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RESUMO

Com o aumento da utilização de energia elétrica devido à expansão tecnológica a serviço da civilização, surge a busca por alternativas viáveis de sua geração, através de fontes

renováveis e acessíveis. Nestes aspectos, a energia fotovoltaica é altamente atrativa e tem sido uma boa opção. Um sistema de energia fotovoltaico é composto por dispositivos

como banco de baterias, controladores de cargas e inversores de frequência, ligados a uma placa fotovoltaica que durante todo o dia absorve radiação infravermelho emitida pelo

sol, converte essa irradiação em energia elétrica que é utilizada na alimentação de dispositivos elétricos e eletrônicos, e ainda armazena a energia excedente para a utilização em

períodos que não há luz solar. O objeto desta pesquisa é um Inversor robusto de vida útil longa e baixo custo para alimentar cargas de até 2KVA a partir de banco de baterias de

12V a 120V carregadas por sistema gerador de energia solar fotovoltaica.

O inversor tem a função transformar a energia de nível contínuo (DC) em alternado (AC). Externamente trata-se de uma caixa metálica fechada com alguns botões, porém

internamente é formado por diversos componentes eletrônicos, constituindo um circuito, que por sua vez, é bastante complexo.

O modelo de circuito de inversor de frequência escolhido para ser usado de base no projeto é o MOSFET POWER INVERTER, desenvolvido por Gary Lecomte, que suporta 1

KVA de potência. Tendo em vista a faixa de potência do projeto, que é 2 KVA (faixa de potência de consumo de dispositivos de refrigeração e climatização, como ar condicionado

e freezer industrial), tal circuito necessita de modificações, de forma que estas sejam suficientes para ampliar sua capacidade em mais 1KVA, atingindo então a faixa de trabalho

que satisfaça o projeto em estudo. Neste intuito, estão sendo simulados no programa ORCAD circuitos modificados, com a finalidade de se alcançar a potência necessária, com

eficiência e baixo custo, ao final da etapa proposta no projeto.
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