mesmo tempo. A única 

desvantagem deste método é que as tensões dos SCs tornam-se desequilibradas após vários 

ciclos de carga / descarga. Este desequilíbrio aumenta devido as características não idênticas 

dos elementos ligados em série e influencia diretamente no tempo de vida dos SCs, de maneira 

que o elemento que possua uma tensão mais elevada pode perder as suas características 

rapidamente (efeito de envelhecimento) (RIZOUG et al., 2004). 

 
2.2.2 Flywheels 

 

Os sistemas de armazenamento de energia flywheel consistem de um rotor (volante ou 

disco) acoplado a um motor ou gerador elétrico, o qual converte energia elétrica em energia 

cinética e vice-versa e ainda deve ser enclausurado a vácuo em um compartimento. O sistema 

funciona por meio da aceleração do rotor a uma alta velocidade, armazenando assim energia 

em forma de energia rotacional cinética. Quando a energia é extraída do sistema, a velocidade 

de rotação do volante diminui como consequência do princípio da conservação de energia e 

quando há inserção de energia no sistema a velocidade rotacional aumenta. 

A quantidade de energia cinética armazenada é proporcional ao momento de inércia do 

volante e ao quadrado de sua velocidade angular (SUBKHAN; KOMORI, 2011). Portanto, se 

a velocidade angular for elevada a energia armazenada pelo volume também será elevada, 

porém as perdas irão aumentar. 
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As perdas ocorrem principalmente devido ao atrito com o ar e à sustentação do elemento 

móvel. As perdas pelo atrito do ar podem ser reduzidas operando o volante enclausurado em 

um compartimento fechado a vácuo. Para redução das perdas por sustentação podem ser 

utilizados vários métodos de sustentação magnética, entre elas: sustentação magnética 

permanente, sustentação magnética ativa e sustentação magnética supercondutiva. A 

sustentação magnética permanente possui custo inferior, porém não é capaz de proporcionar 

sustentação estável em todas as dimensões e deve ser usada somente como sustentação auxiliar. 

A sustentação magnética ativa é a mais utilizada, porém necessita de controle ativo complexo, 

o qual apresenta sensibilidade a distúrbios eletromagnéticos. A sustentação magnética 

supercondutiva apresenta característica auto-estável, porém necessita de refrigeração (DE 

ANDRADE et al., 2007). 

Por outro lado, com o desenvolvimento de novas tecnologias a velocidade de rotação do 

volante podem atingir até 100.000 rpm, e as perdas totais são tipicamente de 0,1% da potência 

nominal do sistema. Os flywheels de alta velocidade empregam materiais com compósitos 

avançados, como a fibra de vidro e o carbono com rolamentos magnéticos ou supercondutores. 

Os volantes de alta velocidade são utilizados em aplicações que requerem uma elevada densidade 

de energia em curtos períodos de tempo. Enquanto os volantes de baixa velocidade possuem baixo 

custo e exigem menos manutenção, os volantes de alta velocidade têm maior capacidade de 

armazenar energia, peso inferior e menores perdas (HEBNER; BENO; WALLS, 2002). 

Os sistemas de flywheels possuem vantagens como as citadas a seguir (CHEN et al., 2004): 

 Tempo para carga e descarga baixo; 

 Vida útil elevada. Em comparação com as baterias, levando em conta que as 

melhores baterias não ultrapassam 5.000 ciclos de carga/descarga, enquanto que 

os sistemas flywheel podem ultrapassar os 100.000 ciclos de carga/descarga; 

 Não sofrem redução da capacidade de armazenamento e não têm sua vida útil 

reduzida devido a variação de temperatura, pois podem operar com temperatura 

entre -196 e 100 °C. 

 Não apresentam riscos ao meio ambiente no momento do descarte; 

No entanto, um dos limitadores dos projetos de sistema flywheel é a força de 

tensionamento do material usado no volante. Desta forma, quanto mais resistente for o material, 

mais rápido o volante poderá girar e mais energia o sistema poderá armazenar. Porém, quando 

excede-se a força de tensionamento do volante o disco rompe liberando assim toda a energia 
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armazenada de uma única vez. Por este motivo, os sistemas flywheel devem ser instalados em 

compartimentos resistentes como medida de segurança. 

 
2.2.3 Baterias de Li-íon 

 

A crescente penetração de fontes renováveis em sistemas de energia tem causado grande 

preocupação do ponto de vista da manutenção da segurança e confiabilidade do fornecimento 

existente (HALL; BAIN, 2008). Por este motivo, sistemas de armazenamento de energia 

passam a ser uma das soluções necessárias para integrar a produção de energias renováveis às 

redes de energia existentes (DIVYA; STERGAARD, 2009). 

As baterias são dispositivos que armazenam energia na forma química, tornando-a 

disponível na forma de energia elétrica. Durante o processo de carga as baterias convertem 

energia elétrica em energia química, e no processo de descarga as baterias convertem energia 

química em energia elétrica, sob a forma de corrente contínua. 

As baterias de Li-íon foram introduzidas em 1970 pelo químico americano Michael 

Whittingham (BOICEA, 2014). Nestas baterias o cátodo é composto de lítio e o ânodo por 

grafite natural de alta resistência em uma estrutura de camadas. O eletrólito é constituído por 

sais de lítio dissolvidos em carbonatos orgânicos. Quando a bateria está sendo carregada, os 

átomos de lítio no cátodo se tornam íons e migram através do eletrólito para o ânodo de carbono 

onde combinam com os elétrons externos e são depositados entre as camadas de carbono como 

átomos de lítio. Este processo é invertido durante a descarga. 

Este tipo de bateria possui uma baixa taxa de descarga, sem efeito de memória, bem 

como uma alta densidade de energia. Porém, sua principal desvantagem é a resistência interna, 

a qual pode aquecer provocando assim a falha da bateria. Por este motivo, são necessários 

sistemas de detecção de sobrecorrente e sobretensão, a fim de assegurar a operação adequada 

da bateria (VAZQUEZ et al., 2010). 

Contudo, a vida útil das baterias de Li-íon é comprometida por alguns fatores como, 

carregamento inadequado, exposição a altas temperaturas, sendo que as baterias operam de 

maneira satisfatória com temperaturas entre -30 e 75 °C, profundidade de descarga elevada, 

quanto maior a profundidade de descarga menor será o número de ciclos de carga/descarga 

executados pela bateria (BRUNARIE et al., 2011). 

Para obter melhor rendimento das baterias o método de carga deve ser escolhido de 

modo a reduzir a degradação da vida útil e melhorar o rendimento do carregamento, desta forma 

o modo de funcionamento do carregador deve ser dependente da resistência interna da bateria, 
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da temperatura durante o carregamento, da tensão e corrente no final da carga (YANG et al., 

2006). A Figura 2.2 apresenta o modo de carga para baterias de Li-íon, o método de corrente 

constante/tensão constante (MUKAI et al., 2012). 

As baterias não devem ser descarregadas abaixo da tensão de corte (Voff), pois para 

valores inferiores de Voff a bateria entra em processo químico irreversível reduzindo sua 

capacidade de armazenamento, a tensão de corte varia entre 2,5 e 2,7 V (MUKAI et al., 2012). 

Se a tensão da bateria for maior que Voff e menor que a tensão de equalização (Veq) o modo de 

carga rápida é iniciado. Durante esse processo a corrente de carga deve ser limitada a valores 

entre 20 e 600 % C (Ah) como apresentado em (MUKAI et al., 2012). A principal influência 

do valor de C utilizado durante o carregamento das baterias é o tempo de carga das mesmas, ou 

seja, quanto maior o valor de C menor o tempo de carregamento das baterias e vice-versa. 

Durante essa fase, a tensão da bateria deverá atingir a tensão de equalização, que corresponde 

a 4,15 V/célula ou conforme especificação do fabricante. Quando a tensão atingir este valor, a 

bateria terá a corrente reduzida a fim de que a sua tensão não ultrapasse Veq. 

A etapa de equalização de tensão ocorre quando a tensão da célula atinge 4,15 V como é 

mostrado na Figura 2.2. Mantendo-se a tensão de equalização, a corrente de carregamento 

reduzirá naturalmente atingido um valor de aproximadamente 2% C (Ah). Por fim, encerra-se a 

etapa de equalização e passa-se para a etapa de flutuação, onde a tensão de referência passa ser a 

tensão da célula. A implementação do algoritmo de controle para a carga das baterias como 

corrente constante e tensão constante deve seguir o fluxograma apresentado na Figura 2.3. 

 
Figura 2.2 — Método de carga Corrente Constante/Tensão Constante (CC/CV). 
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Fonte: Adaptado de (MUKAI et al., 2012). 
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Figura 2.3 — Algoritmo de controle para carregamento de baterias de Li-íon. 
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Fonte: Adaptado de (SILVA, 2013). 

 
 

Este algoritmo proporciona o melhor método para realizar o carregamento de baterias 

de Li-íon, de modo que combina corrente constante e tensão constante. A utilização deste 

método exige um limitador de corrente entre as etapas de carga lenta e rápida, sendo que nas 

etapas de equalização e flutuação, há a necessidade do controle de tensão para garantir que o 

nível de tensão no estado de flutuação não ultrapasse o valor de tensão máxima da bateria, 

evitando assim uma sobretensão na célula. 

Desta forma, a tensão de equalização Veq nada mais é do que a tensão que a bateria deve 

atingir ao final do processo de carga rápida, passando assim para o estado de flutuação. Uma vez 

neste estado, a bateria encontra-se completamente carregada, devendo manter este nível de tensão 

regulado em Vflu, que é um valor acima da tensão de circuito aberto de cada célula, acrescida da 

tensão de compensação das perdas por auto descarga, mantendo assim a célula carregada. 

Por suas características as baterias de Li-íon possuem uma grande gama de aplicações 

como a sua utilização associada a módulos fotovoltaicos, suporte de back-up em prédios 

comercias e residenciais e ainda em veículos elétricos (EVs) (GARIMELLA; NAIR, 2009). 
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Estudos como apresentado em (BOICEA, 2014) determinam que estas baterias podem 

ser utilizadas para aplicações que variam entre 1 kW e 1 MW. Sendo assim, para que se possa 

aumentar a potência do banco de baterias pode-se utilizar células em série e paralelo. Assim 

além de aumentar a faixa potência, os níveis de tensão e corrente do sistema de armazenamento 

também são aumentados. A Figura 2.4 apresenta a classificação e a aplicação para vários tipos 

de baterias e também de outras tecnologias de armazenamento. 

As características técnicas de uma célula básica da bateria de Li-íon, a sua densidade de 

potência e a tensão dependem da reação química utilizada. A densidade de energia específica 

de uma célula de Li-íon é de cerca de 200 Wh/kg, o que representa o dobro da densidade de 

energia das baterias de Hidreto Metálico de Níquel ou Níquel-Cádmio, por exemplo, bem como 

sua densidade de potência de 360 W/kg que também é superior ao destas tecnologias 

(VAZQUEZ et al., 2010). 

Comparado aos supercapacitores, as baterias são mais apropriadas para aplicações de 

longa duração e baixa potência de saída, enquanto que os supercapacitores são mais apropriados 

para aplicações de curta duração e alta potência de saída. Porém, com o desenvolvimento de 

novas tecnologias as baterias de Li-íon podem realizar descargas com correntes maiores que a 

nominal por curtos períodos de tempo (em torno de 30 segundos) (MUKAI et al., 2012). 

 

 

Figura 2.4 — Classificação dos elementos de armazenamento de energia. 
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2.2.4 Comparação entre os tipos de acumuladores de energia 

 

Para realizar um comparativo entre as principais características dos elementos de 

armazenamento de energia descritos anteriormente (bateria de Li-íon, flywheel e 

supercapacitor) utilizar-se-á Tabela 2.1 (CONTRERAS et al., 2015), (BINDUHEWA; 

RENFREW; BARNES, 2008), (WEI et al., 2009) e (MUKAI; GUOQING; BOLUN, 2015). 

 
Tabela 2.1 — Comparativo entre os elementos de armazenamento. 

 

 

Parâmetros Bateria Li-íon Flywheel Supercapacitor 

Densidade de energia 20 a 100 Wh/kg 5 a 50 Wh/kg 1 a 10 Wh/kg 

Densidade de potência 50 a 200 W/kg 180 a 1800 W/kg 7 a 180 kW/kg 

Ciclos > 5.000 > 20.000 > 100.000 

Tempo de carga 0,5 a 2 h 0,5 a 2 h 1 a 30 s 

Tempo de descarga 30 s a 3 h 0,5 a 2 h 1 a 30 s 

Eficiência 85 a 95 % 93 a 95 % > 95 % 

Taxa de auto descarga 

diária 
0,1 a 0,3 % 100% 40% 

Custo (1.000 $/MWh) 800 200 8500 

Custo de operação 

(1.000 $/MW/ano) 
8 12 13 

Manutenção Bom Médio Muito Bom 

Segurança Bom Ruim Bom 
 

Fonte: Adaptada de (CONTRERAS et al., 2015) (BINDUHEWA; RENFREW; BARNES, 2008) (WEI et al., 

2009) (MUKAI; GUOQING; BOLUN, 2015). 

 
Analisando a Tabela 2.1, observa-se que as baterias de Li-íon apresentam maior densidade 

de energia, seguidas pelos sistemas flywheels e, logo após, vem os supercapacitores. Para a 

densidade de potência a ordem é inversa, onde os supercapacitores possuem maior densidade, 

seguidos pelos sistemas flywheels e por último aparecem as baterias de Li-íon. Essas características 

determinam qual a melhor aplicação para cada tipo de sistema de armazenamento de energia. Sendo 

que as baterias são mais apropriadas para aplicações que necessitam energia por longos períodos, 

porém, com o avanço tecnológico podem suprir altas demandas por curtos períodos de tempo (30 

segundos), enquanto os supercapacitores são mais apropriados para aplicações de curta duração. Já 

os sistemas flywheels, são apropriados para aplicações que necessitam de suprimento de energia por 

períodos intermediários aos dos outros sistemas de armazenamento. 
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Além da alta densidade de energia, as baterias destacam-se ainda por apresentarem 

menor custo, boa eficiência (entre 85 e 90 %) e baixa taxa de auto descarga. Os 

supercapacitores, além da alta densidade de potência apresentam também menor tempo de carga 

e descarga, vida útil elevada (mais de 100.000 ciclos) e rendimento elevado (superior a 95%). 

Já os sistemas flywheels, por sua vez, possuem características intermediárias nestes quesitos 

quando comparado aos outros dois sistemas de armazenamento. 

No quesito custos, as baterias levam vantagem por ter o menor custo de quilowatts hora 

(kWh) e o menor custo referente a operação do sistema de armazenamento, sendo que seu custo 

de operação pode chegar a ser duas vezes menor que o sistema de armazenamento a 

supercapacitor ou a flywheels. 

A respeito da segurança e manutenção os quesitos são subjetivos, pois não são 

representados quantitativamente e sim por conceitos baseados nas características dos elementos 

como, presença de peças mecânicas móveis, risco de explosão, desgaste físico, necessidade de 

reparos periódicos, entre outros. 

Levando em consideração todos os tópicos analisados nesta seção, pode-se perceber que 

para a aplicação proposta nesta dissertação (armazenar energia nos períodos de pico de geração 

de fontes renováveis e posteriormente disponibilizá-la nos picos de demanda) o sistema de 

armazenamento que deverá ser utilizado é o que faz uso de baterias de Li-íon, pois este tem a 

capacidade de entregar energia por períodos mais prolongados do que as demais tecnologias. 

 
2.3 CONVERSORES CC-CC BIDIRECIONAIS 

 

Para realizar a conexão de um sistema de armazenamento de energia à um barramento 

CC para aplicações em microrredes ou sistemas de distribuição de energia, por exemplo, 

necessita-se de um conversor CC-CC, o qual será o elemento responsável pelos processos de 

carga e descarga dos elementos de armazenamento de energia, e um inversor para a conexão 

com a rede no caso de distribuição de energia. Assim, bancos de baterias são utilizados nestas 

aplicações e sua tensão de saída deve ser regulada, podendo atingir valores reduzidos em função 

do seu estado de carga. Exige-se então que o conversor CC-CC seja capaz de operar com uma 

larga faixa de valores de tensão de entrada, regulando adequadamente a tensão de saída e 

fornecer energia em uma larga faixa de potências de maneira bidirecional. 

Em aplicações onde altos ganhos de tensão são necessários, diversos conversores 

bidirecionais com isolação galvânica foram propostos na literatura, como o conversor Dual Active 

Bridge (DAB), dual active half-bridge, conversor ressonante série-paralelo, full-bridge current 
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source, entre outras topologias derivadas do conversor DAB. Nestes conversores, o fluxo de 

potência pode ser controlado através da modulação phase-shift (deslocamento angular entre os 

interruptores). Apesar de possuírem algumas desvantagens como serem mais volumosos e 

geralmente necessitarem maior número de componentes, proporcionam isolação elétrica entre a 

entrada e saída e possibilitam a obtenção de elevada relação de conversão de tensão. 

Desta maneira, diversas topologias de conversores CC-CC bidirecionais que fazem uso 

de banco de baterias para fornecer energia individualmente ou para complementar o 

fornecimento de energia de outra fonte, como supercapacitores, células combustíveis, flywheels 

ou geradores foram propostos na literatura. Nestes trabalhos, as topologias destes conversores 

são utilizadas para fornecer energia a veículos elétricos e híbridos, fontes ininterruptas de 

energia (UPS), barramentos, cargas críticas e ainda para garantir estabilidade a sistemas de 

potência (regular frequência e corte de pico de carga). 

Dentre estas topologias, o conversor DAB ou DAB modificado são apresentados em 

(DE DONCKER; DIVAN; KHERALUWALA, 1991), (TAN; ABE; AKAGI, 2012), 

(KRISMER; KOLAR, 2010), (NGO; WON; NAM, 2012), (LEE; LEE, 2004) e (KARANKI; 

XU, 2014). As referências (JAIN; DANIELE; JAIN, 2000) e (CHEN et al., 2000a) empregam 

topologias variadas. A topologia proposta em (HONG et al., 2014) não menciona aplicação, 

mas também possui alto ganho de tensão e é analisada em detalhes. Na sequência, os trabalhos 

citados serão apresentados destacando suas principais informações. 

O conversor DAB (DE DONCKER; DIVAN; KHERALUWALA, 1991) é constituído 

de dois conversores full-bridge conectados através de um transformador de alta frequência na 

sua configuração monofásica, como mostra a Figura 2.5. Entre suas principais características 

destacam-se a isolação galvânica entre entrada e saída, bidirecionalidade no fluxo de potência 

e a capacidade de processar altas densidades de energia. Por outro lado, também apresenta 

algumas desvantagens, como a necessidade de uma quantidade elevada de interruptores e 

elevada ondulação nas correntes de entrada e saída. 

O conversor DAB é geralmente utilizado para aplicações onde necessita-se de isolação 

galvânica, bidirecionalidade e alta densidade de energia com larga faixa de tensões. Em (TAN; 

ABE; AKAGI, 2012) um conversor DAB com potência de 6 kW é utilizado para 

carregar/descarregar um banco de baterias de Li-íon de 2 kWh com tensão de 53,2 V. Nesta 

aplicação a tensão do barramento CC possui valores entre 305 e 355 V e a tensão no banco de 

baterias varia entre 50 e 59 V. A eficiência durante a carga do banco de baterias foi de 96 % e 

durante a descarga foi de 96,9 %. 
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Figura 2.5 — Conversor DAB monofásico 
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Fonte: Adapatade de (DE DONCKER; DIVAN; KHERALUWALA, 1991). 

 
 

Em (KRISMER; KOLAR, 2010) o conversor DAB é utilizado para aplicações em 

veículos elétricos, provendo a interface entre um barramento de alta tensão de 240 a 450 V e a 

bateria com tensão entre 11 e 16 V. A potência do DAB é de 2 kW, com correntes podendo 

chegar a 200 A com a potência nominal do sistema. Nesta configuração o rendimento máximo 

alcançado foi de 92 %. Outro fator analisado refere-se a em quais componentes ocorrem as 

maiores perdas da topologia. 

O conversor DAB ainda possui uma versão trifásica, a qual também é abordada em (DE 

DONCKER; DIVAN; KHERALUWALA, 1991), sua configuração é mostrada na Figura 2.6. 

Neste trabalho é realizada uma análise e um comparativo entre três topologias, conversor DAB 

monofásico, conversor série ressonante e DAB trifásico. As características das topologias são 

a isolação galvânica e a capacidade de transferência de energia com uma larga faixa de tensões. 

Além destas características, os conversores operam com comutação suave proporcionando 

redução nas perdas e aumento da frequência de comutação dos interruptores. Ao final da análise 

comparativa entre as topologias pode-se observar que o conversor DAB trifásico apresentou 

melhor rendimento, elementos de filtro reduzidos e significativa redução da potência aparente 

no transformador, isso deve-se ao fato de que esta topologia trabalha com correntes menores 

que a topologia monofásica. Por outro lado, faz uso de 12 interruptores e apresenta grande 

ondulação nas correntes de entrada e saída. A tensão do barramento CC é de 300 V e a tensão 

do elemento de armazenamento de energia é de 42 V, a potência do DAB é de 2 kW. 
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Figura 2.6 — Conversor DAB trifásico. 
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Fonte: Adaptada de (DE DONCKER; DIVAN; KHERALUWALA, 1991). 

 
 

Topologias de conversores derivados do DAB também são propostos na literatura para 

carga/descarga de baterias. Podem ser constituídos por uma meia ponte na entrada e outra na 

saída, como abordado em (NGO; WON; NAM, 2012) e apresentado na Figura 2.7. Com uma 

ponte completa na entrada e uma meia ponte na saída ou ainda por uma meia ponte na entrada 

e uma ponte completa na saída. Nestas topologias são reduzidos o número de interruptores, 

porém necessitam de capacitores adicionais no braço de meia ponte, e apresentam ondulações 

significativas nas correntes de entrada e saída como no conversor DAB original. 

 

Figura 2.7 — Topologia com meia ponte na entrada e outra meia ponte na saída (Dual Half Bridge). 
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Fonte:Adaptada de (NGO; WON; NAM, 2012). 
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O conversor empregado em (NGO; WON; NAM, 2012) aborda questões de controle 

para alcançar fator de potência unitário no barramento CA anterior ao conversor CC-CC durante 

a carga/descarga de baterias. Faz-se uso de uma modulação PWM com duty cycle assimétrico 

na meia ponte primária para controlar a tensão dos capacitores e reduzir a ondulação de tensão. 

Desta forma a corrente segue o comportamento da tensão de entrada enquanto as baterias são 

carregadas. A potência nominal de saída é de 600 W, a tensão do barramento é de 330 V e a 

tensão do banco de baterias de 90 V. 

Em (LEE; LEE, 2004), conversores CC-CC com fluxo bidirecional de potência e com 

isolação galvânica através de transformadores de alta frequência são analisadas para aplicações 

com baterias. Com base na análise, uma topologia integrando um conversor Full-Bridge 

alimentado em corrente com grampeamento ativo no lado de baixa tensão e um conversor Half- 

Bridge alimentado em tensão no lado de alta tensão é proposta. Esta topologia apresenta as 

seguintes vantagens: tensão nos interruptores é precisamente grampeada, não há sobretensão, 

os interruptores operam com Zero Voltage Switching (ZVS) e ainda snubbers auxiliares são 

desnecessários, como pode ser visualizado na Figura 2.8. Por outro lado, necessita de 

componentes ativos e passivos adicionais. A tensão do banco de baterias é de 48 V e a tensão 

do barramento CC é de 380 V. 

Uma nova topologia derivada do conversor DAB é proposta em (KARANKI; XU, 2014) 

e mostrada na Figura 2.9, para integração de sistemas de armazenamento de energia com a rede 

elétrica. A topologia proposta consiste na integração de um conversor DAB no lado primário e 

 
 

Figura 2.8 — Conversor Full-Bridge/Half-Bridge com grampeamento ativo na entrada. 
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Figura 2.9 — Integração de conversor DAB com conversor NPC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vdc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptada de (KARANKI; XU, 2014) 

 
 

um conversor NPC no lado secundário, isto para que a relação de transformação do 

transformador e o estresse de tensão sobre as chaves sejam reduzidos. Ainda é alcançada 

comutação ZVS para todos os interruptores durante o fluxo bidirecional de energia. A potência 

do protótipo é de 6 kW, a tensão das baterias de 60 V e a tensão o barramento CC de 1200 V. 

Em (JAIN; DANIELE; JAIN, 2000) é apresentada uma topologia de conversor CC-CC 

bidirecional composto por uma combinação de duas topologias bem conhecidas, a do conversor 

Half-Bridge e o conversor push-pull alimentado em corrente como mostra a Figura 2.10. O 

conversor proposto proporciona fluxo bidirecional de energia para carga e descarga de baterias 

utilizando apenas um transformador. Esta topologia utiliza a propriedade de transferência de 

energia bidirecional do MOSFET. Outras vantagens da topologia proposta incluem o reduzido 

número de componentes, baixas tensões sobre os interruptores, isolamento galvânico, baixa 

ondulação durante o carregamento da bateria, rápida variação de corrente em caso de falha e 

número reduzido de interruptores ativos. 
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Figura 2.10 — Conversor CC-CC Half-Bridge/Push-Pull. 
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Fonte: Adapatada de (JAIN; DANIELE; JAIN, 2000). 

 
 

Uma segunda topologia utilizando o conversor Push-Pull é proposta em (CHEN et al., 

2000a) e apresentada na Figura 2.11. Esta topologia é formada pela integração de um conversor 

Full-Bridge com um conversor Push-Pull. Sendo o lado primário constituído pelo conversor 

Full-Bridge alimentado em tensão e o lado secundário pelo conversor Push-Pull alimentado em 

corrente. São necessários de seis a oito interruptores dependendo da configuração utilizar ou 

 

Figura 2.11 — Conversor full-bridge-push-pull. 
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não o circuito de grampeamento do lado secundário, e ainda, um número elevado de 

componentes adicionais (diodos, capacitores e indutores). Além disso, os interruptores S7 e S8 

são expostos a tensões duas vezes maior que a tensão de saída do transformador e da tensão 

Vout, e a corrente de entrada apresenta elevada ondulação. 

Um conversor Buck-Boost é proposto em (HONG et al., 2014) com conexão em cascata 

com um inversor para conexão de um banco de baterias com a rede de distribuição CA, como 

mostra a Figura 2.12. A tensão do banco de baterias varia entre 135 e 175 V, enquanto que a 

tensão do barramento CC é de 400 V. A topologia foi proposta para um sistema residencial que 

faz uso de um banco de baterias com a potência nominal de saída de 3 kW. 

 
Figura 2.12 — Conversor Buck-Boost em cascata com inversor. 
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Fonte: Adaptada de (HONG et al., 2014). 

 
 

Em (ROGGIA et al., 2013) um conversor integrado full-bridge-forward como mostra  

a Figura 2.13 é proposto para realizar a carga e descarga de um sistema de armazenamento de 

energia em uma microrrede residencial. Esta topologia apresenta bidirecionalidade, isolação 

galvânica, elevado nível de tensão, reduzida ondulação na corrente de entrada e saída, não 

necessita da indutância desmagnetizante do conversor forward tradicional e apresenta reduzido 

número de semicondutores. Na mesma referência, alguns circuitos grampeadores são 

analisados na estrutura do conversor. 
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Figura 2.13 — Conversor CC-CC integrado full-bridge-forward. 
 

 

 
Fonte: Adaptada de (ROGGIA et al., 2013). 

 
 

Analisando as referências apresentadas, torna-se possível concluir que a grande maioria 

dos conversores possui um transformador de alta frequência para auxiliar na elevação ou redução 

da tensão, isto devido a grande diferença entre o nível de tensão do barramento CC e do banco de 

baterias, além de proporcionar isolação galvânica. O artigo (HONG et al., 2014) é a exceção pois 

apresenta um conversor Buck-Boost não isolado em cascata com um inversor Full-Bridge. 

Na maior parte das topologias apresentadas e analisadas utiliza-se o banco de baterias 

(Li-íon, chumbo ácido entre outras) associadas a outras tecnologias de armazenamento de 

energia, mas também a situações onde somente as baterias são utilizadas para suprir a demanda 

de energia. Atualmente para aplicações em redes de distribuição ou em microrredes residenciais 

para o fornecimento de energia durante picos de demanda ou para o fornecimento ininterrupto 

faz-se uso de baterias de Li-íon e de Enxofre de Sódio (NaS). 

Várias referências definem como prioridade a redução das perdas nos dispositivos 

semicondutores e para isso utilizam técnicas de auxílio a comutação (ZVS, snubber entre 

outras), devido ao grande número destes elementos nas topologias. Outro fator abordado são as 

técnicas de modulação para aumentar a faixa de comutação suave e com isso aumentar o 

rendimento e aumentar a faixa de potências de operação. 

Um comparativo entre as topologias apresentadas na revisão bibliográfica pode ser 

visualizado na Tabela 2.2. Pode-se observar que estas topologias apresentam variações na 

quantidade de componentes ativos e passivos, variando de dois até doze dispositivos ativos e 

de zero a dez elementos passivos. 
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Tabela 2.2 — Comparação entre as topologias analisadas. 
 

 

Figura Interruptores Diodos Indutores Capacitores 
Tensão duplicada 

sobre os interruptores 

2.5 8 — — — Não 

2.6 12 — — — Não 

2.7 4 — — 4 Não 

2.8 7 — 1 3 Não 

2.9 8 — — 2 Não 

2.10 4 — 1 2 Sim 

2.11 8 4 3 3 Sim 

2.12 2 — 1 1 Não 

 

Fonte: Adaptada de (ROGGIA, 2013). 

 
 

Analisando a Tabela 2.2 pode-se perceber que nas topologias do tipo Push-Pull os 

interruptores são submetidos ao dobro da tensão da fonte mais a saída do transformador, por 

outro lado as topologias que envolvem o conversor Half-Bridge são submetidos ao dobro da 

tensão de saída do transformador mais a tensão da fonte CC. 

No próximo capítulo, o conversor DAB será detalhado por ser o conversor mais 

difundido para carregamento de banco de baterias, além do fato de apresentar isolação elétrica 

e altos ganhos de tensão. 

 
2.4 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

 

Este capítulo apresentou um breve histórico descrevendo a inserção de fontes renováveis 

de geração de energia nos sistemas de distribuição e transmissão de energia elétrica, seus modos 

de operação, aplicações, vantagens e desvantagens. Foram apresentadas soluções e propostas 

com base na literatura para que estas fontes sejam melhor exploradas. 

Ainda foram abordados os principais tipos de acumuladores de energia que podem ser 

utilizados para a conexão de fontes de geração renovável com a rede de energia elétrica. Entre 

estes acumuladores se destacam os sistemas de armazenamento a base de supercapacitores, 

sistemas flywheels e o sistema composto por um banco de baterias de Li-íon. As principais 

características, aplicações, vantagens e desvantagens de cada tipo de acumulador foram 
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apresentados. Definiu-se para a aplicação durante a dissertação o armazenamento de energia 

composto pelo banco de baterias de Li-íon. 

Por fim, uma revisão de conversores CC-CC bidirecionais com elevado ganho de tensão 

aplicados a sistemas de armazenamento de energia foi apresentada. Diversas topologias foram 

apresentadas, destacando suas estruturas e principais características. Tornou-se possível 

perceber que a utilização de topologias isoladas é recomendada quando se deseja elevado ganho 

de tensão. Através do estudo realizado, concluiu-se que o conversor DAB é mais apropriado 

quando se deseja que os processos de carga e descarga sejam realizados com o mesmo nível de 

potência. Com isso no próximo capítulo a topologia do conversor DAB será apresentada, bem 

como as etapas de operação, principais estratégias de modulação e operação sob ZVS. 
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3 CONVERSOR DUAL ACTIVE BRIDGE (DAB) 

 

Para aplicações nas quais altos ganhos de tensão e bidirecionalidade no fluxo de 

potência são necessários, diversos conversores bidirecionais com isolação galvânica foram 

propostos, como o conversor DAB, o Dual Active Half-Bridge, Full-Bridge Current Source, 

entre outras topologias derivadas. Aplicações como sistemas que incluem armazenamento de 

energia, acionamento de motores com capacidade de regeneração de energia, entre outros, 

necessitam de conversores com topologias que garantam a reversibilidade. 

Nestes conversores, o fluxo de potência pode ser controlado através da Modulação 

Phase-Shift (PSM). Apesar de possuírem algumas desvantagens como serem mais volumosos 

e geralmente necessitarem maior número de componentes ativos no circuito, proporcionam 

isolação galvânica entre a entrada e saída e ainda possibilitam a obtenção de alta relação de 

conversão de tensão por meio de um transformador de alta frequência. 

O conversor DAB proposto inicialmente em (DE DONCKER; DIVAN; 

KHERALUWALA, 1991) na configuração monofásica é constituído por dois conversores Full- 

Bridge conectados por um transformador de alta frequência, como mostra a Figura 3.1. As 

principais características do conversor DAB são robustez, isolação galvânica entre entrada e 

saída devido a presença de um transformador de alta frequência, elevado rendimento para altos 

ganhos de tensão, bidirecionalidade no fluxo de potência e alta densidade de potência em 

comparação com outras topologias de conversores CC-CC bidirecionais. Por outro lado, como 

uma das principais desvantagens está a necessidade de elevada quantidade de componentes 

semicondutores ativos, os quais devem suportar valores elevados de corrente dependendo dos 

níveis de potência e das tensões de entrada e saída. Ainda devido à elevada quantidade de 

interruptores ativos, o número de circuitos de acionamento e geração de sinais também é 

elevado. Além disso, as ondulações nas correntes de entrada e saída são elevadas. 

Porém, devido suas vantagens, principalmente a bidirecionalidade no fluxo de potência, 

ao elevado ganho de tensão e a alta densidade de potência esta topologia surge como a mais 

adequada para a aplicação proposta neste trabalho. 

Com o uso da modulação Phase-Shift (PSM) tradicional, a transferência de potência no 

conversor DAB ocorre de maneira bidirecional, através da defasagem entre os sinais de 

acionamento dos interruptores das pontes de entrada e saída. A indutância Ldab é formada pela 

indutância de dispersão do transformador e, caso necessário, por uma indutância auxiliar 

conectada em série sendo utilizada como principal elemento na transferência de energia. 
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Figura 3.1 — Conversor DAB. 
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Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 

A faixa de operação com comutação suave varia com a potência de saída do conversor, 

com a relação entre as tensões de entrada e saída e com o ângulo de defasagem δ (Phase-Shift) 

entre os sinais de acionamento dos interruptores dos conversores Full-Bridge. A operação com 

Zero Voltage Switching (ZVS) para ambos os conversores Full-Bridge em toda a faixa de 

potência de saída só ocorre quando as tensões de entrada e saída são iguais (levando em 

consideração a relação de espiras do transformador), caso contrário, um dos conversores opera 

com comutações dissipativas (ROGGIA, 2013). 

Para aumentar a faixa de tensões de entrada e saída para que permitam transferência 

bidirecional de energia, melhorar a eficiência da topologia e elevar a faixa de operação com 

ZVS dos interruptores, alguns métodos de modulação são investigados, como a Modulação 

Triangular (TRM), Modulação Trapezoidal (TZM), Modulação Triangular Modificada 

(PTRM) e modulação a três níveis, sendo analisadas em (ZHOU; KHAMBADKONE, 2009) 

(KRISMER; ROUND; KOLAR, 2006) (KRISMER; KOLAR, 2012b) (OGGIER et al., 2006) 

(OGGIER; GARCÍA; OLIVA, 2011) (JAIN; MEMBER; AYYANAR, 2011), as quais 

adicionam a razão cíclica com um parâmetro na modulação. 

A modulação phase-shift (PSM) foi empregada inicialmente em (DE DONCKER; 

DIVAN; KHERALUWALA, 1991), onde as razões cíclicas de ambas as pontes completas são 

fixadas em 0,5 e a variável de controle é o ângulo de defasagem entre as tensões primária e 

secundária (δ). Por possuir apenas um grau de liberdade, esta modulação torna-se simples e de 

Sp1 Sp2 
Ss1 Ss2 

Ldab 

n:1 

Ccc Co 

- - 

iLdab 

Vprim Vsec - 
- 

Sp3 Sp4 Ss3 Ss4 

+
 

+
 

+
 

+
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fácil implementação. Porém, esta modulação apresenta limitações quando submetida às 

variações de tensões e de carga em sua faixa de operação sob ZVS. 

Na modulação phase-shift (PSM) tradicional, recomenda-se ainda que δ seja limitado a no 

máximo 45°, para desta forma evitar que elevada potência reativa circule entre os estágios de potência, 

o que aumenta as perdas no conversor. A Figura 3.2 mostra as potências ativa e aparente normalizadas 

para modulação phase-shift no conversor DAB (GITAU; EBERSOHN; KETTLEBOROUGH, 2007). 

Em (ZHOU; KHAMBADKONE, 2009) é proposta uma modulação híbrida que utiliza 

as modulações PSM, TRM e TZM para estender a faixa de operação sob ZVS do conversor 

DAB de 16,67% até 100% da potência ao invés de 58,33% até 100% que é atingida pela 

modulação PSM tradicional. Ainda neste trabalho é apresentada a modulação Proposed TRM 

(PTRM). A corrente do indutor na modulação PTRM tem formato triangular, assim como a 

TRM, devendo ser utilizada para baixas potências e quando os níveis das tensões do lado 

primário e secundário são próximos. 

Uma modulação híbrida que também envolve a PSM, TRM e TZM é utilizada em 

(KRISMER; KOLAR, 2012a) para a otimização da eficiência do conversor DAB aplicado a veículos 

elétricos e híbridos. Nesta aplicação, os limites de tensão variam de 240 à 450 V no lado primário e 

entre 11 e 16 V no secundário com potência de 2 kW. Para ambos os sentidos do fluxo de potência e 

diferentes pontos de operação a eficiência aumentou de 89,6% (PSM) para 93,5% (modulação híbrida). 

A referência (INOUE; AKAGI, 2007) faz uso de um conversor DAB para realizar a 

carga e descarga de um elemento de armazenamento de energia (baterias ou supercapacitores) 

 
Figura 3.2 — Potências ativa e aparente normalizadas no conversor DAB com PSM (1p.u.=180º). 

 

 

 
Fonte: Adapatada de (GITAU; EBERSOHN; KETTLEBOROUGH, 2007). 
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e ainda apresenta uma análise da faixa permitida de tensões no elemento de armazenamento de 

energia em função de perdas de potência e corrente de pico, uma vez que a tensão é reduzida 

com a sua descarga, podendo atingir baixos valores. 

Ainda em (ZHOU; KHAMBADKONE, 2009) é abordado que o conversor DAB com 

PSM tradicional apresenta dificuldade para trabalhar com uma larga faixa de níveis de tensão 

de entrada e larga faixa de potências de saída, uma vez que a relação entre a variável de controle 

e a tensão de saída não é linear. 

 
3.1 ANÁLISE DO FUNCIONAMENTO DO DAB 

 

A estrutura do conversor DAB é apresentada novamente na Figura 3.3, porém agora 

evidenciando a topologia proposta completa, com o indutor de saída e a carga de saída 

(baterias). Cada par de interruptores de cada ponte (Sp1 e Sp4, Sp2 e Sp3, Ss1 e Ss4, Ss2 e Ss3) são 

acionados por um ciclo de trabalho constante de 50 %. 

Durante um período completo de operação o conversor DAB possui seis etapas de operação. 

As análises de cada etapa consideram que o circuito esteja em regime permanente, ou seja, os 

capacitores Ccc e Co estão carregados com as tensões de entrada e saída, respectivamente. E estas 

serão consideradas constantes durante toda a análise. Além disso, as etapas de operação são 

mostradas para a situação de transferência direta de energia do primário para o secundário. 

 

 

 

 
Figura 3.3 — Conversor DAB. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.1.1 Etapa 1 (t0 - t1) 

 

Nesta etapa a corrente não circula pelas chaves e sim pelos diodos Dp1, Dp4, Ds2 e Ds3. 

Logo, a corrente na indutância (iLdab) está partindo de um valor inicial negativo definido como 

iLdab(0). A tensão na indutância auxiliar (Ldab) nesta etapa será a tensão de entrada somada à 

tensão de saída refletida para o lado primário. Esta etapa chega ao fim quando a corrente torna- 

se igual a zero. Deste modo a corrente na indutância auxiliar iLdab pode ser definida por (1). 

 

i  t   (i )  
 
V 

 
Vo    

t 
 

 

(1) 
Ldab Ldab (0)  

  s dab 

 

Sendo ωs a frequência angular de comutação (ωs = 2πfs), fs a frequência de comutação, 

Vin a tensão de entrada, Vo a tensão de saída, n a relação de transformação do transformador de 

alta frequência e Ldab a indutância de transferência de potência. 

A Figura 3.4 demonstra a direção das correntes durante esta etapa de operação, com a 

corrente passando pelos diodos que estão em antiparalelo aos interruptores Sp1, Sp4, Ss2 e Ss3, 

caracterizando assim a comutação com ZVS. 

 
3.1.2 Etapa 2 (t1 - t2) 

 
Esta etapa inicia quando a corrente iLdab chega a zero. Durante este intervalo, os 

interruptores Sp1, Sp4, Ss2 e Ss3 conduzem e iLdab torna-se positiva. A inclinação da reta da 

 
 

Figura 3.4 — Primeira etapa de operação. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
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corrente iLdab não se altera, mantendo-se igual definido em (1). A Figura 3.5 apresenta os 

sentidos das correntes durante a etapa. 

 
Figura 3.5 — Segunda etapa de operação. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 

Esta etapa é concluída quando há uma comutação nos interruptores do lado secundário, 

ou seja, Ss2 e Ss3 são bloqueados e Ss1 e Ss4 são habilitados a conduzir. 

 
3.1.3 Etapa 3 (t2 - t3) 

 

Na terceira etapa quando os interruptores Ss2 e Ss3 passam ao estado de bloqueio e os 

interruptores Ss1 e Ss4 ao estado de condução. A corrente através da indutância Ldab mantém-se 

positiva e ainda circula através de Sp1 e Sp4. Já no lado secundário, circula pelos diodos Ds1 e 

Ds4. Contudo, a inclinação da reta da corrente é alterada, uma vez que a polaridade da tensão 

do lado secundário em relação à Vo é invertida. A expressão (2) determina a corrente nesta etapa 

e a Figura 3.6 apresenta os sentidos das correntes durante a etapa. O final desta etapa representa 

a metade do ciclo de operação do conversor. 
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Figura 3.6 — Terceira etapa de operação. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 

3.1.4 Etapa 4 (t3 - t4) 

 

Esta etapa tem início quando ocorre a comutação dos interruptores do lado primário, Sp1 

e Sp4 passam para o estado de bloqueio e os interruptores Sp2 e Sp3 para o estado de condução. 

Como a corrente ainda é positiva, está circulando pelos diodos Dp2 e Dp3, no lado primário, e 

por Ds1 e Ds4 no lado secundário. Logo, a corrente iLdab  é definida pela equação  (3)  e a  

Figura 3.7 mostra o sentido das correntes do lado primário e secundário. 

 

i  t   i (  )  
 
V 

 
Vo   

 t     




 (3) 
Ldab Ldab 

 
  s dab 

 
 

3.1.5 Etapa 5 (t4 - t5) 

 

Esta etapa inicia quando iLdab chega a zero. A corrente passa a circular por Sp2, Sp3, Ss1 e 

Ss4. Tanto a inclinação da reta quanto a equação da corrente através de Ldab mantêm-se iguais 

às da etapa anterior. Esta etapa é finalizada quando ocorre a comutação dos interruptores do 

lado secundário. O sentido das correntes pode ser observado na Figura 3.8. 
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Figura 3.7 — Quarta etapa de operação. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Figura 3.8 — Quinta etapa de operação. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

3.1.6 Etapa 6 (t5 - t6) 

 

Esta etapa tem início no instante em que os interruptores Ss1 e Ss4 passam para o estado 

de bloqueio e Ss2 e Ss3 ao estado de condução. A corrente no lado primário circula por Sp2 e Sp3, 

já no lado secundário circula através dos diodos Ds2 e Ds3. A corrente através de Ldab nesta etapa 
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é expressa pela equação (4). A Figura 3.9 apresenta o sentido das correntes durante a etapa de 

operação do conversor. 

 
Figura 3.9 — Sexta etapa de operação. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
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  s dab 

 

A Figura 3.10 apresenta as formas de onda durante as etapas de operação do conversor 

DAB com modulação PSM. Pode-se observar a presença de ondulações significativas tanto na 

corrente de entrada quanto na corrente de saída. 

Após a análise das etapas de operação, pode-se definir a corrente na indutância auxiliar 

com o agrupamento das equações de todas as etapas enunciadas. Logo, a corrente do primário, 

que serve de base para o cálculo de todas as outras correntes, conforme é mostrado na Figura 

3.10, é definida pela equação (5). 
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Figura 3.10 — Formas de onda do conversor DAB. 
 

 

 
Fonte: (DE DONCKER; DIVAN; KHERALUWALA, 1991). 

 
 

Desta forma, a corrente de entrada é definida por (6) 
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e a corrente de saída por (7). 
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3.2 MODULAÇÃO PHASE-SHIFT (PSM) TRADICIONAL 

 

A modulação PSM foi a primeira a ser aplicada ao conversor DAB, juntamente com a 

proposta da topologia. Esta modulação é de simples implementação e possui alta capacidade de 

transferência de potência, porém apresenta algumas desvantagens como (ROGGIA, 2013): 

 Ângulo máximo de defasagem com PSM deve ser igual a 45º, pois valores superiores a 

este fazem com que a relação entre a potência ativa e a potência aparente fique abaixo 

de 80% (GITAU; EBERSOHN; KETTLEBOROUGH, 2007), fazendo com que a 

potência entregue à carga seja reduzida e o rendimento do conversor reduza; 

 A ondulação da corrente no elemento de armazenamento é elevada, pois a forma de 

onda é alternada, o que compromete a vida útil das baterias; 

 Com modulação PSM aplicações de ZVS não são permitidas em toda a faixa de 

operação do conversor. Modulações variadas conseguem aumentar a faixa de operação 

com ZVS, porém causam limitações de potências máximas ou mínimas atingidas, ou 

ainda prejudicam o rendimento do conversor devido a correntes elevadas. 

Desta forma, a equação da transmissão de potência entre o lado primário e secundário 

pode ser definida através da média da corrente de saída, ou de entrada, em um sistema sem 

perdas. Logo, a potência ativa de saída (Po) do conversor DAB com PSM é dada por, 

 

Vin
2dDAB    
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     (10) 
 

 

Sendo Vin  a tensão de entrada, Vo  a tensão de saída, fs  a frequência de comutação,  Ldab 

indutância de dispersão referida ao primário, dDAB  é a relação entre a tensão do lado primário e 
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secundário do transformador levando em conta a relação de transformação (n) e δ é o ângulo 

de defasagem entre as pontes do lado primário e secundário. O módulo do ângulo de defasagem 

na equação (8) garante que esta equação seja válida tanto para o fluxo direto quanto para o fluxo 

inverso de potência no conversor. 

Diz-se que quando dDAB > 1, o conversor opera como abaixador, ou seja, no modo Buck. 

Caso o mesmo estiver operando com dDAB < 1, o conversor estará operando como elevador de 

tensão, ou seja, no modo Boost. 

A máxima potência é obtida para o ângulo de defasagem igual a 90º e a máxima potência 

reversa para -90º. Logo, se o conversor estiver operando com dDAB > 1, será necessário um 

ângulo de defasagem menor que o projetado para atingir a potência nominal. Já quando operar 

com dDAB < 1 será necessário ângulo de defasagem maior que o nominal para atingir a potência 

nominal. A Figura 3.11 mostra as curvas de potência para variações de dDAB para toda a faixa 

de operação do ângulo de defasagem. 

Desta forma, a potência ativa atinge valor máximo positivo quando o ângulo de defasagem 

é igual a 90º e valor máximo negativo quando o ângulo de defasagem é igual a -90º. Quando o 

ângulo de defasagem é igual a 0º ou 180º, a potência ativa é igual a zero (ROGGIA, 2013). 

 

Figura 3.11 — Curvas de transferência de potências com variações em dDAB 
. 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Recomenda-se que, na prática, o ângulo de defasagem δ esteja compreendido entre 

15º    45º para minimizar o fluxo de potência não ativa entre as pontes primária e 

secundária e garantir a máxima transferência de potência (SANTOS, 2011). 

Mesmo sendo possível o conversor DAB operar nos quatro quadrantes, tecnicamente 

não é aconselhável operar nos quadrantes 2 e 3, isto devido a amplitudes elevadas da corrente 

eficaz e ao aumento do fluxo de potência não ativa pelo circuito (VANGEN et al., 1991). 

 
3.3 MODULAÇÃO TRIANGULAR MODIFICADA (PTRM) 

 

A modulação triangular modificada foi proposta inicialmente em (ZHOU; 

KHAMBADKONE, 2009) e surgiu com o objetivo de permitir a operação do conversor DAB em 

baixas potências. Nesta modulação outro grau de liberdade para o controle é introduzido, desta 

forma a potência de saída do conversor é controlada através da variação da razão cíclica (d1DAB e 

d2DAB) do conversor e não através da defasagem entre os sinais de acionamento dos interruptores. 

A potência ativa de saída do conversor DAB com PTRM é dada pela equação (11). 
 

 

Po 
PTRM  Vin 

2 d1DAB
2
 

 

Ldab fs 

 
(11) 

 

 

A máxima potência que pode ser transferida com a PTRM é dada por (12). 
 

 

 V  
2

 

Vin
2 

 o 


P    
n   

 
(12) 

 V  
2

 
4Ldab  fs   Vin   

   o 


 n 




A modulação PTRM é capaz de operar em um intervalo de transferência de potência onde 

a modulação PSM opera. No entanto, em comparação com a PSM, quando a mesma potência de 

saída é transferida, a forma triangular da corrente na modulação PTRM resulta em valores eficazes 

de corrente elevados tanto no transformador quanto nos interruptores e também causa um elevado 

pico de corrente. Com isso as perdas no cobre do transformador e de condução nos interruptores 

aumentam. Assim, a modulação PTRM é adequada para baixas potências. 

o 
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Figura 3.12 — Formas de onda do conversor DAB com PTRM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

A Figura 3.12 apresenta as principais formas de onda do conversor DAB com PTRM, 

sendo apresentadas as tensões do primário e secundário do transformador, bem como as 

correntes de entrada e de saída e a corrente do enrolamento primário do transformador. 

Como pode-se perceber a envoltória da corrente no enrolamento primário apresenta 

forma triangular, fazendo com que o valor eficaz desta corrente seja elevado. Porém, para 

aplicações com potências elevadas esta característica aumenta as perdas no cobre do 

transformador e as perdas por condução nos interruptores. 

 
3.4 COMUTAÇÃO COM ZERO DE TENSÃO (ZVS) 

 

A operação com ZVS ocorre quando existe corrente que polariza os diodos em antiparalelo 

com os interruptores antes da comutação dos mesmos. A análise convencional sobre a operação com 

ZVS realizada inicialmente em (DE DONCKER; DIVAN; KHERALUWALA, 1991) e 

(KHERALUWALA et al., 1992) faz referência aos valores das correntes na indutância auxiliar 

no ponto de comutação dos interruptores. As correntes iLdab(0) e iy são utilizadas para determinar 

os limites de operação sob ZVS. 

Na análise convencional apenas o sentido das correntes é utilizado como parâmetro para 

limitar operação com ZVS. Assim, o sentido da corrente na indutância auxiliar deve ser tal que 
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  2 

possa polarizar os diodos em antiparalelo com os interruptores. 

Levando em conta as etapas de operação do conversor DAB apresentadas na seção 3.1, 

percebe-se que a entrada em condução dos interruptores do lado primário ocorre nas transições 

das etapas 6 e 1, e 3 e 4. Nestes momentos as correntes na indutância são iLdab(0), conforme a 

Figura 3.10. Para o lado secundário, os interruptores entram em condução nas transições das 

etapas 2 e 3, e 5 e 6. Nestes instantes a corrente na indutância auxiliar é igual a iy. Logo, os 

limites de operação com ZVS para as pontes primária e secundária do conversor são satisfeitos 

quando iLdab(0) > 0 e iy > 0, respectivamente (KHERALUWALA et al., 1992). 

Para que seja possível definir os valores de limite de potência para condução com ZVS 

deve-se isolar iLdab em (1) e substituir em (2), reorganizando as variáveis chega-se aos valores 

de iLdab(0) e iy, as quais são mostradas em (13) e (14), respectivamente. 

 

 
iLdab(0)  

Vin 
 L (

 2 dDAB   (dDAB  1) 
) 2 

 
(13) 

s   dab n 

 

 

 

iy 
Vin 

 L (
 2 dDAB   (dDAB  1) 

) 2 

 
(14) 

s   dab n 

 

Ainda deve-se isolar dDAB em (13) e (14), e substituindo em (8), encontram-se os limites 

de potência desejados para operação com ZVS em (15) e (16), para os interruptores do lado 

primário (Px) e secundário (Py), respectivamente. 

 

Vin
2  

 Px ( ,n )  
 L

 ( )   (15) 
s    dab n     


Vin

2        2  
Py ( ,n )  

 L
 ( ) 

  
  


 (16) 

s   dab n   




As curvas de transferência de potência para toda a faixa de operação considerando variações 

em dDAB são apresentadas na Figura 3.13. A Figura 3.13 ainda apresenta as curvas que limitam a 

operação sob ZVS, as quais são dependentes de dDAB. O cruzamento das curvas de transferência de 

potência (Po) e do limite de ZVS (Px e Py) representam os pontos limitantes para operação sob ZVS. 

A Tabela 3.1 apresenta as especificações das regiões de operação com ZVS para o lado 

primário e secundário do conversor. 
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Tabela 3.1 — Condições para garantir operação sob ZVS. 
 

 

Fluxo de Potência Ponte Condição para ZVS 

Fluxo direto,   0 

Primária Po ( )   Px ( ) 

Secundária Py ( )  Po ( ) 

Fluxo reverso,   0 

Primária Po ( )  Px ( ) 

Secundária Py ( )  Po ( ) 

 

Fonte: (KIRSTEN, 2014). 

 
 

A partir da Figura 3.13 e da Tabela 3.1 pode-se observar que a faixa de operação próxima ao 

ângulo de defasagem de 90° apresenta a maior região de operação sob ZVS, mesmo com uma ampla 

faixa de variação das tensões de entrada e saída, ou seja, variando dDAB. Por outro lado, neste ponto de 

operação a potência não ativa de entrada é elevada, o que ocasiona aumento nas perdas por condução. 

Com a redução do ângulo de operação (δ), a área de operação sob ZVS é reduzida até 

que o conversor perca o ZVS no lado primário ou secundário. A exceção ocorre quando a 

relação dDAB é unitária, na qual não há cruzamento das curvas de potência. Logo, a comutação 

ocorrerá  sob  ZVS  para  toda  a  faixa  de  deslocamento  de  δ.  Desta  forma,  o  projeto  do 

 

Figura 3.13 — Curva de transferência de potência e das potências limitantes de operação sob ZVS. 
 
 

 
Fonte: Adaptado de (KHERALUWALA et al., 1992). 
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transformador do conversor DAB deve-se dar de tal forma que dDAB seja unitária se objetivo é 

operar sempre com ZVS (ALONSO et al., 2010). 

As restrições que definem as condições de comutação sob ZVS podem ser determinadas 

para a o lado primário e secundário. As equações (17) e (18) apresentam os limites de δ para 

manter ZVS no lado primário e secundário, respectivamente (KIRSTEN, 2014). 

 

x (dDAB 
)  

 (dDAB  1) 
2d (17) 

DAB 

 
 

 y (dDAB 
)  

 (1  dDAB ) 

2 

 

(18) 

Para encontrar as potências em que ocorre a perda de ZVS para o lado primário (Pxpu) e 

secundário (Pypu) deve-se substituir (17) e (18) em (8). Estas potências estão normalizadas em 

função da potência ativa de saída, ângulo de defasagem nominal (δn) e dDAB. 

 

 2 (dDAB 
2   1) 

 

Pxpu (n , dDAB )  
4d

 
2 (   ) (19) 

DAB n n 

 

 

 2 (dDAB
2  1) 

 Pypu (n , dDAB ) 
4n (n   ) 

(20) 

 

 

Para que o conversor opere sob ZVS torna-se importante que os valores de dDAB 

mantenham-se próximos da unidade, pois desta maneira tanto Pxpu quanto Pypu resultam em 

valores nulos. Por outro lado, se dDAB for distante da unidade a potência na qual ocorre a perda 

de ZVS será maior. Caso o conversor DAB opere com dDAB > 1, haverá apenas perda de ZVS 

na ponte do lado primário. Porém, quando operar com dDAB < 1, a ponte secundária perderá o 

ZVS (KIRSTEN, 2014). Está análise compreende somente à transferência de potência do lado 

primário para o secundário. 

 
3.5 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

 

O conversor que realiza a interconexão entre uma estrutura para o carregamento de um 

banco de baterias e um barramento CC deve ser bidirecional, isolado galvanicamente e que seja 

capaz de transferir altas densidades de potência entre seus terminais. Assim, o conversor DAB 

se destaca entre as topologias conhecidas de conversores CC-CC isolados e bidirecionais. Ainda 
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se destaca por ser uma topologia simétrica, possuir simples operação e possuir comutação suave 

em uma ampla faixa de operação. 

Este capítulo apresentou as principais características do conversor Dual Active Bridge, 

como: as etapas de operação, algumas estratégias de modulação, aplicações e ainda uma análise 

sobre a faixa de operação sob ZVS. Percebe-se que as escolhas de alguns parâmetros de projeto, 

como ângulo de defasagem nominal, apresentam diferentes características durante a operação 

do conversor DAB. Desta forma, análises sobre as escolhas destes parâmetros de projeto são 

apresentadas nos próximos capítulos. 
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4 MODELAGEM E CONTROLE DO CONVERSOR DAB 

 

Diversos métodos de controle do conversor DAB são analisados na literatura. Em 

(ZHAO et al., 2012) o controle do conversor DAB utiliza a técnica de modulação Phase-Shift, 

aplicada a uma nanorrede para realizar o carregamento de um banco de baterias. O controle de 

conversores CC-CC como interface para um banco de baterias levando em consideração o 

estado de carga das baterias é analisado em (SOFLA; WANG, 2011). Em (CHEN et al., 2016) 

o conversor DAB é utilizado em cascata com um inversor de ponte completa para inserção de 

fontes renováveis a um barramento CC com tensão entre 260 e 400 V, neste trabalho o controle 

do DAB é realizado através da modulação Phase-Shift enquanto o inversor é comandado através 

da modulação com duplo PWM. O controle Single Phase Shift (SPSC) é aplicado ao conversor 

DAB utilizado para carga/descarga de um banco de baterias de Li-íon em veículos elétricos em 

(CAMACHO VARGAS, VENEGAS-REBOLLAR, 2016). Outros estudos sobre o controle do 

conversor DAB são realizados na literatura, abordando métodos para melhorar a eficiência da 

topologia com técnicas de modulação para estender a faixa de ZVS (OGGIER et al., 2006) 

(OGGIER; GARCÍA; OLIVA, 2011) (OGGIER, 2009) (COSTINETT; ZANE; 

MAKSIMOVIC, 2012) (KIM et al., 2011). 

Nas próximas seções serão apresentados a modelagem em pequenos sinais do conversor 

DAB e o projeto do sistema de controle para o fluxo de potência entre o barramento CC e o 

banco de baterias, ou seja, para o carregamento do banco de baterias. 

 
4.1 MODELO DE PEQUENOS SINAIS DO CONVERSOR DAB 

 

Para a modulação PSM a potência ativa do conversor é uma função do ângulo de 

defasagem (δ). Dessa maneira, o objetivo da modelagem matemática é a obtenção de um 

modelo de pequenos sinais que represente a relação entre a variação do ângulo de defasagem, 

a variação da corrente (∆𝑖𝑜) e da tensão da bateria. Este modelo será utilizado para o projeto de 

um sistema de controle em malha fechada para controlar a corrente e a tensão da bateria. 

A Figura 3.10 demonstra que a corrente na indutância auxiliar do conversor DAB possui 

forma de onda alternada para um período de comutação. Deste modo, um modelo matemático 

médio por espaço de estados não pode ser utilizado, pois a condição de aproximação por pequenas 

ondulações é inválida. Além disso, outros fatores devem ser levados em conta para a elaboração 

do modelo matemático, sendo um dos principais a configuração do conversor a ser utilizado. 
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Deste modo, alguns trabalhos que fazem uso do conversor DAB para o carregamento 

de um banco de baterias, como os desenvolvidos por (ZHAO et al., 2014), (TARIQ et al., 2016), 

(HE; KHALIGH, 2016) e (INOUE; AKAGI, 2007) não utilizam indutores de filtro para 

corrente de saída do conversor DAB, a qual circulará através das baterias. Por outro lado, 

trabalhos como (INOUE; AKAGI, 2007), (CARVALHO et al., 2017) e (JEUNG; LEE, 2017) 

fazem uso da indutância de saída no conversor DAB. Porém, em nenhum trabalho o modelo 

matemático do conversor é apresentado. 

Como o conversor DAB que será implementado neste trabalho fará uso da indutância 

de saída, o modelo matemático que será desenvolvido levará em conta a indutância de saída, a 

resistência interna das baterias e o capacitor de saída. Neste caso esta indutância será utilizada 

para reduzir o ripple da corrente de saída (corrente das baterias) e para transformar o conversor 

DAB que originalmente apresenta saída em tensão em um conversor DAB com saída em 

corrente. Sendo assim, a seguir será apresentada uma alternativa de modelagem do conversor 

DAB entre as propostas pela literatura. 

 
4.1.1 Linearização da corrente de saída 

 

A partir da equação (8), da potência de saída do conversor DAB, pode-se calcular a 

corrente média de saída antes do capacitor, conforme a equação (21). 

 

I  
Vin  1  

  (21) 
odab 2 f L n 

  



s    dab     




Essa corrente média de saída será utilizada para obter o modelo de pequenos sinais 

relacionando o ângulo de defasagem e a corrente na bateria, de modo análogo ao demonstrado 

em (SANTOS, 2011). Desta forma, a corrente média de saída pode ser considerada como um 

ganho, a qual representa todos os elementos do conversor DAB que encontram-se antes do 

capacitor de saída (Co). 

Inicialmente, torna-se necessário perturbar e linearizar a equação (21), a qual é não 

linear. Aplicando a perturbação e linearizando, conforme equação (22) e desconsiderando os 

termos contínuos é possível calcular a equação (23), que representa a variação da corrente de 

saída em função do ângulo de defasagem para um ângulo nominal de linearização Φ. 
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A equação (23) pode ser representada por uma fonte de corrente no lado de saída do 

conversor DAB,  conforme  Figura 4.1.  Essa  fonte de corrente depende da variação   (t) do 

ângulo de comutação e de uma constante Gi, calculada de acordo com os parâmetros do 

conversor e do ângulo de linearização. 

 
Figura 4.1 — Circuito equivalente do modelo de linearização da corrente de saída. 

 

 

Lo 

 
 

Ro 
 

 

Vbat 

 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 

O modelo de pequenos sinais que relaciona a corrente de saída com o ângulo de 

defasagem, bem como a tensão de saída pelo mesmo ângulo de defasagem podem então ser 

obtidas através da análise do circuito da Figura 4.1. Assim, a soma das correntes de saída é 

apresentada em (24). 

 

io (t)  ic (t)  i 

 

 

 
bat 

 

(t) 
 

(24) 
 

 

Onde a corrente de saída io(t) é representada por (25). 
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o 

Aplicando a transformada de Laplace na equação (25) encontra-se a corrente de saída 

no domínio da frequência, a qual é apresentada em (26). 

 
 I (s)  v (s)
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  (s) Vin 

1 
2  (26) 

o in 2 f L n 
 

 
 

2 f L n 
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A parcela da corrente de saída que circula pelo capacitor Co (iCo(t)) é definida por . 
 

 

i (t)  C dvo (t)  
 

(27) 
Co o 

dt
 

 

 
 

Aplicando Laplace em (27) obtém-se (28). 
 
 

IC (s)  sCoVo (s) (28) 
 

 

Já para determinar a corrente de saída através do banco de baterias inicialmente utiliza- 

se a equação (29). 

 

vo (t)  Roibat (t)  Lo 

dibat (t)  
 

dt 
(29) 

 

 

Aplicando Laplace em (29) tem-se (30). 
 
 

Vo (s)  Ro Ibat (s)  sLo Ibat (s) (30) 
 

 

Logo isolando a variável de interesse Ibat(s) obtém-se (31). 
 

 

I (s)  Vo (s) 
 

(31) 
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sL  R 
o o 

 

 

Após encontrar as equações para as parcelas da corrente de saída deve-se aplicar a 

transformada de Laplace em (24). 
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o 
Io (s)  IC (s)  Ibat (s) (32) 

 

 

Substituindo (26), (28) e (31) em (32) tem-se a equação final da corrente de saída. 
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Para determinar a Função de Transferência da tensão de saída pelo ângulo de defasagem 

deve-se isolar as variáveis de interesse, resultando em (34). 
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A Função de Transferência que relaciona a corrente de saída com o ângulo de defasagem 

pode ser obtida através da análise da corrente ibat do circuito da Figura 4.1, obtendo-se (35). 
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De modo a comprovar os modelos resultantes apresentados nas equações (34) e (35) 

determinados através da linearização da corrente de saída, uma simulação foi realizada com 

perturbações na tensão de entrada e no ângulo de defasagem do conversor DAB. Os parâmetros 

de simulação são mostrados na Tabela 4.1. Para que fosse possível realizar as simulações e para 

que se consiga visualizar os resultados, a saída do conversor DAB foi conectada a uma carga 

resistiva de 5 Ω, a qual é a carga definida para que o conversor opere com potência nominal. 

O resultado da corrente de saída da simulação em comparação com o modelo proposto 

é apresentado na Figura 4.2, já o resultado do modelo da tensão proposto é apresentado na 

Figura 4.3. Em um primeiro momento é aplicado um degrau de -20 % na tensão de entrada em 

40 ms, em um segundo momento um degrau de +20 % é aplicado na tensão de entrada em 80 

ms e, por fim, um degrau de +20 % no ângulo de defasagem é realizado em 120 ms. 
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Tabela 4.1 — Parâmetros para comprovação dos modelos do conversor DAB. 
 

 

Especificação Valor 

Tensão CC nominal de entrada (Vin) 400 V 

Tensão CC nominal de saída (Vo) 50 V 

Potência ativa nominal (Po) 500 W 

Ganho de tensão (Mdab) 1 

Relação de transformação do transformador (nTr) 8 

Frequência de comutação (fs) 20 kHz 

Rendimento teórico (ηdab) 100 % 

Ângulo de defasagem nominal (δ) 20° 

Resistência de carga 5 Ω 

Indutor auxiliar (Ldab) 790,1 µH 

Capacitor de saída (Co) 560 µF 

Indutor de saída (Lo) 141,2 µH 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 

Figura 4.2 — Modelo da corrente de saída do DAB. 
 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 4.3 — Modelo da tensão de saída do DAB. 
 

 

 

   

 

  

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 

Analisando as Figuras 4.2 e 4.3 torna-se visível perceber que os modelos matemáticos 

obtidos para corrente e tensão representam de maneira satisfatória o comportamento do 

conversor operando em regime permanente e também durante os transitórios. 

 
4.2 SISTEMA DE CONTROLE 

 

Além do modelo a ser utilizado, outra questão a ser definida antes do projeto do 

controlador é o ponto de operação para o modelo de pequenos sinais, pois o conversor pode 

operar dentro de toda a faixa de carga da bateria. Dessa maneira, para cada ângulo de defasagem 

o modelo apresenta diferentes ganhos na resposta em frequência, conforme demonstram as 

Figura 4.4 e 4.5. 

Sendo assim, com base nas Figuras 4.4 e 4.5 o ângulo de defasagem para a linearização 

foi definido como δ = 2 °, pois este ângulo apresenta uma resposta em frequência que 

representa uma média da resposta de todos os demais ângulos de operação. 
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Figura 4.4 — Resposta em frequência para diferentes ângulos de operação para o modelo de corrente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 

Figura 4.5 — Resposta em frequência para diferentes ângulos de operação para o modelo de tensão. 
 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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2 
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4.2.1 Projeto dos controladores 

 

O projeto dos controladores das malhas de corrente e tensão foi realizado com base nos 

métodos de resposta em frequência. Por tanto, para simplificar a análise da resposta em 

frequência no domínio discreto pode-se realizar um remapeamento do plano z através da 

transformada bilinear como em (36) (OGATA, 1995). 

 

1 
 Ta  w 

z   

1 
 Ta  w 
 



(36) 

 

 

Neste caso o período de amostragem é representado por Ta e a nova varável complexa 

por w. Através da aplicação da transformada z e da transformada bilinear o lado esquerdo do 

plano contínuo s passa a ser mapeada dentro do círculo unitário do plano z, o qual é mapeado 

na metade esquerda do plano w. Como pode ser visto na Figura 4.6 a origem do plano z é 

mapeada no ponto -2/Ta do plano w. A variável complexa s varia desde 0 até 𝜔𝑎⁄2 no eixo 𝑗𝜔 

devido ao teorema de Nyquist. Já no plano w a variação de frequências varia de até ∞, o que 

significa que, embora as metades dos planos w e s sejam correspondentes existe uma diferença 

entre eles em relação à frequência. Esta relação entre as frequências é expressa em (37) através 

da frequência fictícia v. 
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Figura 4.6 — Correspondência entre os planos s, z e w de acordo com a transformada bilinear. 
 

 

 

 

   

 
 

 
  

 

 

 
Fonte: (OGATA, 1995). 
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Em (37) ocorre a conversão da frequência ω na frequência fictícia v. Isto demonstra que 

existe uma distorção na frequência após realizar-se a transformada bilinear. Porém, para 

frequências inferiores a oito vezes a frequência de amostragem fa, o erro entre v e ω varia em 

torno de 5%. Desta forma, pode-se afirmar que a função G(w) representa de forma coerente a 

função contínua G(s) (OGATA, 1995). 

Portanto, fazendo uso da ferramenta da transformada bilinear e dos seguintes passos 

pode-se projetar o controlador desejado. 

I. Obter o modelo contínuo e em seguida obter o modelo discreto da planta 

considerando o efeito do ZOH; 

II. Incluir a dinâmica do atraso da atualização da lei de controle multiplicando a 

planta discretizada por z1 ; 

III. Realizar a transformada bilinear na planta discretizada resultante do passo 

anterior, obtendo assim a FT em função de w; 

IV. Projetar o controlador no plano w utilizando as ferramentas de projeto no plano s; 

V. Discretizar o controlado projetado utilizando a transformada bilinear inversa; 

VI. Obter a equação a diferenças para implementação digital. 

A seguir, o procedimento de projeto descrito anteriormente será aplicado na 

determinação dos controladores discretos das malhas de corrente e tensão. 

 
4.2.2 Controlador da malha de corrente 

 

O projeto do controlador da corrente de saída do conversor DAB foi realizado com base 

no diagrama de blocos do sistema de controle digital ilustrado na Figura 4.7. A planta Ci(w) foi 

obtida de acordo com os passos citados anteriormente, já incluindo o atraso de implementação, 

 

 
Figura 4.7 — Diagrama de blocos do sistema de controle do conversor DAB. 

 

 
                 

 
 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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o efeito da conversão ZOH e adotando os parâmetros da Tabela 4.1. A frequência de 

amostragem Ta adotada foi de 20 kHz, ZOH representa a transformada bilinear da planta Gi,a(s) 

e δ o ângulo de defasagem. 

Na Figura 4.8 é apresentado o diagrama de blocos simplificado no domínio w da malha 

de controle de corrente do DAB. 

 
Figura 4.8 — Diagrama de blocos simplificado da malha de controle de corrente do DAB no domínio w. 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 

Como parâmetros de desempenho, foram adotados uma margem de fase 60° e uma 

frequência de cruzamento de ganho baixa, de modo que a dinâmica das baterias é lenta, com base 

nesta informação foi determinada a frequência de cruzamento em 7 Hz, o que também evita o 

múltiplo cruzamento por zero causado pela ressonância entre o capacitor de saída Co e a 

indutância de filtro Lo. Com a intenção de reduzir o erro em regime permanente um controlador 

Proporcional Integral (PI) foi projetado, o qual é definido pela função de transferência: 

 

C (w)  k  
k

i  0, 031707 
(w  3140)

 
i p 

w w
 (38) 

 

 

Aplicando a transformada bilinear inversa é obtida a função de transferência do 

controlador no domínio z, dada pela equação (39). 

 

C (z)  0, 0342 
 z  0,854

 (39) 
i 

(z 1) 
 

 

A implementação digital de uma função de transferência como a da equação (39) requer 

a conversão para equação de diferenças discreta. Dessa forma, o controlador é representado em 

função da ação de controle e do erro em cada amostra. A equação de diferença discreta para o 

controlador de corrente Ci(z) é dada por (40). 
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u[k]  u[k 1]  0,0342e[k]  0.02922e[k 1] (40) 
 

 

O zero adicionado ao PI foi alocado em 500 Hz, e o ganho ajustado para alcançar as 

especificações impostas. Na Figura 4.9 é apresentada a resposta em frequência da função de 

transferência de laço aberto compensada da malha de corrente do conversor DAB. Percebe-se 

que as especificações de projeto foram atendidas. 

 
Figura 4.9 — Resposta em frequência da malha de corrente no plano w após a inserção do controlador. 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 

4.2.3 Controlador da malha de tensão 

 

O projeto do controlador da tensão de saída do conversor DAB foi realizado com base 

no diagrama de blocos do sistema equivalente no plano w como o ilustrado na Figura 4.10. A 

função de transferência Cv(w) foi obtida através da Tabela 4.1 e a frequência de amostragem Ta 

considerada foi de 20 kHz. 

A planta Gv(w) foi obtida através da discretização do modelo de saída do conversor 

DAB e da sua respectiva conversão para o plano w. Os parâmetros considerados no projeto 

foram os mesmo contidos na Tabela 4.1. A frequência de cruzamento de ganho adotada levou 

em conta os mesmos critérios do projeto do controlador de corrente, ou seja, a dinâmica do 
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Figura 4.10 — Diagrama de blocos simplificado da malha de controle de tensão do DAB no domínio w. 
 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

banco de baterias é lenta, permitindo assim que a frequência de cruzamento seja baixa e, ainda 

deve-se evitar o múltiplo cruzamento por zero. Assim a frequência de cruzamento foi definida 

em 0,2 Hz, enquanto que a margem de fase desejada foi estipulada em 60º. Portanto, o 

controlador projetado no plano w para atender a estas especificações de projeto é do tipo PI, 

conforme o seguinte: 

 

C (w)  k  
k

i  0, 06312  
(w  3140)

 
v p 

w w
 (41) 

 

 

Realizando a transformada bilinear inversa na função de transferência Cv(w) é 

encontrada a função de transferência no domínio z, conforme a equação (42). 

 

C (z)  0, 07939 
(z  0,924)

 
 

 
(42) 

v 
(z 1) 

 

 

A implementação digital de uma função de transferência como a da equação (42) requer 

a conversão para equação de diferenças discreta. Dessa forma, o controlador é representado em 

função da ação de controle e do erro em cada amostra. A equação de diferença discreta para o 

controlador de corrente Cv(z) é dada por (43). 

 

u[k]  u[k 1]  0,07939e[k]  0,073356e[k 1] (43) 
 

 

Neste projeto, o zero adicionado ao controlador PI foi alocado em 500 Hz, da mesma 

maneira que no controlador de corrente. O ganho foi ajustado para alcançar as especificações 

impostas. Contudo, no projeto do controlador de tensão a frequência de cruzamento alcançada 

foi de 0,2 Hz. A Figura 4.11 mostra a resposta em frequência da função de transferência de laço 
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aberto compensada da malha de tensão. Pode-se perceber que as especificações de projeto 

foram atendidas. 

 
Figura 4.11 — Resposta em frequência da malha de tensão no plano w após a inserção do controlador. 

 

 

 

 

       
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 

4.3 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

 

Este capítulo apresentou a modelagem e o projeto das malhas de controle do conversor 

DAB. Inicialmente, é realizada a análise do modelo de pequenos sinais do conversor, fazendo 

uso do método da linearização da corrente de saída, o qual considera todo o conversor anterior 

ao capacitor de saída como sendo um ganho. Realizando os arranjos matemáticos para 

determinar a corrente de saída através do banco de baterias encontra-se um modelo de segunda 

ordem que representa o comportamento do conversor. Com os modelos definidos são 

apresentados resultados de simulação para comprovar o comportamento dos modelos em 

relação ao comportamento do conversor com variações na tensão de entrada e no ângulo de 

defasagem. 

Após encontrados os modelos matemáticos para representar a corrente e a tensão de 

saída realiza-se o projeto dos controladores utilizados para controlar a tensão e corrente do 

banco de baterias durante o processo de carregamento. Os controladores das malhas de corrente 
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e tensão foram projetados com base nos métodos de resposta em frequência, utilizando a 

transformada bilinear e incluindo o atraso de implementação. Primeiramente foi projetado o 

controlador PI com margem de fase de 90° com uma frequência de cruzamento de 7 Hz para 

realizar o controle da corrente. Em seguida foi projetado o controlador de tensão, o qual possui 

margem de fase de 90° e uma frequência de cruzamento de 0,2 Hz. Ambas as frequências de 

cruzamento são baixas, isto se deve ao fato de a dinâmica do banco de baterias ser lenta, não 

necessitando de controladores rápidos. Ao final de cada projeto de controlador são apresentados 

os diagramas de bode das malhas de controle em laço aberto compensadas. 



96 
 

 



97 
 

5 RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

 

A Figura 5.1 apresenta o esquema simplificado do protótipo implementado. Para emular 

a tensão contínua do barramento primário foi conectada à entrada do DAB uma fonte de tensão 

CC capaz de oferecer ao sistema elétrico a tensão de entrada necessária e a corrente demandada 

para alcançar os 500 W de potência de saída. O sistema consiste no conversor DAB conectado 

ao banco de baterias, sendo alimentado pela fonte de tensão contínua. Maiores detalhes sobre a 

montagem do circuito de potência são discutidos no Apêndice A. Os parâmetros utilizados para 

implementação do protótipo são resumidos na Tabela 4.1. Uma foto do protótipo desenvolvido 

é mostrada na Figura 5.2. 

 
Figura 5.1 — Diagrama simplificado do protótipo implementado. 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 5.2 — Protótipo desenvolvido. 
 

 

 

  
 

 

   

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 

O protótipo é composto pelo conversor DAB, circuito de medição, placa do DSP como 

pode ser visualizado na Figura 5.2 e por um banco de 4 baterias de chumbo ácido de 12 V e 

capacidade de 50 Ah ligadas em série como mostra a Figura 5.3, as quais substituem as baterias 

de Li-íon. Está substituição tornou-se necessária devido à dificuldade de aquisição das baterias 

de Li-íon com a capacidade em Ah ideal. Outro elemento acrescentado na topologia foi o filtro 

passivo de saída, o qual foi implementado para reduzir o pico de corrente durante a troca de 

modos no processo de carregamento das baterias. 

 

 

Figura 5.3 — Banco de baterias. 
 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O filtro passivo é composto por um capacitor e um resistor conectados em série, os quais 

são conectados em paralelo com o capacitor de saída do conversor DAB como mostra a Figura 5.4. 

 

Figura 5.4 — Configuração de saída do conversor DAB com filtro passivo. 
 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Para determinar o valor da capacitância do filtro faz-se uso da equação (44). 

 

C  3C  1, 68103 F (44) 

 
Sendo: 

b a 

 

 

 

Ca  Co  560F 

Para projetar a resistência do filtro foi utilizada a equação (46). 

 

 

 
(45) 

 

 
Rf 

Lbe 

1010
6

 

 
Qopt 

 
 2, 7


(46) 

 

Sendo:  

 

 

 

 
Q

opt 

 
Lbe  Lo 140H 

 






(47) 

 

 

(48) 
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Nas seções seguintes serão apresentados os resultados experimentais do conversor DAB 

em malha aberta com carga resistiva, em malha fechada com controle de tensão e carga 

resistiva, em malha fechada com controle de corrente e carga resistiva e em malha fechada com 

controle de corrente e tensão conectado ao banco de baterias. 

 
5.1 RESULTADOS EXPERIMENTAIS EM MALHA ABERTA 

 

Inicialmente o conversor DAB foi testado para um ângulo nominal de 20° em malha 

aberta. Na Figura 5.5 são ilustradas as formas de onda da tensão do lado primário do 

transformador Vprim, tensão do lado secundário Vsec e a corrente através da indutância de 

transferência de potência (corrente do lado primário do transformador) iLdab, considerando uma 

carga resistiva de 5 Ω (carga nominal) de saída. Nota-se que o ângulo de defasagem imposto 

ao DAB estabiliza-se em torno de 19°, isto fica visível na defasagem entre as tensões do lado 

primário e secundário. Por fim, percebe-se que a corrente através do enrolamento primário do 

transformador possui o formato esperado, sendo o seu valor eficaz bem próximo ao calculado. 

 
Figura 5.5 — Resultados experimentais do conversor DAB em regime permanente para 

condição de plena carga e δ = 2 º (Ch1: tensão do lado primário do DAB Vprim (25 V/div); 

Ch2: tensão do lado secundário do DAB Vsec (25 V/div); Ch3: corrente através da indutância 

de transferência de potência (2,5 A/div)). 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Na Figura 5.6 são apresentadas as formas de onda das tensões entre o coletor e emissor 

dos interruptores do lado primário e secundário do conversor (Sp1 e Ss1). Percebe-se que o ângulo 

de defasagem entre os sinais é semelhante ao apresentado na Figura 5.4, ainda pode-se verificar 

que as tensões não apresentam sobressinal ou sobre elevação em seus valores máximos. 

 

Figura 5.6 — Tensões entre coletor e emissor dos interruptores do lado primário e secundário 

(Sp1 e Ss1) (Ch1: tensão coletor/emissor interruptor do lado primário do DAB (100 V/div); 

Ch2: tensão coletor/emissor interruptor do lado secundário do DAB (25 V/div); Ch3: 

corrente através da indutância de transferência de potência (2,5 A/div)). 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Através das figuras apresentadas anteriormente pode-se observar que o conversor DAB 

projetado e implementado está operando de acordo com o projeto. Não apresenta sobressinais na 

corrente da indutância de transferência de potência e nem nas tensões entre coletor e emissor dos 

interruptores de ambas as pontes. 

 
5.2 RESULTADOS EXPERIMENTAIS DA MALHA DE CORRENTE 

 

Nesta subseção serão demonstrados resultados experimentais que comprovam o 

funcionamento da malha de corrente projetada. Logo, a Figura 5.7 apresenta as formas de onda 
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da tensão entre o coletor e o emissor de um dos interruptores do lado primário (VCE_prim), da 

tensão entre o coletor e o emissor de um dos interruptores do lado secundário (VCE_sec) e a 

corrente de saída (Io), com o conversor operando em malha aberta, com ângulo nominal de 20°. 

 
Figura 5.7 — Tensões entre coletor e emissor dos interruptores do lado primário e secundário 

(Sp1 e Ss1) (Ch1: tensão coletor/emissor do interruptor do lado primário do DAB (100 V/div); 

Ch2: coletor/emissor do interruptor do lado secundário do DAB (25 V/div); Ch3: Corrente de 

saída em malha aberta (2,5 A/div)). 

 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 

Para comprovar o funcionamento do controlador de corrente desenvolvido para o conversor 

DAB foram realizados testes onde somente a malha de corrente foi implementada. Desta forma, a 

Figura 5.8 apresenta as formas de onda da tensão entre o coletor e o emissor de um dos interruptores 

do lado primário (VCE_prim), da tensão entre o coletor e o emissor de um dos interruptores do lado 

secundário (VCE_sec), a corrente de saída (Io). Para comprovar o funcionamento do controlador 

projetado foi dado um degrau na referência, dessa forma pode-se perceber que a corrente de saída 

passou de aproximadamente 8 A para 10 A e ainda o ângulo de defasagem passou de 

aproximadamente 18,9° para 27,84°. Na mesma figura pode-se visualizar que a amplitude da tensão 

do lado secundário do conversor se altera, passando de 44,5 V para 54,5 V. 
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Figura 5.8 — Corrente de saída e zoom das tensões entre coletor e emissor dos interruptores 

do lado primário e secundário (Sp1 e Ss1) (Ch1: tensão coletor/emissor do interruptor do lado 

primário do DAB (100 V/div); Ch2: coletor/emissor do interruptor do lado secundário do 

DAB (25 V/div); Ch3: Corrente de saída (2,5 A/div)). 

 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Analisando as formas de ondas apresentadas percebe-se que o controlador de corrente atua 

de maneira satisfatória, elevando a corrente de aproximadamente 8 A para o valor nominal 

determinado (10 A) e ainda por consequência eleva a tensão de saída para que se obtenha a potência 

nominal de saída (500 W). 

 
5.3 RESULTADOS EXPERIMENTAIS DA MALHA DE TENSÃO 

 

Nesta subseção, serão apresentados resultados para comprovação do funcionamento do 

controlador de tensão projetado para o conversor DAB. Inicialmente serão apresentadas as 

formas de onda entre o coletor e emissor de um dos interruptores do lado primário e secundário 

(VCE_prim e VCE_sec), respectivamente, e ainda, a forma de onda da tensão de saída (Vo) em malha 

aberta na Figura 5.9. Como pode-se visualizar nesta figura a amplitude da tensão do lado 
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secundário do conversor apresenta valor aproximado de 45 V, sendo o mesmo valor eficaz da 

tensão de saída para um ângulo nominal de 20°. 

 

Figura 5.9 — Tensões entre coletor e emissor dos interruptores do lado primário e secundário 

(Sp1 e Ss1) (Ch1: tensão coletor/emissor do interruptor do lado primário do DAB (100 V/div); 

Ch2: coletor/emissor do interruptor do lado secundário do DAB (25 V/div); Ch3: Tensão de 

saída (10 V/div)). 

 
 

 
Fonte Elaborado pelo autor. 

 

 

Com o controlador de tensão operando foram obtidas as formas de onda semelhantes às 

apresentadas na Figura 5.8. Estas formas de onda são mostradas na Figura 5.10, onde pode-se 

observar que após realizar-se um degrau na referência a tensão de saída passou de 45 V para o 

valor nominal de 56 V, valor este determinado como nova referência para o controlador. Outro 

valor que pode ser visualizado na Figura 5.10 é o ângulo de defasagem entre as tensões dos 

interruptores do lado primário e secundário, o qual passou de 18,9° para 29,34°. Sendo assim, 

o controlador de tensão atingiu os valores determinados em seu projeto, comprovando seu 

funcionamento. 
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Figura 5.10 — Tensão de saída e zoom nas tensões entre coletor e emissor dos interruptores 

do lado primário e secundário (Sp1 e Ss1) (Ch1: tensão coletor/emissor do interruptor do lado 

primário do DAB (100 V/div); Ch2: coletor/emissor do interruptor do lado secundário do 

DAB (25 V/div); Ch3: Tensão de saída (10 V/div.)). 

 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

5.4 RESULTADOS EXPERIMENTAIS DO PROCESSO DE CARREGAMENTO DO 

BANCO DE BATERIAS 

 
Para comprovar o funcionamento do conversor DAB, dos controladores projetados e do 

método de carga escolhido, um resultado experimental demonstrando o processo de carga do 

banco de baterias foi realizado. Para o teste foi imposta uma corrente de 10 A ao banco de 

baterias até que o mesmo atingisse uma tensão de aproximadamente 54 V (tensão de 

equalização), após atingido este valor de tensão a malha de controle de tensão entra em operação 

até que a corrente do banco de baterias decresça ao seu valor mínimo (1 A). Neste instante a 

tensão do banco de baterias é reduzida para sua tensão de flutuação, encerrando o processo de 
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carregamento das baterias. A Figura 5.11 apresenta o resultado obtido para o carregamento do 

banco de baterias. 

 

Figura 5.11 — Processo de carga do banco de baterias (corrente constante / tensão constante) (Ch4: 

tensão sobre o banco de baterias (10 V/div); Ch3: corrente através do banco de baterias (2,5 A/div)). 

 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Analisando a Figura 5.11, pode-se perceber que durante o estágio com corrente 

constante a tensão do banco de baterias aumenta de maneira lenta e gradual. No momento em 

que a tensão chega a aproximadamente 54 V ocorre a troca de modos entre os controladores, 

passando do modo corrente constante (CC) para o modo de tensão constante (CV). Neste 

momento o controlador de corrente é desabilitado e o controlador de tensão é habilitado, a partir 

deste momento o comportamento da corrente assume unicamente a dinâmica das baterias. Por 

outro lado, o controlador Cv(z) (tensão) mantém a tensão do banco de baterias controlada em 

54 V. Na etapa de equalização torna-se possível perceber que quando o banco de baterias 

alcança 54 V a corrente passa a decrescer acompanhando a dinâmica das baterias, chegando ao 

seu valor mínimo de aproximadamente 1 A (2 % C). Neste instante a tensão do banco de baterias 

é reduzida para seu valor de flutuação (48 V), encerrando assim o carregamento das baterias. 
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5.5 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

 

Este capítulo apresentou os resultados experimentais do conversor DAB inicialmente 

conectado a uma carga resistiva e em seguida ao banco de baterias de chumbo ácido. Durante a etapa 

experimental verificou-se a necessidade da utilização de um filtro passivo em paralelo com o capacitor 

de saída do conversor, devido à redução do nível de corrente de saída no momento da troca de modos 

do carregamento (troca do modo corrente constante para o modo tensão constante). 

Inicialmente, foram realizados testes com o conversor operando em malha aberta, onde 

foi utilizado um ângulo de defasagem fixo de 20°, tensão de entrada de 400 V e uma carga 

resistiva de 5 Ω, a qual é a carga necessária para alcançar potência nominal de saída de 500 W. 

As formas de onda apresentadas demonstram que os interruptores apresentam comutações com 

sobressinais que não interferem no seu funcionamento. Outro ponto que pode ser observado é 

o de que a corrente através da indutância de transferência de potência apresenta o 

comportamento semelhante ao comportamento teórico. 

Em seguida testes com os controladores projetados são realizados para a mesma carga 

resistiva. O controle de corrente é testado no primeiro momento. Comparando os ângulos de 

defasagem apresentados em malha aberta e em malha fechada, pode-se perceber que seu valor 

é alterado de aproximadamente 18,9° em malha aberta para 27,9° em malha fechada. A corrente 

de saída passa de 8,3 A para 10 A após a atuação do controlador. 

O controle de tensão também é testado levando em conta a carga resistiva, de modo que 

em malha aberta a tensão de saída apresenta valor de 42 V com ângulo de defasagem de 

aproximadamente 18,9°. Assim que o controlador entra em operação o ângulo de defasagem 

passa de 18,9° para 29,34° e a tensão de saída passa de 42 V para 53,50 V, aproximadamente. 

Por fim, o método de carga do banco de baterias com os estágios de corrente constante 

e tensão constante são implementados. O carregamento inicia-se com a corrente de saída sendo 

fixada em 10 A, neste estágio o controlador de corrente está operando, e a tensão da bateria vai 

crescendo até atingir seu valor de equalização de 54 V. No momento em que a tensão atinge 54 

V ocorre a troca de modos, o que acarreta na troca de controladores, saindo o controle de 

corrente e entrando em operação o controle de tensão, nesta etapa a tensão deve permanecer 

fixa em 54 V enquanto a corrente decresce até o valor de 2 % de C (1 A). 

A partir dos resultados apresentados nesta seção pode-se comprovar o funcionamento 

adequado dos controladores projetados. Desta forma, o carregamento do banco de baterias foi 

realizado corretamente, mostrando de maneira clara cada estágio do processo de carregamento 

do banco de baterias. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com as novas tendências de aplicações presentes no cenário elétrico mundial, o 

conversor DAB se mostra uma alternativa atraente, principalmente em smart grids, em veículos 

elétricos e híbridos e em sistemas elétricos com geração distribuída, podendo ser utilizado para 

regular frequência, reduzir picos de demanda, picos de geração de fontes renováveis, se 

conectado a um sistema de armazenamento de energia, mantendo desta forma o sistema de 

distribuição com um comportamento estável. Assim sendo, esta Dissertação de Mestrado teve 

como objetivo principal o estudo de um conversor CC-CC isolado, dado pelo conversor DAB. 

Os principais pontos explorados foram o princípio de funcionamento, bem como as etapas de 

operação, as principais técnicas de modulação, um breve estudo sobre as comutações sob ZVS, 

a elaboração de um modelo matemático levando em conta um elemento passivo na saída (Lo) e 

a resistência interna do banco de baterias e o projeto e operação dos circuitos de controle do 

conversor DAB para o carregamento do banco de baterias. 

O Capítulo 1 apresentou uma contextualização sobre a matriz energética mundial e 

brasileira, onde pode-se perceber que grande parte da geração de energia elétrica brasileira é 

oriunda de fontes renováveis, enquanto a matriz energética mundial é composta em sua maioria 

por fontes não renováveis, mas que esse modelo irá mudar com o passar do tempo, chegando a 

um patamar em que as fontes renováveis passarão a contribuir com percentual semelhante ao 

das fontes não renováveis. Ainda neste capítulo foram abordados temas como a geração 

distribuída, o sistema elétrico de potência, os sistemas de armazenamento de energia e a 

estrutura que foi utilizada para elaboração do trabalho. 

Dentre os temas apresentados, o que aborda o sistema elétrico de potência foi 

considerado o ponto principal para o desenvolvimento do trabalho, pois a influência da inserção 

de fontes renováveis neste sistema poderá acarretar inúmeros problemas, principalmente no que 

diz respeito a qualidade de energia, ou seja, a necessidade de manter os níveis de tensão, 

corrente e frequência do sistema regulados mesmo com a inserção de fontes renováveis, as 

quais possuem características intermitentes. Desta forma os ESSs passam a assumir papel 

importante para a regulação do sistema, podendo ser instalados em pontos críticos onde a 

penetração de fontes renováveis seja elevada. Porém, para a conexão entre o sistema de 

armazenamento de energia e o sistema composto pelo banco de baterias, fonte renovável, e 

sistema elétrico de potência torna-se necessário a utilização de um conversor CC-CC 

bidirecional, neste caso optou-se pelo conversor DAB, por atender os requisitos desta aplicação. 
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Para a instalação de ESSs no sistema elétrico de potência torna-se necessário determinar 

qual sistema de armazenamento de energia se encaixa em tal aplicação, por este motivo alguns 

dos principais sistemas de armazenamento foram analisados no Capítulo 2, dando ênfase aos 

sistemas compostos por supercapacitores, sistemas flywheels e as baterias de Li-íon. A 

tecnologia dos supercapacitores é muito aplicada em sistemas que necessitem de injeções 

rápidas de energia na rede, e que possam estar disponíveis para uma nova injeção de energia 

em um curto período de tempo, devendo apresentar método de carga extremamente rápido. Já 

os sistemas flywheels possuem características que lhe colocam em um patamar para aplicações 

que o tempo necessário para descarga e carga sejam nem tão rápidos, mas nem tão lentos. As 

baterias de Li-íon são mais apropriadas para aplicações de longa duração e baixa potência de 

saída, podendo ser aplicadas a sistemas que necessitem manter estável por logos períodos a 

tensão do sistema, por exemplo. Outro ponto abordado neste capítulo foi uma análise de 

algumas topologias que pudessem ser aplicadas para o carregamento do sistema de 

armazenamento, sendo apresentadas as configurações e principais características. Após estas 

análises foi definido o sistema de armazenamento a ser utilizado (Baterias de Li-íon) e o 

conversor DAB. 

O Capítulo 3, foi dedicado a análise detalhada do conversor DAB, incialmente foram 

analisadas as principais características do conversor, como as etapas de operação com a 

apresentação do equacionamento da corrente através da indutância auxiliar para cada etapa. Em 

seguida as principais estratégias de modulação são verificadas, entre elas modulação Phase- 

Shift, triangular, triangular modificada, entre outras, sendo definida a modulação Phase-Shift 

para aplicação no conversor. Ainda, uma breve análise sobre a faixa de operação sob ZVS foi 

efetuada. Com base nestas análises, percebe-se que as escolhas de alguns parâmetros de projeto, 

como ângulo de defasagem nominal, apresentam diferentes características durante a operação 

do conversor DAB, sendo de extrema importância então a correta escolha destes parâmetros. 

A modelagem matemática e o projeto dos controladores do conversor DAB foram 

apresentadas no Capítulo 4. Primeiramente, é realizada a análise do modelo de pequenos sinais 

do conversor utilizando o método da linearização da corrente de saída, o qual leva em 

consideração que todos os elementos do conversor anteriores ao capacitor de saída como sendo 

um ganho. Realizando os arranjos matemáticos para determinar a corrente de saída através do 

banco de baterias, encontra-se um modelo de segunda ordem que representa de forma 

satisfatória o comportamento do conversor. Com os modelos definidos, são realizadas 

simulações para comprovar o comportamento dos modelos em relação ao comportamento do 

conversor com variações na tensão de entrada e no ângulo de defasagem. 
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Em seguida, realizou-se o projeto dos controladores de tensão e corrente do banco de 

baterias durante o processo de carregamento. Os controladores das malhas de corrente e tensão 

foram projetados com base nos métodos de resposta em frequência, utilizando a transformada 

bilinear e incluindo o atraso de implementação. Inicialmente, foi projetado o controlador PI 

com margem de fase de 90° com uma frequência de cruzamento de 7 Hz para realizar o controle 

da corrente. Logo após foi projetado o controlador de tensão, o qual possui margem de fase de 

90° e uma frequência de cruzamento de 0,2 Hz. Ambas as frequências de cruzamento são 

baixas, isto se deve ao fato de a dinâmica do banco de baterias ser lenta, não necessitando de 

controladores rápidos. Ao final de cada projeto de controlador são apresentados os diagramas 

de bode das malhas de controle em laço aberto compensadas. 

Por fim, o Capítulo 5 é dedicado aos resultados experimentais, onde são apresentados 

resultados em malha aberta, com controlador de corrente e tensão atuando separadamente com 

uma carga resistiva, e ainda o processo de carregamento do banco de baterias com o estágio de 

corrente constante e tensão constante (equalização). Como pode-se verificar neste capítulo, os 

controladores apresentaram comportamentos satisfatórios, tanto quando analisados em 

separado com carga resistiva, quanto durante o processo de carga das baterias. Com base nestas 

análises, comprovou-se que o modelo determinado no Capítulo 4 pode ser utilizado com um 

modelo válido para o conversor DAB, e que o conversor DAB atende às necessidades da 

aplicação para o carregamento de um sistema de armazenamento de energia. 

 
6.1 PROPOSTAS DE TRABALHOS FUTUROS 

 

Como propostas de trabalhos futuros destacam-se os seguintes tópicos: 

 Análise do conversor DAB para aplicação com fluxo bidirecional de potência para a 

injeção de energia no sistema elétrico de potência e carregamento do banco de baterias; 

 Realizar análises de inserção de outros tipos de armazenamento de energia em conjunto 

com o banco de baterias, para que se possa manter todos os níveis do sistema estáveis 

(tensão, corrente e frequência); 

 Análise voltada a investigar as perdas nos componentes passivos e ativos para desta 

forma poder analisar o rendimento do conversor; 

 Ampliação do sistema para uma potência maior, para desta maneira aproximar-se dos 

níveis de potência reais necessários nos sistemas elétricos de potência. 
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APÊNDICE A – PROJETO DO CONVERSOR DUAL ACTIVE BRIDGE 

 

No capítulo 4 foram apresentadas a modelagem do conversor adotado. Além disso, nas 

tabelas referentes às especificações de projeto foram apresentados os valores dos principais 

componentes (indutâncias e capacitâncias) da topologia. Logo, visando acrescentar 

informações importantes para a melhor compreensão da quantificação e projeto dos 

componentes dos circuitos elétricos, a seguir são demonstradas algumas deduções pontuais 

sobre a topologia. 

Devido a ondulações geradas pela operação de comutação dos interruptores (ruídos de 

alta frequência) são necessários capacitores nos barramentos primário e secundário, os quais 

são definidos por (QUEIROZ, 2016): 

 

Cbus _ prim 

50Pin 

2 

in s 

  
(50  555) 

(400
2 
 20x10

3 
) 
 8,67F 

 
(50) 

 

 

Cbus _ sec 

50Po 

2 

o s 

  
(50  500) 

(50
2 
 20x10

3 
) 
 500F 

 
(51) 

 

 

O esforço de tensão sobre o capacitor do barramento primário é de 400 V, já o do 

barramento secundário é de 54 V. Assim, a partir das informações obtidas, optou-se por utilizar 

o capacitor eletrolítico de 560 µF / 400 Vcc, fabricado pela SAMWHA. 

Para o projeto físico do transformador de alta frequência foi utilizado o equacionamento 

de (MENEZES,2007). Os esforços de tensão nas bobinas primária e secundária são diferentes, 

devida a relação de transformação (nTr) ser igual a 1/8. As tensões máximas sobre as bobinas 

durante um período completo de operação são iguais a: 

 

Vprim  Vin  400V (52) 
 

 

Vsec  Vo  50V (53) 
 

 

A corrente eficaz através da bobina primária é a mesma da indutância de transferência 

de potência Ldab, a qual é definida na equação Erro! Fonte de referência não encontrada. 
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dab 

dab 

conforme (SANTOS, 2011). A corrente da bobina secundária é determinada através da ralação 

para obtenção da potência máxima de saída Po (500 W). 

 

iL rms  1,353A (54) 
 

 

io rms  10A (55) 
 

 

Após determinar os esforços de corrente e tensão das bobinas e a potência a ser 

processada pelo transformador, é realizado o projeto físico do mesmo. Os principais parâmetros 

utilizados para o projeto do transformador são apresentados na Tabela A.1. 

 
Tabela A.1 — Parâmetros para o projeto do transformador do conversor DAB. 

 

 

Parâmetro Valor 

Fator de utilização da janela do núcleo Ku = 0,7 

Fator de utilização do enrolamento primário Kp = 0,5 

Densidade de fluxo magnético do núcleo B = 0,15 T 

Máxima variação de fluxo magnético ∆Bmáx = 0,3 T 

Máxima densidade de corrente Jmáx = 450 A/cm2
 

Permeabilidade elétrica no vácuo µ0 = 4π ⅹ10-7 H/m 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 

A partir dos parâmetros da Tabela A.1 e dos esforços encontrados anteriormente pode- 

se realizar o projeto do transformador. Após o projeto os principais parâmetros físicos são 

apresentados na Tabela A.2. 

Analisando os valores das indutâncias de dispersão de ambos os enrolamentos, percebe- 

se que o valor necessário para a transferência de potência definida em projeto não é suficiente, 

deste modo torna-se necessário realizar o projeto de um indutor auxiliar, o qual é definido por 

(56), conforme (SANTOS, 2011). 

 

L  
VinVo (   ) 

 

 
(56) 

dab 
2 f  P n 

s    o  Tr 
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Tabela A.2 — Parâmetros físicos do transformador. 
 

 

Parâmetro Valor 

Núcleo Adotado (Thornton) NEE 65/33/26 

Relação de transformação nTr = 0,125 

Número de espiras do primário Np = 63 

Número de espiras do secundário Ns  = 8 

Fio de cobre utilizado no primário AWG 37 (Litz) 

Fio de cobre utilizado no secundário AWG 18 

Indutância de dispersão do primário Ldisp_prim = 44,3 µH 

Indutância de dispersão do secundário Ldisp_prim = 823 µH 

Indutância magnetizante do transformador Lmag = 52,2 mH 

 

Fonte: Eaborado pelo autor. 

 

 

Para o projeto do indutor auxiliar foi utilizado o equacionamento para núcleos toroidais 

conforme (MAGNETICS, 2011). Para desenvolvimento do projeto foram utilizados também os 

valores esforços de corrente calculados anteriormente. A Tabela A.3 apresenta as características 

físicas do indutor auxiliar projetado. 

 
Tabela A.3 — Parâmetros da indutância auxiliar Ldab. 

 

 

Parâmetros Valores 

Núcleo utilizado Kool µ - 77442 

Número de espiras N = 69 

Fio de cobre utilizado 37 AWG (Litz) 

Indutância resultante Ldab = 756,2 µH 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 

O indutor de filtro de saída foi determinado para um valor suficientemente grande para 

reduzir o ripple da corrente enviada ao banco de baterias. Uma vez que quanto menor a carga 

conectada na saída do conversor DAB maior o ripple de corrente. No caso de banco de baterias 
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a resistência interna das baterias são pequenas, ocasionando elevado ripple na corrente de saída. 

Por este motivo, o valor do indutor de filtro Lo foi definido como 140 µH. 

A especificação dos interruptores deu-se através da realização de cálculos dos esforços 

de corrente e tensão que estas estarão sujeitas durante a operação. A máxima tensão sobre os 

interruptores do lado primário e do lado secundário em um período completo de operação são 

apresentadas nas equações (57) e (58), respectivamente. 

 

Vs _ prim  Vin  400V (57) 
 

 

Vs _sec  Vo  50V (58) 
 

 

O cálculo das correntes média e eficaz dos interruptores do lado primário e secundário 

foram realizados com base em (PIVETA, 2015). Os valores médio e eficaz de corrente dos 

interruptores do lado primário e secundário calculados são apresentados em (59), (60), (61) e 

(62), respectivamente. 

 

Is _ prim,med  0, 0568A (59) 

 

 

I
s _ prim,rms 

 0,957A (60) 
 

 

I
s _ sec,med 

 5A (61) 
 

 

I
s _ sec,rms 

 7,65A (62) 
 

 

Diante disto, os semicondutores escolhidos foram o IGBT IRGP30B60KD-E e o IGBT 

IRGP4072DPpb do fabricante International Rectifier. As especificações de corrente destes 

interruptores são apresentadas na Tabela A.4. Para a escolha do semicondutor foi considerada 

uma margem de segurança de 50 % em relação a tensão nominal do barramento primário, e 

para o lado secundário a escolha se deu devido as correntes envolvidas. 
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Tabela A.4 — Parâmetros dos interruptores. 
 

 

Semicondutor Parâmetro Valor 

IRGP30B60KD-E 
Tensão máxima coletor-emissor VCE = 600 V 

Corrente de dreno máxima Ic = 30 A (100°C) 

IRGP4072DPpb 
Tensão máxima coletor-emissor VCE = 300 V 

Corrente de dreno máxima Ic = 40 A (100°C) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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