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Resumo 

Este trabalho se insere no contexto de um projeto de um conversor CC-CC para 

aplicação em módulos fotovoltaicos. O controle do conversor é feito a partir de um PI 

aplicado em um DSP (Digital Signal Processor), que também é responsável por executar 

o algoritmo de rastreamento do ponto de máxima potência P&O (Perturbe e Observe). O 

objetivo do conversor é elevar uma tensão de 87V para 250V, e para isso foi considerado 

um conversor Boost. No trabalho são descritos o projeto do conversor, a modelagem 

matemática e o projeto do controlador. Somando ao conteúdo, o trabalho conta com as 

simulações realizadas para verificação do projeto. 
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Abstract 

This work falls within the context of a project of a DC-DC converter for use with 

photovoltaic modules.  The converter control is made from a PI applied in a DSP (Digital 

Signal Processor), which is also responsible for performing the algorithm of maximum 

power point tracking P&O (Perturb and Observe). The goal is to raise a voltage from 87V 

to 250 V, so a boost converter was considered. The work describes the converter design, 

mathematical modeling and controller design. Adding to the content, this work presents 

the simulations carried out for project verification. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1. Introdução geral 

O quadro de demanda ascendente por energia e redução do seu impacto ao meio 

ambiente é assunto presente em discussões de diversas entidades ao redor do mundo. 

Temas como a sustentabilidade energética do planeta e o uso consciente da energia 

normalmente andam de mãos dadas às pesquisas de utilização de recursos energéticos 

renováveis para complementarem as fontes de origem fóssil. 

Dentre os recursos energéticos renováveis destacam-se a energia eólica, das 

marés e a energia solar, uma vez que existem várias técnicas e estudos na conjuntura 

atual com o intuito de viabilizar economicamente seus usos. Destes recursos, destaca-se 

a energia solar fotovoltaica, que assume um crescimento acima de 30% ao ano e que tem 

apresentado redução nos custos de implantação[1]. 

A energia solar pode ser explorada a partir de duas abordagens na geração de 

energia elétrica: a térmica e a fotovoltaica. As usinas que utilizam a energia solar térmica 

normalmente fazem o uso de concentradores de luz a partir de espelhos para aquecer 

certo volume de um fluido que é utilizado para que movimentem turbinas, que 

conectadas nos gerados, geram energia elétrica. No que compreende o uso de energia 

solar fotovoltaica, as células fotovoltaicas transformam de forma direta a energia do 

fóton em elétrica. Os painéis fotovoltaicos, conjuntos de células fotovoltaicas, não 

produzem ruído, possuem vida útil considerável e manutenção simplificada por não 

possuírem peças móveis, e por isso podem ser instaladas perto das áreas de consumo, o 

que reduz gastos com transmissão de energia. 

Segundo Krenzinger [2], a energia solar incidente na atmosfera é de 1,5x1018 

kWh por ano, o que corresponde a dez mil vezes a energia total consumida no planeta 

em um ano. Assim, é natural que o ser humano usufrua dessa energia, advinda do Sol, e 

considerada como inesgotável. 

O Brasil, considerado um país com dimensões continentais, possui elevados 

índices de radiação solar, que se encontram entre 1500kWh/m2/ano a 
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2200kWh/m2/ano, superiores aos encontrados na maioria dos países europeus que 

investem em painéis fotovoltaicos para aproveitamento da energia solar. Os índices de 

radiação solar variam entre 900 e 1.250kWh/m2/ano na Alemanha, entre 900 e 

1.650kWh/m2/ano na França e entre 1.200 e 1.850kWh/m2/ano na Espanha. Assim, 

bastariam apenas 0,04% do território brasileiro coberto com painéis fotovoltaicos para 

gerar toda a eletricidade consumida no país, segundo [3]. Embora a área requerida para 

instalação dos painéis seja pequena, o custo de implantação é elevado, sendo necessário 

o desenvolvimento de tecnologias para viabilizar a sua utilização. Dessa forma, o país 

pode se beneficiar desse potencial para diminuir sua dependência da matriz 

hidroelétrica, que é dependente de forma direta dos regimes de chuva no país. Por outro 

lado é necessário o investimento em pesquisas para aumentar a eficiência do sistema e 

diminuir seu preço. Assim, destacam-se os trabalhos desenvolvidos a partir de técnicas 

de eletrônica de potência para o rastreamento de maior ponto de extração de potência 

de painéis fotovoltaicos. 

O presente trabalho aborda o projeto de um sistema micro processado de 

aproveitamento da energia gerada por cinco painéis solares de 40Wp (Watts de pico) 

cada, ligados em série, somando uma potência total de 200Wp. O condicionamento da 

energia será feito a partir de um conversor de tensão contínua da topologia Boost para 

promover um ganho de tensão, controlado em malha fechada a partir de um DSP (Digital 

Signal Processor). O conversor poderá posteriormente ser utilizado em conjunto com um 

inversor para injeção de potência na rede elétrica. Serão avaliadas as técnicas de 

rastreamento de máxima potência (MPPT – Maximum Power Point Tracking) , Perturbe 

& Observe  e Condutância Incremental, para atingir o ponto de máxima potência 

fornecida pelos painéis. 
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1.2. Objetivos 

Objetivo Geral: 

 

O objetivo geral deste trabalho é projetar um sistema micro processado de 

aproveitamento de energia fotovoltaica de 200Wp com MPPT e características 

adequadas a injeção de potência ativa na rede elétrica da concessionária.  

 

Objetivos Específicos: 

 

•    Descrever o projeto do Conversor CC-CC, com base nos requisitos do sistema e 
teoria presente na literatura; 

 

•    Modelagem matemática do sistema composto pelas placas solares e conversor 
CC-CC bem como o desenvolvimento do controlador de regulação de tensão; 

 

•    Implementar um algoritmo de rastreamento do ponto de máxima potência do 
módulo fotovoltaico, a fim de otimizar a eficiência do sistema; 

 

•    Verificar e ajustar o comportamento dinâmico da malha de controle em 
simulações computacionais. 
 

•    Utilizar o DSP F28027 da família C2000 Piccolo da Texas Instruments, uma vez 
que ele apresenta baixo custo, pequenas dimensões e potente arquitetura de 32 
bits com instruções MAC (Multiply and Accumulate) em um único ciclo de clock. 
Essa última característica é importante em sistemas de processamento em tempo 
real.  
 

Metodologia 

Serão adotadas as seguintes etapas de desenvolvimento: 

•     Revisão Bibliográfica sobre sistemas fotovoltaicos, técnicas de MPPT e 
conversores CC-CC; 
 

•      Dimensionamento do conversor CC-CC; 
 

•      Simulação do conversor no software PSim; 
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•      Implementação dos algoritmos de MPPT e controle do conversor; 

 
•      Obtenção e Discussão dos resultados. 

 

 
 

Organização do trabalho 

O presente trabalho está organizado em três capítulos. No Capítulo 1, encontra-se 

a introdução do trabalho onde se lê a relevância do tema, os objetivos do trabalho, a 

metodologia utilizada e a organização. Na sequência, no Capítulo 2 é feito um 

levantamento sobre o estado da arte acerca de painéis fotovoltaicos, que compreende o 

efeito fotovoltaico, as curvas características de funcionamento, o circuito equivalente e 

equacionamento matemático, associações de módulos fotovoltaicos e técnicas de 

rastreamento do ponto de máxima potência. O Capítulo 3 compreende uma revisão 

bibliográfica sobre os tipos de conversores CC-CC, bem como a especificação do sistema 

fotovoltaico utilizado no projeto do conversor, incluindo as curvas características do 

sistema. Também é feita a escolha do conversor CC-CC e o dimensionamento dos 

componentes passivos deste. Para validação dos componentes, recorreu-se ao software 

de simulação de circuitos PSIM. No Capítulo 5, é feita a modelagem matemática do 

conversor a partir da linearização das equações para a condição de condução em modo 

contínuo, considerando a malha de corrente e também a avaliação da estabilidade do 

conversor para as condições do projeto. Também é dimensionado um controlador 

proporcional integral para diminuir o tempo de acomodação e anular o erro em regime 

permanente. Em sequência, o Capítulo 6 aborda a simulação do conversor em conjunto 

com o módulo fotovoltaico, o controlador Proporcional Integral, ajustado manualmente, 

e a técnica para extração de máxima potência. É avaliado o comportamento do sistema 

para duas diferentes técnicas, Perturbe & Observe e Condutância Incremental. 

Finalmente, no último capítulo são feitas análises da realização do trabalho e propostas 

para trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 

Sistemas Fotovoltaicos 

2.1. Células Fotovoltaicas 

O presente capítulo consiste em uma apresentação das células fotovoltaicas que 

compõem os painéis do sistema em estudo. Ao seu decorrer são apresentados breves 

históricos sobre as células e os materiais constituintes dessas, o efeito fotovoltaico, os 

circuitos equivalentes, a curva característica de operação e o arranjo de Células 

Fotovoltaicas. 

2.1.1 Histórico 

As células fotovoltaicas são dispositivos semicondutores capazes de gerar um 

sinal elétrico proporcional à intensidade luminosa. O termo “fotovoltaico” foi usado em 

1839, pelo físico francês Edmond Becquerel, quando ele notou que placas de platina ou 

de prata mergulhadas em um eletrólito produziam uma diferença de potencial se 

submetidas à luz [4]. Esse termo caracteriza a capacidade de se gerar eletricidade a 

partir da radiação solar. 

Em 1876, Willian Grylls Adams, professor de filosofia, desenvolveu o primeiro 

dispositivo sólido que produzia eletricidade a partir do efeito fotovoltaico. O dispositivo 

era constituído por um filme de selênio depositado num substrato de ferro e com um 

segundo filme a base de ouro. A eficiência do dispositivo era de aproximadamente 0,5%. 

Mais tarde, em 1883, Charles Fritts produziu uma célula solar também de selênio com 

uma fina camada de ouro cuja eficiência era de 1%. Após os desenvolvimentos 

científicos do século XX, com a explicação do efeito fotoelétrico por Albert Einstein e o 

entendimento dos materiais semicondutores, várias pesquisas foram desenvolvidas 

para desenvolvimento da tecnologia das células fotovoltaicas [5]. 

Também conhecidas como células solares, esses dispositivos apresentam 

atualmente uma eficiência entre 3 e 31%, sendo essa dependente da temperatura, 

material constituinte da célula, espectro de luz, dentre outros [6]. 
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 No que compreende a composição das células fotovoltaicas, o silício cristalino é a 

matéria prima principal. A célula é formada por uma fina camada composta por uma 

junção PN (diodo de junção) e é capaz de gerar energia elétrica a partir de uma fonte de 

luz cujo comprimento seja próximo ao da luz solar. Essa propriedade é chamada de 

efeito fotovoltaico e está discutido adiante.  A Tabela 2-1 apresenta os principais 

materiais utilizados para fabricação das células fotovoltaicas, relacionando a sua 

eficiência medida a partir de testes práticos [7]. 

 

Tabela 2-1– Eficiência dos diferentes materiais usados na fabricação de Células Fotovoltaicas 

Material Eficiência (%) 

Silício Monocristalino 23 

Silício Policristalino 18 

Silício Amorfo 12 

Arsenieto de Gálio 26 

Cobre Indio Desilenio 17 

Telureto de Cádmio 16 

 

 

 É possível observar que células compostas de arsenieto de gálio apresentaram 

melhor eficiência, entretanto células com esse material normalmente são empregadas 

em aplicações espaciais, como satélites, devido ao preço elevado. 

No que competem as fatias de mercado, as células de silício cristalino (mono e 

poli) constituem 95% do mercado, as de Telureto de Cádmio 1,1% e as de Cobre Indio 

Desilenio 0,2%, como pode ser observado na Figura 2-1[8]. 
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Figura 2-1 – Fatias de Mercado dos tipos de Células Fotovoltaicas. 

2.1.2 Efeito Fotovoltaico 

Os materiais semicondutores são caracterizados por possuírem uma banda de 

valência totalmente preenchida por elétrons e uma banda de condução praticamente 

vazia. Essa separação das bandas possui um espaçamento de níveis de energia e é 

normalmente chamado de gap de energia. 

Uma característica interessante desses materiais é o aumento da sua 

condutividade devido à excitação térmica de portadores da banda de valência para a 

banda de condução, causada pelo aumento da temperatura. Outra propriedade 

fundamental para as células fotovoltaicas é a excitação de elétrons para a banda de 

condução a partir da incidência de fótons, na faixa do visível, com energia superior à do 

gap do material. 

O semicondutor mais utilizado para células fotovoltaicas, como visto na Figura 2-

1 é o silício, entretanto nesse material foram introduzidos átomos de boro em uma 

metade do material e fósforo na outra, formando assim uma junção PN. Nessa junção 

ocorre a passagem de elétrons do material N para o material P. Nesse processo há a 

concentração de cargas elétricas negativas no lado P e consequente concentração de 
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cargas positivas no lado N, que por sua vez cria um campo elétrico entre esses lados que 

dificulta nesse momento o trânsito de mais elétrons na junção. 

Caso a junção PN seja exposta a fótons com energia maior que a do gap, ocorre a 

geração de pares de elétron-lacuna em regiões em que o campo elétrico é diferente de 

zero, assim, essas cargas são aceleradas caracterizando uma corrente através dessa 

junção. Essa dá origem a uma diferença de potencial a qual é chamada de Efeito 

Fotovoltaico. Caso as extremidades sejam conectadas externamente por um fio surge 

uma corrente externa, o que caracteriza o funcionamento das células fotovoltaicas. 

Nesse contexto, avaliam-se os fatores que limitam esse processo de conversão de 

energia. Três fatores são abordados [10], o primeiro corresponde ao espectro de 

radiação. Apenas para comprimentos de onda inferiores a 1 mµ os fótons são capazes de 

excitar os elétrons em células de silício. O segundo fator é que um fóton consegue excitar 

apenas um elétron, ou seja, a energia sobressalente do fóton é convertida em calor.  Por 

fim, ocorre que no terceiro fator existe a possibilidade de que os elétrons excitados não 

consigam ser coletados pela junção P e nesse caso não contribuam para a corrente 

elétrica. 

2.1.3 Circuito Equivalente Célula Fotovoltaica e Curva Característica 

Para melhor entendimento do comportamento elétrico das células fotovoltaicas, 

pode-se fazer a abordagem da célula com um circuito elétrico equivalente. A célula 

fotovoltaica é representada pelo circuito da Figura 2-2 [10][11].  A corrente 

Iλ corresponde à componente dependente da intensidade luminosa e do seu 

comprimento de onda, ( )dI T  corresponde à corrente do diodo que possui dependência 

com a temperatura, pI  corresponde a corrente de fuga e oI  é a corrente entregue à 

carga. 
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Figura 2-2 – Circuito equivalente Célula Fotovoltaica. 

 

A partir do circuito equivalente é possível escrever as seguintes equações: 

o d pI I I Iλ= − −  (2-1) 

 

.
( 1)
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o s
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(2-4) 

  

onde: 

 de saída de uma Célula Fotovoltaica;

I  de saída de uma Célula Fotovoltaica;

I  de saturação reversa da Célula ;

V  do diodo;

R Resistência paralela (valores entre 200

o

o

s

d

p

V Tensão

Corrente

Corrente

Tensão

−
−
−
−
− Ω
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 e 300 );

R Resistência série (valores entre 0,05   0,1 );

Carga do elétron: 1,6x10 ;

Fator de qualidade da junção p-n;

Constante de Boltzman: 1,38x10 / ;

Temperatura ambiente: aproximadame

s e

q C

k J K

T

η

−

−

Ω

− Ω Ω

−
−
−
− nte T=298K;
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Com base nas equações e condições discutidas acima, é possível chegar à curva 

característica da célula fotovoltaica como mostrado na Figura 2-3. Esta imagem pode ser 

dividida em três regiões. A primeira região, indicada pelo número 1, corresponde a uma 

característica de funcionamento da célula fotovoltaica como uma fonte de corrente cujo 

valor é dependente da intensidade luminosa e aproximadamente igual a corrente de 

curto circuito. A segunda região, indicada pelo número 2, corresponde à característica 

de funcionamento como fonte de tensão, ou seja, a tensão de saída é aproximadamente a 

tensão de circuito aberto e a corrente de saída se aproxima de zero. A terceira região se 

localiza entre as regiões 1 e 2, e contém o ponto vermelho que corresponde ao ponto de 

máxima potência que pode ser produzido pela célula para a insolação em questão 

(chamado de MPP - maximum power point). 

 

 

Figura 2-3 - Curva característica IxV 

 

Para se avaliar a eficiência da conversão da energia solar em energia elétrica feita 

pela célula fotovoltaica, avalia-se a relação entre a potência máxima produzida pela 

célula no ponto de MPP e a potência de radiação incidente sobre a célula em condições 

padrão, como expresso pela (2-5): 

 

max  gerada pela célula no MPP

 radiação incidente

P

P
η = . (2-5) 
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As condições padrão compreendem irradiação E = 1000W/m2, referência padrão 

da massa do ar 1,5AM =  e temperatura de 25oC [11]. Entretanto, na prática, as células 

não operam nestas condições. As condições de radiação solar e temperatura são 

parâmetros que tem forte influência sobre o comportamento das células fotovoltaicas. 

No que tange a variação de temperatura, a variável de maior dependência desta é 

a tensão de saída, uma vez que a tensão decresce com o aumento da temperatura 

(aproximadamente - 2,3 /  OmV C). A Figura 2-4 exemplifica o comportamento da curva 

de corrente-tensão de uma célula fotovoltaica para variação da temperatura. 

 

 

Figura 2-4 - Curvas I x V em função da temperatura [9] 

Já a Figura 2-5 compreende o comportamento, para a mesma célula, da curva de 

corrente-tensão em função da irradiação solar. Nesse caso observa-se uma maior 

sensibilidade da corrente a partir da variação da irradiação incidente. 
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Figura 2-5- I X V em função da irradiação solar [9] 

 

Dessa forma é possível observar que o ponto de MPP da célula não é fixo, e pode 

variar no plano corrente–tensão, de forma que quanto maior a temperatura menor é a 

tensão para o MPP, e quanto maior a irradiação maior é a corrente de curto circuito da 

célula. 

Assim, faz-se necessário considerar em (2-4) a influência da temperatura e da 

irradiação para as correntes de saturação reversa da célula na (2-6) e a corrente 

dependente da intensidade luminosa em (2-7). 
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sun

1

Eg=energia do gap do silício (J)

P =potência irradiada do sol (W)

T=temperatura ambiente ( C)

T =temperatura de referência ( C)

α=coeficiente de temperatura da corrente de curto circuito

O

O

 

 

Para aplicações em projetos de sistemas fotovoltaicos [9], as considerações a 

seguir são consideradas: 

•     As resistências das conexões devem ser nulas; 
 

•      Os efeitos de resistência paralela devem ser desprezados, considerando-a 
infinita; 

 
•      Todas as células do arranjo devem possuir resposta espectral idêntica e ainda 

trabalhar na mesma temperatura; 
 

•      A corrente Iλ  deve ser igual a corrente de curto circuito SCI . 

 

Uma vez conhecido o comportamento de uma célula fotovoltaica, faz-se 

necessário entender os tipos de arranjos possíveis que podem ser feitos utilizando duas 

ou mais células fotovoltaicas, tema que é discutido no tópico 2.1.4. 

2.1.4 Arranjos Fotovoltaicos 

As células fotovoltaicas são os dispositivos responsáveis pela conversão direta de 

energia solar em energia elétrica. O conjunto de células em um único módulo ou 

encapsulamento elétrico é chamado de módulo fotovoltaico e sua representação pode 

ser vista na Figura 2-6, tal que o triângulo indica o polo positivo. 

 

 

 

Figura 2-6-Simbologia utilizada para os módulos fotovoltaicos 
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O conjunto de módulos fotovoltaicos, por sua vez, é chamado de painel 

fotovoltaico e são montados de forma que vários módulos estejam eletricamente 

interligados, e assim formando uma única estrutura. A Figura 2-7 aborda todas as 

estruturas aqui citadas, a célula, o módulo e o painel fotovoltaico. 

 

 

 

        Célula                           Módulo                                     Painel ou Arranjo 

Figura 2-7– Estruturas de Arranjos Fotovoltaicos 

 

Os módulos, assim como as células que formam os módulos, podem ser 

conectados em série ou em paralelo, dependendo da potência e tensão que são 

requisitos do projeto. Para arranjos em série, os dispositivos são conectados de forma 

que o terminal positivo de um é conectado no terminal negativo do outro. Para um 

arranjo de n dispositivos, tem-se para condições painéis idênticos a tensão de saída é 

dada pela (2-8) e corresponde ao somatório das tensões de cada dispositivo. A corrente 

por sua vez é representada pela (2-9). 

 

1

n

out kk
V V

=
=∑  (2-8) 

 

1 2 3 ... nI I I I= = =  (2-9) 

 

A Figura 2-8 representa o circuito da configuração em série de várias células 

fotovoltaicas. 
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Figura 2-8 – Associação série de células fotovoltaicas 

 

Com a associação em série de células, é possível aumentar a tensão de saída do 

conjunto, mantendo corrente constante. 

É importante ressaltar a necessidade de um diodo, chamado de diodo de bypass, 

em paralelo com cada módulo para a configuração série conforme Figura 2-9. 

 

 

Figura 2-9 – Representação diodo by-pass em associação série de módulos fotovoltaicos 
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Quando ocorre sombreamento de um módulo, há um aumento da sua resistência 

o que impede o fluxo da corrente. Nesse caso os painéis deixam de gerar para consumir 

potência o que pode aumentar sua temperatura e danificar o painel (efeito hotspot), 

nesse contexto o diodo de bypass corta o módulo sombreado para que esse não afete 

negativamente todo o arranjo. 

Por outro lado, na associação em paralelo de dispositivos fotovoltaicos, os 

terminais positivos desses dispositivos são conectados juntos, bem como os terminais 

negativos. Dessa forma, podem-se expressar as equações da tensão de saída outV  e 

corrente de saída outI  para n dispositivos como: 

1 2 3 ...out k nV V V V V= = = =  (2-10) 

 

1

n

out kk
I I

=
=∑  (2-11) 

Para esse tipo de associação é possível aumentar a corrente fornecida pelo 

dispositivo mantendo a tensão de saída constante. A Figura 2-10 representa a 

configuração das células em paralelo. 

 

 

Figura 2-10 - Associação em Paralelo de células fotovoltaicas 

 

Com o intuito de obter tanto elevação de tensão quanto de corrente, faz-se a 

associação das configurações série e paralelo, conhecida como configuração mista. O 

circuito equivalente dessa associação contempla as características de ambas, sendo 

assim possível obter uma potência de saída maior. 
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2.2. Configurações de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica 

Os sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica podem ser classificados 

quanto ao tipo de configuração adotada, divididas em quatro categorias: configuração 

agrupada, configuração do tipo String, configuração do tipo Multistring e o tipo do ac-

module. O que diferencia as configurações citadas são o arranjo dos painéis e o conjunto 

dos inversores. A seguir é apresentada uma breve introdução sobre as categorias e seus 

respectivos arranjos [15]]. 

2.2.1 Configuração Agrupada 

Na configuração agrupada, os arranjos ou módulos fotovoltaicos formados por 

painéis ligados em série são ligados em paralelo formando um único bloco que alimenta 

um conversor CC-CA. Na saída de cada módulo é colocado um diodo para proteção, de 

forma que caso haja algum desequilíbrio de tensão os módulos não operem como carga 

um do outro.  Esta configuração está mostrada na Figura 2-11. Esse sistema é mais 

simples se comparado aos de outras categorias, o que se reflete no preço do sistema. 

Entretanto, a existência de um único conversor na saída imprime pouca flexibilidade no 

que compete à capacidade de potência.  

 

 

 

Figura 2-11 - Configuração Agrupada para conexão à rede elétrica 
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Outra desvantagem do sistema é a dependência do conversor, caso seja necessária 

alguma manutenção, todo sistema é paralisado. Ressalta-se que nessa configuração 

podem ser utilizados conversores CC-CC para alimentar um barramento e então o 

inversor é alimentado por esse barramento. 

2.2.2 Configuração Tipo String 

A configuração String pode ser considerada como uma versão simplificada da 

configuração agrupada no que se refere ao arranjo dos painéis. Nesta configuração, os 

arranjos fotovoltaicos são mais simples, com menor potência, e cada conjunto possui um 

conversor, como mostrado na Figura 2-12. 

 

 

Figura 2-12 - Configuração String para conexão à rede elétrica 

 

Nesse tipo de configuração é alcançada uma maior flexibilidade do sistema. No 

caso da perda de um dos ramos, o impacto no sistema é menos severo uma vez que não é 

necessária a paralisação de todo o sistema. 

 O sistema acima pode ser entendido como sendo constituído por vários sistemas 

independentes de geração, em que cada um alimenta uma carga e transfere o excesso de 

potência no sistema. A característica de independência entre os módulos apresenta a 

possibilidade de um controle de MPPT para cada conversor o que aumenta a eficiência 
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do sistema. Esse sistema é conhecido como do tipo “plug and play”, uma vez que o 

usuário pode colocar e retirar módulos no sistema sem se preocupar com o restante dos 

módulos, pois cada um opera de forma independente. Ressalta-se que nessa 

configuração podem ser utilizados conversores CC-CC entre o barramento cc e o 

inversor. 

2.2.3 Configuração do tipo Multi-String 

A configuração Multi-String vista na Figura 2-13 compartilha da flexibilidade 

apresentada pelo sistema String por possuir a mesma característica de módulos 

individuais conectados na rede. Entretanto, uma desvantagem do sistema Multi-String 

que é contornado a partir da configuração String, é a necessidade de troca do inversor 

caso ocorra aumento de potência do sistema devido a sua configuração mais modular. 

Nessa configuração, os módulos são conectados cada um a um conversor CC-CC e 

todos esses conectados a um único barramento de tensão contínua que alimenta o 

inversor de saída. O controle do conversor CC-CA em conjunto com os controles de cada 

conversor CC-CC permite a regulação do nível de tensão do barramento cc de forma que 

a operação do sistema concentre toda a potência em um único conversor CC-CA 

dimensionado para potência do sistema e não do módulo.  
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Figura 2-13 - Configuração Multi-String para conexão à rede elétrica 

 

Nesse caso ocorre o barateamento do sistema, já que existe apenas um inversor, e 

sistemas de geração diferentes (eólica, fotovoltaica, termoelétrica, etc.) podem ser 

conectados em um único barramento (cc) constituindo um único sistema de geração. 

 

2.2.4 Configuração do tipo AC-Module 

O último arranjo apresentado é o do tipo AC-Module visto na Figura 2-14, que é 

semelhante à configuração String, e se utiliza normalmente apenas um módulo 

fotovoltaico para cada conversor. 
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Figura 2-14 – Configuração AC-Module para conexão à rede elétrica 

 

Esse tipo de configuração é utilizado para sistemas de baixa potência e como a 

tensão de saída do módulo é baixa, é necessário um conversor com alto fator de elevação 

para injeção da energia na rede elétrica. 

 

2.3 Técnicas de Rastreamento do Ponto de Máxima Potência. 

Para que o sistema fotovoltaico trabalhe com maior rendimento é necessário que 

opere no ponto de máxima potência. Como discutido, os parâmetros de saída dos 

módulos fotovoltaicos não são constantes, devido às variações ambientais como 

irradiação solar e temperatura. Nesse contexto, são empregadas técnicas de 

rastreamento do ponto de máxima potência para maximizar a produção de energia 

elétrica do sistema fotovoltaico e a entrega desta à carga por meio do conversor. Dentre 

as técnicas aplicadas em sistemas fotovoltaicos disponíveis na literatura, destacam-se 

[16] a [20]: 
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1 – Tensão Constante; 

2 – Condutância Incremental; 

3 – Perturbe e Observe (P&O). 

A seguir estão descritas as principais características das técnicas citadas acima, no 

que compete às variáveis de controle e aos algoritmos. 

2.3.1 Tensão Constante 

O método de tensão constante é um dos métodos mais simples de se implementar 

e se baseia em resultados empíricos. As variáveis de controle que se fazem necessárias 

para aplicar o método são a tensão do módulo fotovoltaico em circuito aberto ocV  e a 

tensão ocV do módulo fotovoltaico conectado no conversor. O seu princípio de 

funcionamento baseia-se no fato de que existe uma relação direta entre a tensão para 

que ocorra a máxima transferência de potência e a tensão de circuito aberto do módulo 

fotovoltaico. Segundo experimentos [21], essa relação situa-se no intervalo de k =0,7 

a k =0,8 e é comumente utilizado o valor de k =0,78. 

É feita a desconexão entre o módulo e o conversor periodicamente para que seja 

obtida a amostra da tensão de circuito aberto no modulo fotovoltaico. O algoritmo então 

calcula a tensão de referência a partir do fator k . É feito o cálculo do erro a partir das 

tensões ocV  e  ocV , por fim atua-se no sinal PWM que controla a chave do conversor de 

modo a se obter a tensão . ock V  sobre o painel (o que é discutido no Capítulo 3). 

A principal limitação dessa técnica é a presença de erro em regime permanente 

devido ao fato da relação empírica entre tensão de circuito aberto e a tensão para 

máxima transferência de potência não ser constante [22][38]. Outra característica do 

método é a necessidade de inserir uma nova chave no sistema para desconectar o 

modulo fotovoltaico do circuito, o que produz faltas momentâneas e transitórias, uma 

vez que essa nova chave é aberta periodicamente. Como vantagem, destaca-se a maior 

simplicidade e o menor esforço computacional para implementá-lo do que os métodos 

que serão apresentados a seguir. 
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2.3.2 Condutância Incremental 

O método da Condutância Incremental leva em consideração a condutância 

instantânea do módulo e a sua condutância incremental. Para amostrar a condutância é 

necessária a amostragem da corrente instantânea e a tensão instantânea, o que já 

evidencia uma primeira diferença desse método em relação ao método da Tensão 

Constante que amostrava unicamente a tensão. 

A potência instantânea do módulo fotovoltaico é dada por: 

mod mod mod.P V I=  (2-12) 

Para determinar como a potência instantânea varia com a tensão, deriva-se (2-

12) em relação a Vmod lembrando que  Imod é função de Vmod, resultando em (2-13): 

mod mod mod

mod mod mod mod

1 dP I dI

V dV V dV
= +  (2-13) 

 

Para que haja máxima potência, a derivada da potência em relação a tensão deve 

ser nula. Dessa forma, a partir de (2-13) pode-se escrever: 

mod mod mod mod

mod mod mod mod

0
I dI I dI

V dV V dV
= + ⇔ = −  (2-14) 

 

O lado esquerdo (2-14) é a condutância instantânea, e o seu lado direito é 

(menos) a condutância incremental. A partir de (2-14) determina-se como o método da 

condutância incremental deve funcionar: amostra-se a corrente e a tensão instantânea e 

compara-se a condutância instantânea com a condutância incremental. O algoritmo 

então muda o ciclo de trabalho do conversor de modo a deslocar o ponto de operação da 

curva PxV do modulo fotovoltaico para o seu pico (onde a condutância instantânea e a 

incremental são iguais), conforme ilustra a Figura 2-15. 
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Figura 2-15 - Curva P x V do módulo fotovoltaico 

O algoritmo que opera em loop está representado na Figura 2-16. 

 

Figura 2-16- Método da Condutância Incremental 

Uma característica na implementação do método é que na prática dificilmente 

(2-14) é satisfeita, pois, uma vez que as grandezas são discretas, existem erros de 

medição e de arredondamento. Dessa forma, é necessário adaptar o código do algoritmo 

para manter um pequeno intervalo no qual a condição é considerada como satisfeita. 

Entretanto, essa ação pode introduzir características de erro dependendo do tamanho 

do intervalo implementado[23][36]. 

 O método de Condutância Incremental apresenta bom desempenho e eficiência, 

uma vez que apresenta erro em regime permanente muito baixo, dependendo única e 

exclusivamente do intervalo ajustado no algoritmo do ponto de máxima potência. No 
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que compete a sua complexidade, o método demanda maior esforço computacional, uma 

vez que é necessária a realização de várias operações de divisão em cada iteração. 

2.3.3 Perturbe e Observe 

O método Perturbe e Observe (P&O) é o método mais utilizado devido sua 

facilidade de implementação. O método consiste na alteração da referência de tensão 

(ou de corrente) e comparação da potência instantânea antes e depois da perturbação, 

dessa forma definindo-se o sentido da próxima perturbação[39][40]. 

Como é feita a comparação de potência, é necessário amostrar a tensão e a 

corrente do módulo fotovoltaico. A perturbação consiste no incremento ou decremento 

da tensão (ou corrente) de forma que, por exemplo, caso haja incremento da tensão (ou 

corrente) e na potência instantânea notou-se um aumento, a próxima perturbação 

deverá ser um acréscimo, caso contrário deverá haver um decréscimo da tensão (ou 

corrente).  Dessa forma, o algoritmo tende a se localizar no pico da curva PxV 

apresentada na Figura 2-16, já abordada no estudo do método da condutância 

incremental. 

O algoritmo referente ao método P&O está apresentado no fluxograma da Figura 

2-17 - Método Perturbe e Observe. A partir da amostragem da tensão e corrente do 

modulo fotovoltaico, da análise da potência amostrada no instante atual e no instante 

anterior, é tomada a decisão para incremento ou decremento da tensão (ou corrente) e 

consequentemente alteração do ciclo de trabalho do sinal PWM que aciona a chave do 

conversor [24][25]. 
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Figura 2-17 - Método Perturbe e Observe 

O presente método apresenta melhor aproveitamento da energia se comparado ao 

método da tensão constante, entretanto possui um atraso na resposta quando ocorre 

grande variação da radiação, o que ocorre com menos impacto se utilizado o método da 

Condutância Incremental [24][37]. 

Para o presente projeto serão implementadas apenas as técnicas P&O e 

Condutância incremental, o método da tensão constante opera em malha aberta e não é 

aplicável ao conversor projetado, uma vez que o conversor irá operar em malha fechada 

de corrente. 

O presente trabalho aborda o projeto de um conversor CC-CC que pode ser 

utilizado em qualquer configuração das apresentadas acima, seja para o 

condicionamento da tensão para um barramento cc ou como intermediário do 

conversor CC-CA e o módulo fotovoltaico, sendo esta última a considerada neste 

trabalho para a configuração String. Os métodos MPPT Condutância Incremental e 

Perturbe & Observe foram considerados para implementação durante as simulações 

computacionais no Capítulo 6. O método da tensão constante não foi considerado pois 

este opera em malha aberta, e o conversor implementado trabalha em malha fechada. 
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Capítulo 3 

Conversores CC-CC Elevadores de Tensão 

No presente capítulo são analisadas algumas topologias básicas de conversores 

CC-CC elevadores de tensão para utilização em sistemas fotovoltaicos. As topologias de 

conversores CC-CC elevadores de tensão se dividem em dois grupos, os conversores 

isolados e os conversores não isolados. O que caracteriza o primeiro grupo é a utilização 

de transformadores que naturalmente isolam a entrada da saída. No presente trabalho 

serão estudados apenas os conversores não isolados, uma vez que o nível de tensão 

desejado na saída pode ser obtido facilmente sem transformador. Na literatura 

encontram-se vários trabalhos que utilizam conversores não isolados para a formação 

de sistemas fotovoltaicos [26] [27][41]. 

3.1 Comando de Conversores 

Os componentes principais para confecção de conversores são os elementos 

estáticos (chaves eletrônicas) e os elementos reativos (indutores e capacitores). Os 

componentes que normalmente são utilizados para realizar a função das chaves 

controláveis são os transistores, MOSFET(Metal-Oxide Field Effect Transistor) e IGBT 

(Insulated Gate Bipolar Transistor)[28][29]. Para a escolha entre Mosfets e IGBTs deve-

se levar em conta a tensão de operação e a potência do sistema. Para sistemas com 

tensão em torno de 250V e potência inferior a 500W os MOSFETS são a melhor escolha. 

Já para sistemas com maiores tensões e potências os IGBTs são mais indicados [30][31]. 

Antes de apresentar as topologias dos conversores, é necessário o entendimento 

do comando das chaves utilizadas nos mesmos. A técnica mais utilizada para esse tipo 

de controle é o PWM (Pulse Width Modulation), uma forma de onda de frequência e 

amplitude fixas e largura de pulsos proporcionais à amplitude de um sinal modulante. A 

Figura 3-1 ilustra a técnica PWM[32]. 
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Figura 3-1 – Modulação PWM 

Para gerar o sinal PWM, o sinal de entrada modV  é comparado a uma onda do tipo 

dente de serra  serraV de amplitude e frequência fixas. O circuito modulador PWM pode 

ser visto na Figura 3-2. 

 

Figura 3-2 – Circuito Modulador PWM 

 

Na Figura 3-1, ONT corresponde ao tempo em que o sinal PWM está em alto, ou 

seja, mod serraV V>  e OFFT  corresponde ao tempo em que mod serraV V< . Quando conectado aos 

conversores, o ONT  do sinal PWM corresponde ao tempo em que a chave permanece 

fechada e OFFT  o tempo que a chave permanece aberta. 
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O ciclo de trabalho controlado pelo sinal PWM pode ser representado por (3-1) 

abaixo[32]:
 

 

.100%ONT
D

T
 =  
 

 (3-1) 

 

onde D é o ciclo de trabalho e T é o período de chaveamento, determinado pela 

frequência da onda dente de serra.  

           Um circuito Limitador pode ser colocado entre o sinal de entrada e o circuito 

comparador para que o sinal de entrada tenha no máximo a amplitude da onda dente de 

serra. 

O ciclo de trabalho na maioria dos casos é limitado a valores inferiores a 90%. No 

que compete a conversores CC-CC, a limitação do ciclo de trabalho está intimamente 

ligada ao limite do ganho de tensão. 

O PWM pode ser gerado por circuitos integrados específicos como o LM3524 e o 

SG3524, entretanto é muito comum a utilização de microcontroladores para geração do 

sinal, tal que o ciclo de trabalho é determinado via software.  

3.2  Topologias de Conversores CC-CC não isolados 

O indutor é peça chave do funcionamento dos conversores CC-CC. Ele é utilizado 

de duas maneiras, a primeira em conjunto com o capacitor de saída, que atua como filtro 

de tensão de saída, já a segunda atua como armazenador de energia. 

Dentre as topologias encontradas na literatura destacam-se a topologia Boost, a 

Buck-Boost, Zeta/Luo, Sepic e Cük. A seguir são apresentados seus respectivos circuitos e 

características de operação. 
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3.2.1 Conversor Boost  

O conversor Boost, cujo diagrama pode ser visto na Figura 3-3, é um dos 

conversores mais elementares e está presente em muitos trabalhos e livros sobre 

conversores. O seu princípio de funcionamento consiste no armazenamento de energia 

no indutor 1L  quando a chave está fechada. Durante esse tempo o capacitor 1C é 

responsável por manter a tensão na a saída. Quando a chave é aberta, a transferência de 

energia ao circuito se dá a partir da condução do diodo 1D . Essa energia é responsável 

por alimentar a carga e recarregar o capacitor. Essa topologia possui corrente de 

entrada não pulsada (fonte de corrente). 

 

 

Figura 3-3 - Conversor Boost 

 A tensão de saída do Conversor Boost é sempre maior que a tensão de entrada. 

Segundo a literatura, o máximo ganho estático prático gira em torno de 10. Entretanto 

devido à limitação física dos componentes, este valor também é dificilmente alcançado, 

dessa forma essa topologia é usada em situações em que o ganho é pequeno. A sua maior 

vantagem é a pequena quantidade de componentes e simplicidade de funcionamento 

[32]. Para aumentar o ganho da topologia Boost é comum a realização de associações 

entre conversores. A relação estática do conversor Boost, para o modo de condução 

contínua, em função do ciclo de trabalho é representada abaixo: 

1

1
o

IN

V

V D
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3.2.2 Conversor Buck-Boost  

Esse conversor, cujo diagrama pode ser visto na Figura 3-4, possui a tensão de 

saída com polaridade oposta à tensão de entrada e, quando comparado ao conversor 

Boost, há a inversão de posição entre o indutor e a chave.   

 

Figura 3-4 – Conversor Buck–Boost 

 

No momento em que a chave está fechada, o indutor 1L armazena energia e o 

diodo 1D está bloqueado, não permitindo que a corrente da fonte seja transferida para a 

carga. Assim o capacitor 1C  é responsável por manter a tensão de saída do conversor. 

Quando a chave é aberta, o indutor 1L  fornece energia para a carga do capacitor 

1C através do diodo 1D  que entra em condução [33]. 

Essa topologia possui corrente de entrada pulsada, e o fato da chave estar em 

série com a fonte de tensão possibilita uma proteção na entrada do circuito de forma 

que, caso a chave esteja aberta, há a isolação da tensão de entrada e do circuito do 

conversor. Também é possível analisar que essa topologia possui características 

elevadora e abaixadora. A relação estática do conversor Buck-Boost, para o modo de 

condução contínua, em função do ciclo de trabalho é representada abaixo: 

1
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3.2.3 Conversor Zeta/Luo 

Na topologia Zeta vista na Figura 3-5, a transferência de energia entre a entrada e 

a saída é feita por um capacitor (C1) e não a partir da condução do diodo conforme a 

topologia Boost. A característica de transferência é abaixadora e elevadora, assim como 

no conversor Buck-Boost. Nessa topologia, a corrente de entrada é pulsada. 

 

Figura 3-5 – Conversor Zeta/Luo 

 A posição da chave permite uma natural proteção contra sobre corrente, uma 

vez que é possível atingir tensão zero na saída quando a chave está aberta. Um filtro de 

segunda ordem a partir dos componentes 2L  e 2C atenua o ripple na saída. 

O capacitor 1C  é responsável por manter a tensão na saída, carregar o capacitor 

2C  e fornecer a corrente para armazenamento em 2L . Quando a chave é aberta, o diodo 

1D  entra em condução e o indutor 1L  assume o carregamento do capacitor 1C . 2L  por 

sua vez é responsável por fornecer energia à carga [35]. A relação estática do conversor 

Zetapara o modo de condução contínua, em função do ciclo de trabalho é representada 

abaixo: 
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3.2.4 Conversor Sepic  

A topologia Sepic, conforme a Figura 3-6, também possui característica de abaixar 

ou elevar tensão como a topologia Zeta, e possui a mesma função de ganho estático. 

Entretanto, com a nova posição da chave há uma diminuição do ruído da corrente de 

entrada se comparado a essa última. Por sua vez a corrente de saída do conversor Sepic 

é pulsada.  

 

Figura 3-6 - Conversor Sepic 

A transferência de energia para a saída se dá a partir de capacitor 1C  e existem 

dois estágios de funcionamento. No primeiro, quando a chave está fechada ocorre a 

transferência de energia da fonte de entrada para o indutor 1L  e do capacitor 1C para o 

indutor 2L , o diodo 1D  não está em condução e a tensão na carga é mantida pelo 

capacitor 2C . A segunda etapa tem início no momento em que a chave abre, o diodo 

entra em condução o indutor 1L  carrega o capacitor 1C ; por sua vez o indutor 2L  é 

responsável por fornecer energia para a carga e para carregar o capacitor 2C [34]. 

Para o equacionamento do ganho, semelhante à topologia Zeta, a energia de 

entrada compreende a energia transferida pela fonte de entrada ao indutor 1L  quando a 

chave está fechada. Já a energia de saída que compreende a energia transferida do 

indutor 1L  para 1C , quando a chave está aberta, é transferida para 2L  quando a chave 

está fechada que por sua vez é transferida para carregamento do capacitor 2C  e para a 

saída. A relação estática do conversor Sepic para o modo de condução contínua, em 

função do ciclo de trabalho é a mesma do conversor Zeta. 
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3.2.5 Conversor Cük  

A última topologia apresentada é a Cük.  Essa topologia também faz o uso do 

capacitor para transferência de energia, mas diferentemente das topologias Zeta e Sepic, 

tanto a corrente de entrada quando a corrente de saída são contínuas (não pulsadas). 

Uma particularidade dessa topologia é a inversão da polaridade do sinal de saída 

conforme a Figura 3-7.  

 

 

Figura 3-7 – Conversor Cük 

 

 Quando a chave está desligada ocorre a transferência de energia do indutor 1L  

para 1C , nesse caso o diodo que opera em condução transfere a energia do indutor 2L  

para carregar o capacitor 2C  e para a saída. No momento em que a chave é ligada a fonte 

de entrada transfere energia para 1L , o diodo 1D bloqueia e 1C  transfere energia para o 

indutor 2L  e para a saída.  A relação estática do conversor Cük, para o modo contínuo de 

condução, em função do ciclo de trabalho é a mesma do conversor Zeta. 

3.3 Escolha da Topologia do Conversor 

A topologia Boost foi escolhida para o projeto pois é muito utilizada em sistemas de 

geração de energia fotovoltaica devido a sua simplicidade e eficiência se comparada às 

outras topologias[32].  
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Capítulo 4 

Sistema Fotovoltaico e Dimensionamento dos 

Componentes do Conversor 

O presente capítulo aborda as características do projeto, como as curvas do 

sistema fotovoltaico utilizado e o dimensionamento dos componentes do conversor 

Boost. É também verificado nesse capítulo simulações computacionais para validação 

dos componentes dimensionados. 

4.1 Descrição do Sistema Fotovoltaico 

O conversor a ser implementado deve satisfazer às características da associação 

em série de cinco módulos fotovoltaicos policristalinos, disponíveis no laboratório. As 

características individuais de cada módulo podem ser vistas na  

Tabela 4-1. 

 

Tabela 4-1 - Características dos Módulos Fotovoltaicos Policristalinos 

Parâmetro Unidade Condições 

Potência Máxima 40 W 

AM=1.5 

E= 1000 W/m2 

T= 25 
OC  

Tensão de Circuito Aberto 21.6 V 

Corrente de Curto Circuito 2.53 A 

Tensão no ponto de Máxima Potência 17.4 V 

Corrente no ponto de Máxima Potência 2.3 A 

 

Para determinação das curvas características do módulo fotovoltaico, foi 

utilizado um software desenvolvido pelo Laboratório de Energia Solar da Escola de 

Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Crearray [42]. O software é 

uma ferramenta que permite a análise do comportamento de arranjos fotovoltaicos para 

diferentes condições de radiação e temperatura. A Figura 4-1 representa a corrente 

versus tensão do módulo fotovoltaico gerada pelo software Crearray. O ponto de 

máxima potência nessa curva está de acordo com os dados do painel apresentados na 

Tabela 4-1.  
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Figura 4-1 - Curva corrente x tensão do módulo fotovoltaico 

Já a Figura 4-2 corresponde ao comportamento da potência versus tensão e o 

valor máximo da curva corresponde à potência descrita na Tabela 4-1 referente às 

características do módulo. 

 

Figura 4-2 - Curva potência x tensão do módulo fotovoltaico 
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O sistema fotovoltaico, composto por cinco módulos fotovoltaicos conectados em 

série, possui características conforme a Tabela 4-2 abaixo. Conforme discutido na Seção 

2.1.4, a associação em série de módulos fotovoltaicos compreende a soma das tensões 

dos módulos e a corrente se mantém inalterada caso os módulos sejam idênticos, como 

pode ser visto na Figura 4-3, que é o caso da presente associação. 

 

Tabela 4-2 - Características do Painel Fotovoltaico 

Painel Fotovoltaico (5 módulos em série) Unidade Condições 

Potência Máxima 200 W 

AM=1.5 

E= 1000 W/m2 

T= 25 
OC  

Tensão de Circuito Aberto 108 V 

Corrente de Curto Circuito 2.53 A 

Tensão no ponto de Máxima Potência 87 V 

Corrente no ponto de Máxima Potência 2.3 A 

 

 

Figura 4-3 - Curvas corrente x tensão do módulo e do painel 

Para o dimensionamento do conversor, é necessário a determinação das 

condições mínimas de funcionamento do painel fotovoltaico. Sabe-se que as condições 

de irradiação variam durante o período do dia, dessa forma foram traçadas as curvas de 

corrente versus tensão e de potência versus tensão, mostradas na Figura 4-4 e na Figura 

4-5 para diferentes condições de radiação incidente. 
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Figura 4-4 - Curva corrente x tensão do painel fotovoltaico 

 

Figura 4-5 - Curva potência x tensão do painel fotovoltaico 

 

A condição mínima de funcionamento adotada corresponde à entrega de 10% da 

potência nominal pelo painel fotovoltaico, o que corresponde a aproximadamente 20W. 

A partir da Figura 4-4, para uma potência próxima a 20W, a tensão de saída do sistema 

fica em torno de 90,73V, e para essa tensão na Figura 4-5 a corrente correspondente é 

0,233A. Assim, a condição mínima de funcionamento de corrente corresponde a 0,233 A, 

esse valor é utilizado para dimensionamento do conversor que será desenvolvido na 

Seção 4.2. 
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4.2  Modelagem do Conversor Boost 

Nessa seção são desenvolvidas as equações características do Conversor Boost. No 

modo de condução contínua (MCC), a corrente do indutor não passa por zero, já no 

modo de condução descontínua (MCD) o valor da corrente do indutor atinge valor igual 

a zero. O trabalho foi desenvolvido considerando o funcionamento do conversor no 

modo de condução contínua, dessa forma a corrente de entrada é contínua e não 

pulsada, o que poderia causar problemas devido a dinâmica do painel fotovoltaico. As 

equações do conversor operando em MCC podem ser vistas nas Seções 4.2.1 e 4.2.2. A 

Tabela 4-3 contém os dados do sistema composto pelo painel fotovoltaico e Conversor 

Boost, os quais serão utilizados para dimensionamento dos componentes do conversor. 

 

Tabela 4-3 - Parâmetros do Sistema 

Parâmetro Valor Unidade 

Corrente de curto circuito do arranjo fotovoltaico 2,53 A 

Corrente Mínima de funcionamento 0,233 A 

Tensão de circuito aberto do arranjo fotovoltaico 108 V 

Potência Máxima 200 W 

Potência Mínima 20 W 

Tensão de saída do Conversor Boost 250 V 

Frequência de chaveamento 20 kHz 

 

Os parâmetros de corrente de curto-circuito, tensão de circuito aberto e potência 

máxima são especificações do painel fotovoltaico. Para o projeto do conversor 

considerou-se o desenvolvimento de uma potência mínima de 10% da potência máxima 

do painel. Dessa forma, a partir das curvas i x v mostradas na Figura 4-3 e na Figura 4-4, 

são retirados os dados de corrente mínima, que é importante para o dimensionamento 

do indutor. Foi adotado o valor de 250V para a tensão de saída do conversor Boost, pois 

este é um valor suficientemente superior ao pico da tensão da rede ca de 127Vrms para 

permitir a operação de um inversor ligado à rede. Dessa forma será possível aplicar 

futuramente o conversor CC-CC para injetar a potência do painel na rede elétrica. 
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A tensão de saída do conversor será fixada em 250V e esta será controlada por um 

inversor. Ainda assim, o conversor Boost será controlado de modo que o painel opere no 

ponto de máxima potência. 

4.2.1 Modo de Condução Contínua do Conversor Boost  

Dada uma tensão de entrada INV no conversor, a tensão de saída OUTV está 

relacionada à energia armazenada no indutor quando a chave está fechada. Quando a 

chave está fechada a tensão sobre o indutor se torna INV e a corrente Li no indutor 

aumenta proporcionalmente ao tempo de condução da chave ( ONT ). Essa variação de 

corrente no indutor, dada por (4-1)[7], permite que energia seja armazenada no indutor 

até o momento em que a chave é desligada, quando a tensão sobre o indutor passa a ser 

( )OUT INV V− − . 

 

.IN
L ON

V
i T

L
 ∆ =  
 

 (4-1) 

 

Para determinar a equação do ganho do conversor em MCC, considera-se que a 

potência cedida pela fonte c.c. de entrada INP  representada por (4-2) e a potência cedida 

pelo indutor para a carga OP , representada por (4-3) são iguais, e assim pode-se 

escrever: 

 

. ( )IN IN IN ON OFFP V I T T= +  (4-2) 

 

. ( )O O IN OFFP V I T=  (4-3) 
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Fazendo ON

OFF ON

T
D

T T
=

+
em (4-4), determina-se (4-5). 

1
( )

1
O

IN

V
G D

V D
= =

−
 (4-5) 

 

A expressão (4-5) é conhecida como ganho estático do conversor e é possível 

observar que mesmo quando o ciclo de trabalho for zero, não será possível zerar a saída 

do conversor Boost.  A partir da mesma equação é possível traçar o gráfico do ganho do 

conversor em função do ciclo de trabalho D , mostrado na Figura 4-6. 

 

 

Figura 4-6 - Ganho estático do Conversor Boost em função do Ciclo de trabalho (condução 

contínua). 

 

4.2.2 Dimensionamento do Indutor 

Para o dimensionamento do indutor do conversor, considera-se o modo de 

condução crítica. Esse modo caracteriza o ponto de transição entre condução contínua e 

descontínua no conversor. De uma forma geral, no modo de condução contínua, a 

corrente no indutor nunca se anula, enquanto que no modo descontínuo a corrente no 

indutor permanece com valor nulo por um intervalo de tempo. 

Já no modo de condução crítica, no momento em que a corrente no indutor atinge 

valor nulo, ela volta a aumentar seu valor. Tal condição pode ser vista na Figura 4-7, 

onde i∆  corresponde à variação de corrente e LI  corresponde à corrente média no 
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indutor. Para qualquer valor abaixo de LI  o conversor opera em modo descontínuo. Por 

isso, o valor de LI  nessa situação é chamado de IL crítico (ILC). 

 

 

Figura 4-7 – Corrente no indutor no modo de condução crítica 

 

A partir da Figura 4-7 é possível calcular a corrente média crítica no indutor 

conforme (4-6): 

LC

Área
I

T
=  (4-6) 

onde Área corresponde ao valor da área abaixo da curva em um período de tempo T, tal 

que a equação pode ser reescrita como em (4-7). 

( ).
2

2LC

T i
i

I
T

∆ ∆= =  (4-7) 

 

Substituindo(4-1) em(4-7), e considerando que ONT DT= , obtêm-se (4-8). 

2
IN

LC

V DT
I

L
=  (4-8) 

 

Para o modo de condução contínua a corrente no indutor deve ser no mínimo 

igual à corrente média crítica.   

Para o projeto considerou-se operação com excursão mínima de 

aproximadamente 10% da potência nominal do sistema, ou seja, valor próximo de 20W, 

e que a tensão de saída do conversor é constante e igual a 250V. Para uma potência do 

sistema fotovoltaico aproximadamente igual a 20W, a corrente fornecida é de 0,233A, 
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que compreende a corrente média crítica e a tensão de entrada 90,73V. A partir de (4-5) 

é possível calcular o ciclo de trabalho D=0,63708. A frequência de chaveamento adotada 

é de 20kHz, o que remete a um período T igual a 50µs. A partir dos dados fornecidos e 

isolando-se L em (4-8), calcula-se uma indutância de 6,2 mH. 

4.2.3 Dimensionamento do Capacitor 

A. Dimensionamento do capacitor considerando o ripple de alta frequência 

 

Para o dimensionamento do capacitor é necessário determinar a variação de 

tensão máxima permitida na saída do conversor. A Figura 4-8 apresenta o 

comportamento da tensão no capacitor no tempo. 

 

 

Figura 4-8 – Tensão no capacitor 

Sabe-se que a carga Q , armazenada em um capacitor de capacitância C sujeito a 

uma tensão OV , é dada por (4-9). Caso a carga sofra uma variação Q∆ , a tensão também 

varia conforme C, como visto em (4-10). 

OQ C V∆ = ∆  (4-9) 

No período de tempo  TON chave do conversor está fechada e o capacitor é 

descarregado, dessa forma ocorre uma variação na quantidade de carga no capacitor 
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como se vê em (4-10), tal que OI  corresponde à corrente de saída do conversor, 

considerada constante. 

 

oON ITQ =∆  (4-10) 

 

Substituindo-se (4-10) em (4-11) considerando que TON=DT  e isolando-se o 

termo C, encontra-se (4-11), que relaciona a capacitância com a variação de tensão 

desejada na saída. 

 

   
RC

VoTD
C

⋅⋅=  (4-11) 

 

 

A partir de (4-10) observa-se que, quanto maior a corrente de saída maior é a 

carga e, sendo a capacitância um valor fixo, maior será a variação de tensão, conforme 

mostra a (4-11). Assim, o pior caso de operação é quando o valor da corrente OI  for 

maior, que pode ser calculada quando o sistema excursionar toda a potência de entrada, 

ou seja, 200W. 

Como considerado no cálculo do indutor, a tensão de saída do conversor é fixada 

em 250V, assim a corrente de saída é de 0,8A para a potência de 200W.  O menor valor 

de D para que este continue no modo de operação contínuo, é 0,637 para frequência de 

chaveamento 20kHz. O cálculo de D feito a partir de (4-5). 

O valor considerado para o ripple de tensão de saída do conversor, mencionada 

no projeto, para a saída do conversor, é de 5%, ou seja, 12,5V. A partir dos dados acima o 

valor da capacitância conforme (4-11) deve ser de aproximadamente 2µF. 

 

B. Dimensionamento do capacitor considerando o ripple de baixa frequência 

 

Como abordado durante o trabalho, o conversor aqui projetado deverá ser 

futuramente utilizado para injeção de potência ativa na rede elétrica CA de 60Hz por 

meio de um conversor CC-CA. Dessa forma, é necessário dimensionar o capacitor de 

saída do conversor CC-CC de modo que ele seja capaz de fornecer a potência instantânea 
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para a rede, já que ela é pulsante na frequência de 120Hz, mas sem um ripple exagerado 

em sua tensão.  Para uma corrente injetada em fase com a tensão da rede, a potência 

instantânea possui forma de onda conforme a Figura 4-9. 

 

 

Figura 4-9– Potência injetada na rede  

A forma de onda da potência instantânea injetada na rede é dada por: 

 

^
2( ) ( )p t P sen tω=  (4-12) 

 

onde p(t) é a potência instantânea fornecida à rede, 
^

P  é o seu valor de pico e ω é a 

frequência angular da rede elétrica. 

Em regime permanente, a potência média 
__

P  injetada na rede CA é igual à 

potência vinda do painel fotovoltaico. O capacitor de saída do conversor Boost 

descarrega-se durante o intervalo de tempo onde 
__

P  é menor que a potência instantânea 

p(t), recuperando sua carga no intervalo onde a p(t) é maior que 
__

P , como ilustra a 

Figura 4-9. 

Sabe-se que a potência média 
__

P  injetada na rede e o valor de pico  
^

P  da onda de 

potência instantânea relacionam-se conforme  (4-13). 

 

__^

2P P=  (4-13) 
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O capacitor do conversor Boost fornece a energia adicional E∆  no intervalo onde 

p(t)>
__

P , isto é no intervalo π/4 <ωt< 3π/4, como ilustrado na Figura 4-9. 

Assim, E∆  pode ser encontrada por: 

 

3 4 __

4

3
( )

4 4
E p t dt P

π ω

π ω

π π
ω ω

 ∆ = − − 
 

∫  (4-14) 

 

Desenvolvendo (4-14) obtém-se (4-15) e por fim chega-se a (4-16) que descreve 

a energia fornecida pelo capacitor no intervalo considerado. 

 

3

4 __^

4

1 cos(2 )

2 2

t
E P dt P

π
ω

π
ω

ω π
ω

− ∆ = − 
 

∫
 

(4-15) 

 

__

P
E

ω
∆ =

 

(4-16) 

 

Considerando a ondulação da tensão no capacitor com um ripple de V1 – V2, a 

variação da energia nele armazenada é: 

 

2 2
1 2

2 2

CV CV
E∆ = −

 

(4-17) 

 

 

Desenvolvendo (4-17) encontra-se: 

 

( )( )1 2 1 2

2

C V V V V
E

− +
∆ =

 

(4-18) 

 

 

 

Notando que (V1 + V2)/2 é a tensão média no capacitor, aqui representada por Vc, 

e que (V1-V2)=∆Vc é a ondulação da tensão no capacitor, a partir de (4-18) pode-se 

escrever: 
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C C

E
C

V V

∆=
∆  

(4-19) 

 

Substituindo (4-16) em (4-19) é possível relacionar o valor da capacitância com o 

valor da potência média injetada na rede conforme (4-20): 

 

 

__

C C

P
C

V Vω
=

∆  

(4-20) 

 

 

Conforme valores do sistema em estudo representados na Tabela 4-4, é possível 

realizar o cálculo da capacitância necessária para injetar a potência média na rede. 

Tabela 4-4 - Valores considerados no projeto do conversor CC-CC para o cálculo da capacitância. 

Grandeza Símbolo Valor 

Tensão Média no capacitor CV  
250V  

Ondulação da tensão no capacitor CV∆  
25V (10%) 

Frequência angular da rede CA ω  377 /rad s 

Potência média injetada na rede CA __

P  
200W  

 

 

Substituindo os valores da tabela acima em (4-20) encontra-se que o valor da 

capacitância necessária é de 85C Fµ≈ . Assim o capacitor escolhido para o Boost terá 

valor de100 Fµ . 

4.2.4 Simulação do Funcionamento do Conversor Boost  

Com a finalidade de validar o dimensionamento do indutor e do capacitor 

realizados nas seções 4.2.2 e 4.2.3, o conversor foi simulado no software PSIM conforme 

os dados usados no projeto. Mesmo que para a construção do Boost deve se considerar 

um capacitor de 100µF na saída do conversor, para simulação considerou-se o capacitor 
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de 2µF, pois esse valor garante o ripple máximo dimensionado, e conforme (4-20) para 

um maior valor do capacitor o ripple será menor. O circuito simulado pode ser visto na 

Figura 4-10. 

 

 

Figura 4-10 – Conversor Boost Dimensionado 

 

A carga 1R  foi ajustada conforme a potência fornecida pelo módulo fotovoltaico, 

que neste caso é simulado a partir de uma fonte de tensão.  

A primeira análise a ser feita é o comportamento da corrente no indutor para 

garantir que, a partir das condições da seção 4.2.2, o conversor continue em modo de 

condução contínua. Nessa condição, foi visto que a potência entregue à carga é de 

aproximadamente 20 W com tensão de saída fixa em 250V, dessa forma a carga na saída 

é calculada para 3125Ω . 
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Figura 4-11 – Corrente no Indutor considerando 10% (20W) de potência no painel fotovoltaico. 

 

Conforme pode ser visto na Figura 4-11, a corrente no indutor atinge zero, mas 

no mesmo momento tende a aumentar seu valor, o que caracteriza o modo de condução 

crítica que foi usado para dimensionamento do indutor. Logo, para as condições de 

tensão e corrente do módulo fotovoltaico usado, entrega de 10% da potência nominal, o 

indutor é capaz de manter o modo de condução contínua, que é um requisito do projeto. 

A segunda análise compreende a variação de tensão na saída do conversor para 

garantir que a partir das condições da seção 4.2.3 a variação máxima de tensão na saída 

do conversor não ultrapasse 12,5V (5%). 

O comportamento da tensão no capacitor em regime permanente pode ser visto 

na Figura 4-12. Nessa condição é considerado que o sistema entrega uma potência de 

200W na saída, assim 1R  assume o valor de 312,5Ω .   
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Figura 4-12 – Tensão no capacitor de 2µF em regime permanente 

 

Conforme visto na Figura 4-19, os limites máximo e mínimo da tensão de saída  

são aproximadamente 256V e 243,8V, respectivamente. Desta forma nota-se que a 

maior variação de tensão em regime permanente é de 12,2V, que está dentro do limite 

especificado e dimensionado. 

O circuito da Figura 4-10 foi novamente simulado, agora com capacitor de 100µF. 

O comportamento da tensão do capacitor em regime permanente é visto na Figura 4-13, 

e a diminuição do ripple é consequência do capacitor dimensionado para ripple de 

potência de 120Hz. 
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Figura 4-13– Tensão no capacitor de 100µF em regime permanente 

 

Uma vez dimensionados os componentes do conversor a partir das 

características do modulo fotovoltaico considerado, faz-se necessário o estudo do 

sistema de controle a ser empregado. Essa discussão será realizada no Capítulo 5 deste 

trabalho. 
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Capítulo 5 

Modelagem Matemática do Conversor Boost 

Neste trabalho, para fazer com que o painel fotovoltaico opere próximo ao ponto 

de máxima potência, optou-se por atuar sobre a corrente dele absorvida, a qual 

corresponde à corrente no indutor do conversor CC-CC. Assim, no presente Capítulo, 

será realizada a modelagem matemática do conversor Boost considerando a corrente de 

entrada (no indutor) como saída, de forma a permitir o estudo do seu comportamento 

dinâmico e o projeto do controlador. Um controlador proporcional integral (PI) foi 

inicialmente escolhido para aumentar a velocidade da resposta e garantir um erro nulo 

em regime permanente. 

5.1 Sistema contínuo 

Para a modelagem do conversor deve-se considerar duas configurações 

topológicas, a primeira com a chave em condução e a segunda com a chave aberta. O 

circuito considerado não é exatamente conforme o modelo do conversor Boost analisado 

no Capítulo 3, uma vez que o objetivo do conversor é alimentar um inversor CC-CA e a 

tensão de saída do conversor será controlada em 250V por outro dispositivo. Por isso na 

saída do conversor considerou-se uma fonte de tensão e um resistor para representar as 

perdas. Assim, o circuito equivalente pode ser ilustrado conforme Figura 5-1. 

Enquanto a chave permanece fechada (modo de condução) o circuito equivalente 

é representado pela Figura 5-1. 
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Figura 5-1- Circuito equivalente do Conversor Boost para o tempo em que a chave permanece 

fechada 

 

A malha de entrada pode ser equacionada conforme a (5-1) abaixo: 

 

L
in L L

di
V L R i

dt
= +  (5-1) 

 

onde inV  corresponde à tensão de entrada do circuito, L e LR  correspondem a 

indutância e resistência referentes ao indutor do conversor e Li representa a corrente no 

indutor. A (5-1) pode ser reescrita como em(5-2): 

 

in L LL V R idi

dt L

−=  (5-2) 

 

tal que pode ser representada no domínio da frequência por (5-3): 

 

( ) in
L

L

V
I s

sL R
=

+  
(5-3) 

 

No momento que a chave está aberta o circuito momentâneo equivalente é 

representado conforme a Figura 5-2. 
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Figura 5-2-Circuito equivalente do Conversor Boost para o tempo em que a chave permanece 

aberta 

A partir do circuito acima é possível escrever (5-4). 

 

L
in L L E L

di
V L R I R i E

dt
= + + +  (5-4) 

 

onde ER  representa as perdas na saída do conversor e para simplificação é 

considerado como zero. Dessa forma (5-4) pode ser reescrita em(5-5). 

 

in L LL V R i Edi

dt L

− −=  (5-5) 

 

A equação (5-5) é representada no domínio da frequência conforme (5-6). 

 

 

( ) in
L

L

V E
I s

sL R

−=
+  

(5-6) 

 

No atual estágio, faz-se necessário a obtenção de uma função de transferência 

média que represente o sistema para as duas configurações, chave aberta e chave 

fechada. A chave permanece fechada durante .DT segundos, tal que T corresponde ao 

período de chaveamento, e permanece aberta durante (1 ).D T− segundos. Dessa forma 

pode-se escrever o sistema médio equivalente pela média ponderada de (5-3) e (5-6), 

conforme a (5-7): 



 

 

63 

 

  e Vctr D 

 

( )( ) . ( ) . 1 ( )in in
L

L L

V V E
I s D s D s

sL R sL R

   −= + −   + +     
(5-7) 

 

Pretende-se encontrar uma função de transferência entre a corrente no indutor 

( )LI s  e o ciclo de trabalho ( )D s , assim (5-7) é reescrita em (5-8): 

 

. ( )
( ) in

L
L L

V E E D s
I s

sL R sL R

   −= +   + +     
(5-8) 

 

É possível observar que o primeiro termo de (5-8) independe do ciclo de 

trabalho, assim a função de transferência entre a corrente e o ciclo de trabalho pode ser 

encontrada a partir do segundo termo de (5-8). Observa-se que a relação entre iL e D não 

é linear, com o primeiro termo de (5-8) correspondendo a uma perturbação ou 

deslocamento negativo (já que E > Vin). Para fins de controle, interessa apenas o segundo 

termo de (5-8). 

Ao sistema é adicionado um controlador proporcional integral com o intuito de 

zerar o erro em regime permanente e aumentar a velocidade de resposta. A saída do 

controlador atua sobre a razão cíclica do conversor Boost por meio do modulador PWM, 

como ilustrado na Figura 5-3. 

 

 

 

 

 

Figura 5-3– Malha de controle para ajuste da razão cíclica do conversor Boost 

A função de transferência do controlador pode ser observada em (5-9) 

 

( )

( )
ctr i

p

V s K
K

e s s
= +  (5-9) 

 

PI 
Mod. 
PWM 

BOOST 
   iref    iL 
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onde e(s) é o erro entre a corrente de referência no indutor iREF e a corrente medida iL, e 

Vctr(s) é a saída do PI (tensão de controle do modulador PWM). 

 

Para verificar a estabilidade em malha fechada do sistema, considerando uma 

realimentação unitária e ganho unitário para o modulador PWM, é necessário 

determinar a função de transferência em malha fechada a partir de (5-9), que é 

representada por (5-10) abaixo: 

 

( )
( )2

( )

( )
p iL

REF p L i

sK K EI s

I s s L s EK R EK

+
=

+ + +
 (5-10) 

 

Para validar o equacionamento realizado foi simulado o conversor, conforme o 

diagrama apresentado na Figura 5-4, a partir dos dados encontrados na Tabela 5-1. 

Os valores do Controlador PI foram ajustados por tentativa e erro a partir do 

software de simulação de circuitos PSIM. 

Tabela 5-1 - Dados de entrada 

Variáveis Valores 

L  6,2mH  

pK
 0,5 

iK  2500 

LR  0,2Ω  

E  250V  

iREF 2A  

inV  95V  
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Figura 5-4 -Diagrama de simulação do conversor Boost e do seu modelo matemático em tempo 

contínuo 

 

A partir da Figura 5-5 é possível observar que o modelo matemático (em azul) 

representa a média da corrente no indutor (em vermelho).  
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Figura 5-5- Corrente no indutor simulada (modelo matemático e circuito) na partida e após um 

degrau de 0,5A na referência iREF em t=400ms. 

 

Uma vez validado o modelo matemático do conversor é preciso analisar sua 

estabilidade. A estabilidade do sistema contínuo representado por (5-10) independe do 

valor da tensão do painel fotovoltaico, pois inV  não está presente em seu denominador. A 

partir dos valores apresentados a função e transferência em malha fechada pode ser 

reescrita conforme (5-11): 

 

2

( ) 125 625000

( ) 0,0062 125,2 625000
LI s s

D s s s

+=
+ +

 (5-11) 

 

Os pólos de (5-11) são -11160 e -9030, independente da corrente e tensão de 

entrada do painel. Os polos representam um sistema totalmente estável já que esses 

estão localizados ao lado esquerdo do eixo das ordenadas. 
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5.2 Sistema Discretizado 

O controlador será implementado em um microcontrolador, dessa forma será um 

controlador discreto. Para a estabilidade do sistema com o controlador discreto inseriu-

se um amostrador na corrente do indutor e foram reajustados os ganhos do PI do 

controlador discreto. Foi incluído também no modelo o atraso de transporte 

correspondente a um período de amostragem, a fim de representar o tempo de cálculo e 

atuação da ação de controle. A frequência de amostragem utilizada foi igual à frequência 

de PWM, ou seja 20kHz, e o ponto de amostragem compreende aos picos da forma de 

onda de corrente afim de diminuir ruído causado durante o chaveamento. Dessa forma é 

possível determinar a corrente média da 

A Figura 5-6 ilustra o circuito simulado e o modelo matemático com o 

controlador discreto. 

 

 

Figura 5-6– Diagrama de simulação do conversor Boost e do seu modelo matemático com 

controlador PI discreto. 
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. 

 

A partir da Figura 5-7, onde os resultados estão mostrados, é possível observar 

que o modelo matemático (em azul) representa a média da corrente no indutor real (em 

vermelho) assim como a corrente discretizada (em verde) tendo a corrente em rosa 

como referência. 
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Figura 5-7 - Corrente no indutor, corrente discretizada e do modelo matemático para um degrau 

de referência de corrente de 0,5A em t=100ms. 

 

No sistema da Figura 5-7 o tempo de simulação se limitou apenas ao tempo de 

resposta para uma pequena variação da referência. Assim, à referência foi adicionada 

0,5A, uma vez que o intuito da modelagem do conversor é avaliar a estabilidade do 

sistema para pequenas variações na referência. 
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5.3 Análise de estabilidade 

Para avaliar a região de estabilidade do circuito discretizou-se a (5-9) para 

determinar a localização dos polos. A discretização foi feita substituindo a variável de 

Laplace s conforme (5-12) (aproximação retangular Backward Euler).  

 

1z
s

zT

−→  (5-12) 

O atraso de cálculo e atuação de um período de amostragem deve ser 

representado pelo termo
1z−
 multiplicando a função de transferência discreta do 

conversor. 

Para o controlador PI, substituiu-se conforme (5-12). 

 

3
1( )

1

k z
C z k

z
= +

−
 (5-13) 

 

Assim, o modelo discreto do sistema com o controlador utilizando os valores da 

Tabela 5-2, é observado na (5-14). 

 

Tabela 5-2 - Dados de entrada para função de Transferência Discreta. 

Variáveis Valores 

L  6,2mH  

1k  0,1 

3k  0,017 

LR  0.2Ω  

E  250V  

 

3 2

( ) 0,2357 0.2015

( ) 0.7627 0.2015
L

REF

I z z

I z z z z

−=
− +

 (5-14) 
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Conforme visto na Figura 5-8, o sistema é estável, pois seus polos estão dentro de 

um círculo de raio unitário. Os pólos são 0,9704, -0,2077 e 0. 
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Figura 5-8- Polos e Zeros do modelo discretizado – sistema em malha fechada 

 

Com a modelagem realizada nesse capítulo foi possível avaliar a estabilidade do 

sistema a partir da localização dos polos e do zero, para o sistema discreto e com o 

controlador. Os valores de corrente utilizados para simulação correspondem a um valor 

próximo da corrente que será utilizada como ponto de máxima transferência de 

potência. 

Confirmada a estabilidade do sistema, o próximo capítulo abordará a simulação 

do sistema completo, incluindo o painel fotovoltaico, o conversor Boost em malha 

fechada e o MPPT. 
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Capítulo 6 

Simulações do sistema completo  

Neste capítulo é abordado o sistema completo, formado pelo arranjo fotovoltaico, 

o conversor Boost dimensionado e a técnica de rastreamento de máxima potência - 

MPPT. Foram implementadas as duas técnicas MPPTs mais discutidas nos trabalhos 

estudados quando foi realizada a revisão bibliográfica: Perturbe & Observe e 

Condutância Incremental. 

A Figura 6-1 abaixo representa o diagrama de simulação do sistema completo, incluindo 

o módulo fotovoltaico, o conversor Boost com controle PI discreto e o MPPT. 

 

 

Figura 6-1- Sistema completo 

 

Abaixo estão apresentadas algumas observações sobre a Figura 6-1: 
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I. No bloco MPPT_C foi implementada a técnica MPPT em linguagem C a partir dos 

valores da corrente, tensão e o incremento utilizado no algoritmo, representados 

respectivamente por: iL, vp e delta_i. 

II. Diferente dos Fluxogramas representados na Figura 2-16 e na Figura 2-17, o sistema 

será controlado pela corrente conforme todo desenvolvimento do Capítulo 5. Os testes 

realizados utilizando a malha de tensão mostraram que o sistema é altamente 

dependente do valor do capacitor de entrada e apresentaram difícil sintonização do 

controlador PI, com resposta bastante oscilatória e lenta no rastreamento da referência 

de tensão. 

III. O sistema apresenta duas frequências de amostragem diferentes. A corrente no 

indutor é amostrada a 20kHz para realização do controlador PI. O algoritmo do MPPT 

amostra a corrente e a tensão a 200Hz (TMPPT=5ms). Esse valor foi ajustado 

experimentalmente com base no tempo de acomodação do conversor Boost em malha 

fechada, que é de aproximadamente 4ms, como ilustrado na Figura 4-7.  Assim, a malha 

do MPPT é mais lenta que a malha de controle da corrente para que o sistema tenha 

tempo suficiente para se acomodar. 

IV.  Os ganhos do controlador PI foram reajustados. Ao controlador foi inserido um 

circuito “anti-windup” que atuará sobre o controlador quando esse atingir seu nível 

máximo (ou mínimo) do sinal de controle. Sem esse circuito, quando o sinal de controle 

satura, a ação integral do controlador continuará atuando de forma a aumentar o erro e 

inserir um atraso na resposta. Dessa forma o circuito “anti-windup” atua da seguinte 

maneira: quando o sinal de controle está saturado, a ação integral é multiplicada por 

zero para que a ação integral do erro seja interrompida, e assim quando o controlador 

retorne a operar na região de não saturação não tenha o atraso causado pelo “windup”. 

V. O limite estabelecido para o ciclo de trabalho máximo foi de 95%, uma vez que caso o 

limite fosse de 100%, o painel estaria em curto através da chave no caso de saturação do 

controlador, e a transferência de energia para a saída não ocorreria. 

O módulo fotovoltaico foi simulado separadamente para se determinar os valores 

de referência para corrente, potência e tensão no ponto de máxima potência para quatro 

valores de radiação. Os valores obtidos são vistos na Tabela 6-1. 
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Tabela 6-1- Valores referência para pontos de máxima potência 

Radiação (W/m2) Tensão (V) Corrente (A) Potência (W) 

250 80.5 0.57 46.2 

500 84.7 1.15 97.6 

750 87 1.7313 150.7 

1000 88.5 2.31 204.7 

 

Uma vez conhecidas as particularidades do circuito, serão abordados nos tópicos 

seguintes as simulações realizadas. 

6.1. Resultados de Simulação com MPPT P&O 

A primeira técnica MPPT implementada foi a Perturbe & Observe. No circuito da 

Figura 6-1, S representa a radiação sobre o módulo fotovoltaico, foi considerada uma 

entrada de 250W/m2 que foi acrescida de 250W/m2 a cada 250ms. Dessa forma é 

possível observar como o sistema responde ao degrau e para as radiações de: 250W/m2, 

500W/m2, 750W/m2 e 1000W/m2. Nessa Figura, a corrente amostrada está vermelho, e 

a corrente referência em azul. 

 

Figura 6-2- Corrente de referência e corrente amostrada no painel fotovoltaico com método P&O 
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Já a Figura 6-3 abaixo, representa em vermelho a referência de máxima potência 

e em azul a potência calculada a partir dos valores amostrados de tensão e corrente. 

 

 

Figura 6-3- Máxima potência e potência amostrada no painel fotovoltaico com método P&O 

 

A partir dos valores médios mostrados na Figura 6-2 e Figura 6-3 é possível dizer 

que foi realizado o rastreamento de máxima potência uma vez que os valores estão bem 

próximos aos valores de referência da Tabela 6-1. 

6.2. Resultados de Simulação com MPPT Condutância Incremental 

Para as mesmas condições em que foi simulada a técnica MPPT P&O, foi realizada 

a simulação agora para o método da Condutância Incremental.  A Figura 6-4 e Figura 6-5 

representam o comportamento das correntes amostrada e referência, e das potências 

referência e calculada a partir dos valores de corrente e tensão amostrados. 
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Figura 6-4- Corrente de referência e corrente amostrada no painel fotovoltaico com o método 
Condutância incremental. 

 

 

Figura 6-5- Máxima potência e potência amostrada no painel fotovoltaico com método condutância 

incremental 

 

Os valores de corrente média e potência média observada na Figura 6-4 e Figura 

6-5 se aproximam também dos valores referência da Tabela 6-1. Assim, ambos os 

métodos atenderam às expectativas de rastreio de máxima potência, com tempo de 

acomodação de aproximadamente 40ms. 
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6.3. Análise do controlador e dinâmica do sistema. 

Com o intuito de avaliar o controlador dimensionado experimentalmente, 

considerou-se um intervalo de tempo da Figura 6-2 referente à simulação do método 

P&O, já que a dinâmica do sistema independe do método MPPT utilizado. A partir da 

Figura 6-6 é possível observar que o controlador atua para que a corrente amostrada 

siga a referência.  

 

0.29 0.292 0.294 0.296 0.298 0.3 0.302 0.304
Time (s)

0.95

1

1.05

1.1

iL_amostr Iref

 

Figura 6-6- Corrente arranjo fotovoltaico método P&O regime permanente 

 

A Figura 6-7 apresenta a resposta do controlador para um outro ponto de 

operação. É possível observar que há claramente uma alteração da dinâmica do sistema 

quando ocorre uma mudança do ponto de operação. Na modelagem do conversor Boost 

realizada no Capítulo 5 (5-8), é necessário considerar que o termo da tensão de entrada 

inV  muda de acordo com a radiação incidente no módulo, e muda também com o próprio 

ripple da corrente no indutor, de acordo com a curva i x v do painel. Assim, o primeiro 

termo de (5-8) constitui uma perturbação que altera a resposta do sistema, de acordo 

com o ponto de operação. Essa hipótese carece de maior investigação. 
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Figura 6-7- Referência de corrente e corrente amostrada no painel fotovoltaico – método P&O 

 

Nos tópicos 6-1 e 6-2 foi considerado um incremento na referência de corrente 

de 0,05A . Para entender como o sistema se comporta com o aumento do incremento, foi 

considerado um incremento de 0,1A. A Figura 6-8 e a Figura 6-9 representam o 

comportamento do sistema para o método P&O e Condutância Incremental 

respectivamente. 
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Figura 6-8- Corrente arranjo fotovoltaico método P&O com incremento de 0.1A 



 

 

78 

 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
Time (s)

0

-0.5

0.5

1

1.5

2

2.5

iL_amostr Iref

 

Figura 6-9 - Corrente arranjo fotovoltaico método Condutância Incremental com incremento de 

0,1A 

 

Com o aumento do incremento, o tempo necessário para atracar no ponto de 

máxima potência diminuiu para aproximadamente 25ms e o ripple de corrente dobrou e 

passou a ser de 0,2mA. Entretanto, não foi possível observar uma diferença entre as 

técnicas MPPT implementadas.  

6.4. Comparação P&O e Condutância Incremental para uma variação 

brusca de radiação. 

Nas simulações anteriores foram consideradas variações bruscas crescentes de 

radiação. Nesse tópico será analisado o comportamento para variação brusca 

decrescente de radiação para os dois métodos MPPT e um passo de 0,1A.  

Foi considerado um sinal de entrada de radiação de 1000W/m2, em 0,4sesse 

valor caiu para 750W/m2e retornou para o valor inicial em 0,6s. 

A Figura 6-10 e a Figura 6-11 representam o comportamento da corrente e da 

tensão para o método P&O e Condutância Incremental respectivamente. 
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Figura 6-10- Corrente e tensão do módulo fotovoltaico método P&O para redução brusca de 

radiação 
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Figura 6-11- Corrente e tensão no módulo fotovoltaico método Condutância Incremental para 

redução brusca de radiação 

 

Com a redução brusca de radiação, o controlador não consegue seguir a 

referência de corrente e essa se torna oscilatória até que o controlador encontre 

novamente a referência. Nesse intervalo ocorre o afundamento de tensão, o que pode 

ser a causa da perda de referência do controlador.  Para a curva correspondente à 
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técnica P&O, o ripple máximo de corrente foi de 0,5A e o tempo necessário que voltar a 

seguir a referência foi 0,55 ms. Já para a técnica Condutância Incremental, o ripple 

máximo de corrente foi de aproximadamente 0,5A e o tempo para voltar a seguir a 

referência foi de 0,33 ms. Assim, o método da Condutância Incremental se mostrou mais 

rápido para voltar a operar no ponto de operação para o caso de queda brusca de 

radiação incidente. 

O comportamento de perda de referência pode ser explicado pois no instante do 

sombreamento, o ponto de máxima potência do módulo  fotovoltaico muda (diminui a 

corrente do ponto de máxima potência conforme visto nas curvas do módulo no 

Capítulo 3), mas a referência de corrente ainda permanece a mesma. Assim, é exigido 

uma corrente do painel maior que a do ponto de máxima potência o que ocasiona um 

afundamento da tensão do painel. Como a referência de corrente é atualizada a cada 

5ms a decrementos constantes, é necessário um tempo para que a corrente de 

referência caia para um valor possível de ser realizado, e o controlador volte a seguir 

essa referência. 
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Conclusões e Sugestões para 

Trabalhos Futuros 

A energia fotovoltaica é objeto de estudo de muitas universidades e empresas, e o 

engenheiro eletricista tem contribuição direta nesses estudos. O trabalho se situa no 

ramo da eletrônica de potência,  em especial em conversores CC-CC, aplicados a módulos 

fotovoltaicos  com o intuito de extrair a máxima potência dos módulos a partir de 

técnicas MPPT. 

A partir dos modos fotovoltaicos disponíveis e das considerações iniciais de 

projeto,  foi feito o projeto do indutor e capacitor. As condições de operação utilizadas 

no projeto consistiram em uma operação com um mínimo de 20W de potência 

fornecidos pelo painel e uma variação de tensão máxima de 5% na saída do conversor. A 

partir das simulações contidas no Capítulo 4 foi possível observar que com os 

componentes dimensionados, as especificações iniciais foram satisfeitas. 

A modelagem matemática descrita no Capítulo 5 permitiu avaliar a estabilidade 

do conversor com um controlador PI discreto que foi ajustado por tentativa e erro. O 

sistema apresentou tempo de acomodação de aproximadamente 4ms. 

As simulações dos algorítimos MPPT Condutância Incremental e P&O mostraram 

que há uma mudança de dinâmica conforme o ponto de operação, uma vez que em 

sistemas fotovoltaicos a corrente e tensão são totalmente dependentes e sua relação 

pode ser vista a partir das curvas do sistema fotovoltaico. Assim, para a modelagem do 

sistema não se deve considerar a tensão de entrada constante e sim dependente da 

corrente. Ainda nas simulações dos MPPT, foi possível observar que o  sombreamento 

nos módulos fotovoltaicos podem acarretar na perda de referência de corrente pelo 

controlador durante um pequeno intervalo de tempo.   

O MPPT Condutância incremental atingiu a referência de corrente mais 

rapidamente que o método P&O, inclusive durante o período em que houve perda de 
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referência com o sombreamento do módulo fotovoltaic, e também sofreu menos 

interferência no ripple de corrente com o aumento do incremento de corrente.  

De uma forma geral as técnicas MPPT simuladas no Capítulo 6 possuem 

desempenho muito similar, e a única diferença encontrada durante as simulações foi o 

menor tempo de recuperação do método da Condutância Incremental para redução 

brusca de radiação incidente. Entretanto, o método P&O possui implementação mais 

simples, o que viabiliza a sua implementação em um sistema embarcado já é necessário 

um menor capacidade de processamento se comparado ao método da Condutância 

Incremental. 

Não houve tempo hábil para implementação do conversor em conjunto com o 
DSP. 

Para um maior entendimento sobre aplicação dos conversores CC-CC em 

sistemas fotovoltaicos, os seguintes estudos são sugeridos como ocontinuidade do 

presente trabalho: 

•    Implementação do Conversor CC-CC dimensionado neste trabalho; 

•    Implementação do Conversor CC-CC em conjunto com um conversor CC-

CA para injeção de potência à rede, 

•  Avaliação  de outras técnicas de MPPT; 

•  Modelagem do sistema  considerando a depentência da tensão de entrada 

com a corrente de entrada e não como valor fixo; 

•  Melhorias nos algoritimos MPPT de modo a evitar a perda de referência 

quando ocorrer redução brusca de radiação. 
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Apêndice I – Projeto do Indutor 

            Uma vez conhecido a valor da indutância, é necessário projetar o indutor 

equivalente, para isso é escolhido o núcleo e calculado o número de espiras do indutor. A 

partir de (1), que representa a equação da indutância L, e considerando o 

funcionamento para a corrente máxima maxi , o número de espiras N é dado por (2) tal 

que o indutor está sujeito ao campo magnético máximo maxB  cuja 47 transversal do 

núcleo é expressa por A. Uma vez calculado o valor do número de espiras faz-se 

necessário calcular o gap l  no núcleo do indutor, cujo valor é expresso por (3). 

 

NBA
L

i
=  

(1) 

 

max

max

Li
N

AB
=  (2) 

0N i
l

B

µ=  (3) 

 

Seja L igual a 6,2 mH, maxi  3 A, e o núcleo considerado (modelo  EE65/33/26) com 

área de seção transversal de 6521,1 10x − 2m e maxB  igual a 0,2T, a partir  de (3) calcula-se 

que o indutor deve ter aproximadamente 179 espiras.  Uma vez calculado o número de 

espiras necessário, em (3) o valor do gap l  é calculado como 3,4 mm. 

 

Para valores de gap acima de 3mm é utilizado critério de projeto, considerar 30% 

a mais de área entre as junções do núcleo, uma vez que, para um aumento da distância, 

as linhas de campo magnético nas extremidades do núcleo e o gap sofre um 

espalhamento devido alta relutância nesse local. Assim deve-se considerar uma área de 
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1,3 * 521,1 x 10-6 m2. Dessa forma é recalculado o número de espiras no indutor a 

partir de (2) para 130 

 espiras. 

 

Por fim, para completar o projeto do indutor é necessário determinar o condutor 

a ser utilizado. Deve-se considerar o efeito pelicular, já que o sinal de corrente 

acompanhará a frequência de chaveamento da chave do conversor que corresponde a 

20 kHz. A partir de é possível calcular a profundidade de penetração no fio de cobre 

(material considerado para o condutor). 

 

0

2

2 rf

ρδ
π µ µ

= , (4) 

 

onde  ρ  representa a resistividade do cobre cujo valor corresponde a 81,72 10 .x m− Ω ,  rµ  

a permissividade relativa do cobre com valor de 0,99999 e a frequência do sinal de corrente 

f  com magnitude de 20kHz. Substituindo os valores (4) o valor encontrado para δ  é de 

0,467mm, assim a área útil da seção transversal do fio compreende aproximadamente 

0,685mm2. Dessa forma o fio 19 AWG, cuja área da seção de transversal é cerca de 

0,653mm2, atende a especificação conforme profundidade de penetração da corrente. A 

densidade de corrente adotada no enrolamento de indutores e transformadores varia de 

3A/mm2 a 4A/mm2. Adotando-se o maior valor obtém-se 4A/mm2*0,653mm2=2,6A, que 

é superior ao valor máximo do sistema. 
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Apêndice II – Algorítimo MPPT P&O 

static double p_ant=0.0, di_ant=0.0,  iref_ant,  p, di, iref, p_rising, di_ant_mq0, pdisp; 

//double p, di, iref, p_rising, di_ant_mq0; 

static int cont=1; 

if (cont == 5000) {  // passo de calculo = 1us, passo do mppt = 5ms (200Hz)  

cont =1; // reinicia contador 

p = x1*x2; // x1 = corrente; x2 = tensao 

if (p >= p_ant)   

    p_rising=1; 

 else 

   p_rising=0; 

if (di_ant > 0) 

    di_ant_mq0 = 1; 

else 

   di_ant_mq0 = 0; 

if ( p_rising == di_ant_mq0)  {    

    di = x3;                                           // x3 = delta_i_ref; 

} 

  else 

{ 

   di= -x3; 

} 

iref = iref_ant + di;    // y1= iref 

//di_disp=di; 

p_ant = p; 

di_ant = di; 

iref_ant = iref;     //  

} 

else cont++; 

// atualiza saidas: 

y1=iref; 

y2=p; 

y3=p_rising; 

y4=p_ant; 
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Apêndice III – Algorítimo MPPT 

Condutância Incremental 

static double p=0.0, I_ANT=0.0,I_ATUAL=0.0, 

V_ANT=0.0,V_ATUAL=0.0, dV=0.0,       

dI=0.0,Iref_ANT=0.0,Iref=0.0, di=0.0;                                            

static int cont=1; 

if (cont == 5000) {  // passo de calculo = 1us,  

passo do mppt = 5ms (200Hz) 

cont =1; // reinicia contador 

// x1 = corrente_atual; x2 = tensao_atual 

p = x1*x2;  

V_ATUAL = x2; 

I_ATUAL = x1; 

dI = I_ATUAL - I_ANT;// calculo dI 

dV = V_ATUAL - V_ANT;//calculo dV 

 if(dV==0) 

 { 

 if(dI==0) 

 { 

 //nao faça nada 

 } 

 else 

 { 

 if(dI>0) 

 { 

 di=-x3;//diminui ciclo de trabalho 

 } 

 else 

 { 

 di=x3;//aumenta ciclo de trabalho 

 } 

 } 

 } 

 else 

 { 

 if((dI/dV)== (-I_ATUAL/V_ATUAL)) 

 { 

 //nao faça nada 

 } 

 else 

 { 

 if((dI/dV)> (-I_ATUAL/V_ATUAL)) 

 { 

 di=-x3; //diminui ciclo de trabalho 

 } 

 else 

 { 

 di=+x3;//aumenta ciclo de trabalho 

 } 

 } 

 } 

 Iref=Iref_ANT+di; 

 I_ANT=I_ATUAL; 

 V_ANT=V_ATUAL; 

 Iref_ANT=Iref; 

} 

else cont++; 

// atualiza saidas: 

y1=Iref; 

y2=p; 


