
ESTUDO DAS HARMÔNICAS EM CONVERSORES       

CC-CA IMPLEMENTADOS SOB A PONTE-H 
 

Diego Soleira1, Milene Galeti1  
1Centro Universitário da FEI 

soleiradiego@gmail.com, mgaleti@fei.edu.br   

Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar um 

inversor em ponte completa, fazendo o uso de 

simuladores de circuitos elétricos. Com o auxilio do 

simulador é possível impor diferentes condições de 

trabalho para o circuito, dessa forma possibilitando 

extrair os sinais harmônicos gerados para diferentes 

cargas , sendo esta resistiva, capacitiva e indutiva. 
A topologia usada no projeto é um circuito PWM 

com uma modulação no sinal de dois e três níveis, 

fazendo o uso da análise de Fourier pode-se observar as 

vantagens e desvantagens destes tipos de modulação  

1. Introdução 
O mercado consumidor de energia elétrica 

atualmente se configura pela globalização e 

competitividade que está intimamente relacionada à sua 

capacidade de inovação, em geral resultante da 

utilização em larga escala de equipamentos e processos 

de alta sofisticação tecnológica.  

No entanto, para atender estes requisitos, há um 

processo continuo e crescente de cargas não lineares 

tanto no âmbito industrial como no residencial. As 

correntes consumidas por essas cargas não lineares 

possuem um elevado conteúdo harmônico, provocando 

distúrbios na forma de onda da tensão para as mesmas, 

que também são severamente afetadas por esses 

distúrbios, e para as demais cargas conectadas ao 

mesmo ponto de acoplamento. Com base neste 

contexto, dá-se a necessidade de um estudo científico do 

conteúdo harmônico dos sinais gerados por estas cargas 

não lineares, como inversores, buscando minimizar o 

impacto dos mesmos na qualidade de energia elétrica 

fornecida pela rede de distribuição. 

2. Modulação SPWM  
Neste projeto, foi feito uma análise da Ponte-H 

utilizando moduladores de sinais analógicos 

configurados como comparadores alimentando o 

chaveamento dos MOSFETs. As simulações foram 

realizadas utilizando modulação de pulso 

senoidal(SPWM) em dois e três níveis, com a variação 

da temperatura de 27o à 300o C. 

A modulação por largura de pulso (Pulse Width 

Modulation Senoidal – SPWM) é uma técnica de 

modulação do sinal que prevê a comparação de uma 

tensão de referência com um sinal triangular simétrico. 

Desta forma tem-se uma modulação por largura de 

pulso de 2 níveis (positivo e negativo). 

Para uma SPWM à 3 níveis (positivo, zero e 

negativo) temos que interromper o chaveamento da 

ponte no momento de transição do semi-ciclo positivo 

para o negativo da modulação, assim minimizando o 

conteúdo harmônico gerado. O resultado destas duas 

técnicas de modulação pode ser observado na figura 1.. 

 

 

 
 

Fig 1-Formas de onda da tensão e espectro dos sinais 

harmônicos de 2 e 3 níveis respectivamente. 

3. Resultados e Conclusões 
Quando analisamos o espectro do sinal modulado 

em três níveis e comparamos com o espectro do sinal 

modulado em dois níveis, é possível observar uma 

variação significativa da amplitude da harmônica de 

terceira ordem. Isto se deve ao fato do chaveamento em 

3 níveis ocorrer no ocorrer no dobro da frequência do 

anterior. Pode-se concluir até esta fase do projeto que a 

distorção harmônica não apresenta dependência 

significativa com a variação da temperatura, contudo se 

mostrou dependente da modulação do sinal e da 

natureza da impedância da carga utilizada.  
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