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Resumo 

A crescente utilização de energia fotovoltaica impulsionou o desenvolvimento de 

novas tecnologias para produção de energia a partir da radiação solar. 

Os módulos fotovoltaicos de multijunção tripla, são uma inovação neste setor, 

fornecendo maior eficiência e capacidade superior de conversão de luz em energia 

elétrica. 

Para a previsão da produção energética de usinas fotovoltaicas necessita-se de 

modelos matemáticos que descrevam o comportamento dos módulos utilizados quando 

submetidos a todos os contextos possíveis. 

Este trabalho realizou experimentos para análise estatística de dados coletados em 

testes de operação cotidiana com modulo fotovoltaico de multijunção concentrado. 

Analisou-se como a corrente de curto circuito, produzida pelo módulo, atua para 

diferentes ângulos de posicionamento do módulo em relação ao referencial norte para o 

plano vertical e em relação ao plano horizontal para a variável ângulo de elevação. 

Para organizar os experimentos e propiciar uma análise adequada do ponto de 

vista estatístico, foi aplicado o método fatorial de 2 níveis para projetar e analisar os 

resultados.  
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Abstract 

The use and development of new technologies on photovoltaics field has risen 

consistently. 

Concentrated photovoltaic multijunctions cells provide a new possibility to 

convert solar radiation in electrical power, and this possibility brings a new necessity to 

explore more the parameters which influences the cells behavior. 

Mathematical statistical models can be used to analysis how these modules work 

when submitted to different conditions. 

This work used two-factor factorial experimental design to correlate the azimuth 

angle and the elevation angle with the short circuit current and tests their response’s 

influence. Which used north as azimuth reference and the horizontal plane as elevation 

reference. 
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Capítulo 1 

Introdução 

O tema energia fotovoltaica está atraindo bastante atenção nos últimos anos. Esta 

área de pesquisa tem impulsionado diversos estudos em melhorias tecnológicas, como 

por exemplo módulos fotovoltaicos concentrados. Utilizando lentes de aumento ou 

mesmo espelhos côncavos, pode-se concentrar a energia luminosa incidente sobre 

módulos solares em células pequenas, otimizando assim a quantidade de material usado 

nas mesmas.  

Desenvolvida com tecnologia italiana, provenientes da RSE -Ricerca Sistema 

Energetico – as Células Fotovoltaicas de Multijunção Concentradas exploram a maior 

eficiência de seus compostos, com a ampliação da energia luminosa submetida em sua 

superfície por meio de concentradores. 

O projeto Sun on Clean é resultado da parceria entre o instituto de pesquisa italiano 

RSE -Ricerca Sistema Energetico – a instituição de ensino brasileira CEFET-MG – Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - o instituto de pesquisa russo IOFFE – 

Ioffe Physical-Technical Institute – e o instituto de pesquisa espanhol Tecnalia – Fundación 

Tecnalia Research & Innovation – e fundamentou-se em estudos referentes a modificações 

nos materiais utilizados nos concentradores para evitar acúmulo de sujidades, assim 

como a caracterização de módulos fotovoltaicos concentrados, incluindo estudos de 

influência climática e testes em diferentes regiões.  

Este trabalho busca caracterizar os módulos fotovoltaicos de tripla junção quanto 

aos efeitos que o ângulo de posicionamento dos módulos influencia na produção de 

energia. 

No CPEI - Centro de Pesquisa em Energia Inteligente – foi instalado um protótipo 

deste módulo fotovoltaico concentrado e através da análise de experimento fatorial em 

seu banco de dados estudou-se os efeitos do posicionamento do módulo quanto à 

produção de energia. 
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1.1. Objetivos do Trabalho 

 

Objetivo geral: Obter, por meio de programação de experimentos, a caracterização 

das células que compõe um módulo fotovoltaico e entender as possíveis interações entre 

células e os ângulos de posicionamento, azimutal e de elevação. 

Este trabalho possui os seguintes objetivos específicos: 

 Explicar de forma sucinta como ocorre a geração fotovoltaica em Módulos 

Solares de Silício. 

 Explicar de forma sucinta como ocorre a geração fotovoltaica em Módulos 

de Multijunção Concentrados. 

 Realizar análise no banco de dados das medições periódicas realizadas do 

Módulo Fotovoltaico Concentrado de Multijunção com seis células 

conectadas em série. 

 Modelagem matemática do comportamento do módulo observado 

considerando as condições de teste aplicadas. 

 Relacionar os resultados matemáticos aos parâmetros físicos 

correspondentes. 

 

1.2. Organização do texto 

Este texto está organizado da seguinte maneira para uma melhor disposição das 

informações. Este capítulo apresenta a introdução teórica aos assuntos abordados no 

trabalho. 

No Capítulo 2 serão apresentadas informações sobre módulos fotovoltaicos de 

silício. Também é apresentada uma introdução teórica sobre os Módulos Fotovoltaicos 

Concentrados de Multijunção Tripla utilizado nos testes. 

No Capítulo 3 é apresentado o Método Fatorial de 2 Níveis, ferramenta matemática 

a ser utilizada para caracterizar as interações das variáveis ambientais com uma variável 

das células fotovoltaicas concentradas de multijunção. 
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No Capítulo 4 é apresentada a Metodologia proposta a ser aplicada no projeto de 

experimentos de design e os resultados obtidos. 

O Capítulo 5 expõe as conclusões e considerações obtidas.  
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Capítulo 2 

Células Fotovoltaicas 

2.1. Introdução 

Em 1839 Alexandre-Edmond Becquerel descobriu o efeito fotovoltaico. Ao 

iluminar uma solução ácida Becquerel observou que surgia uma diferença de potencial 

em dois eletrodos imersos nessa solução.  Na década de 50, os Laboratórios Bell, nos 

Estados Unidos, fabricaram as primeiras células fotovoltaicas utilizando semicondutores, 

utilizando o silício como substrato. Essa célula Possuía eficiência de aproximadamente 

6%, o que era muito bom para a época. (Pinho & Galdino, 2014) 

Com o passar do tempo desenvolveu-se diferentes tipos de tecnologias para a 

conversão de energia luminosa em energia elétrica. O módulo de silício se sobressaiu pela 

abundância do elemento na superfície terrestre, o que o torna relativamente barato e de 

fácil aquisição. As principais tecnologias utilizadas no mundo atualmente são: Células de 

silício monocristalinas, policristalinas e os filmes finos. A figura 2.1 mostra os três tipos 

mais comuns de módulos fotovoltaicos utilizados na atualidade. 

 

Figura 2.1- Tipos de Tecnologias fotovoltaicas da atualiadade 
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2.2. Semicondutores 

O silício é um elemento tetravalente, ou seja, possui 4 elétrons na camada de 

valência. Isso significa que o silício pode realizar até 4 ligações covalentes com outros 

átomos. Propiciando diferentes tipos de combinações químicas. (Malvino, 1986) 

Ao se combinar com outras moléculas de silício há a formação de cristais. Estes 

cristais são eletricamente estáveis em temperatura ambiente e condições normais. 

Todavia com a introdução de dopantes (impurezas) em sua composição cria-se um novo 

contexto elétrico.  

Os principais elementos dopantes que são combinados ao silício são boro e  fósforo. 

O fósforo é um elemento pentavalente, portanto possui cinco elétrons na camada de 

valência e pode realizar até cinco ligações covalentes. Enquanto o boro é um elemento 

trivalente, possui três elétrons na camada de valência possibilitando realizar três ligações 

covalentes. Portanto, quando introduzidos num cristal de silício as ligações covalentes 

entre o silício, tetravalente, e o fósforo, pentavalente, resultam num elétron livre, sem 

combinação, ao passo que a ligação covalente entre silício e boro não completa todas as 4 

combinações, faltando um elétron, semelhante a resultar numa lacuna. Desta forma ao 

introduzir estas impurezas, cria-se duas regiões, uma com excesso de elétrons e outra com 

excesso de lacunas (falta de elétrons). A primeira camada, região tipo n, possui facilidade 

de perder elétrons, já a região tipo p possui facilidade em receber elétrons. Dopando o 

silício com ambos elementos poder-se-á criar um percurso para elétrons circularem pelo 

mesmo. A figura 2.2 ilustra esta relação entre os átomos dos três elementos combinados. 

Ao aplicar uma diferença de potencial nas extremidades das duas camadas 

deixando-as conectadas, forma-se uma pequena camada, chamada de região de depleção 

entre as mesmas, onde os elétrons são liberados da camada tipo n em direção à camada 

tipo p, carregando negativamente a camada tipo p e deixando lacunas (cargas positivas) 

na camada tipo n. (Malvino, 1986) 
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Figura 2.2 - Ligações Covalentes entre Semicondutores. – Adaptado de Malvino 1986 

Os semicondutores que são utilizados na conversão fotovoltaica são capazes de 

transferir a energia da radiação solar para os elétrons, excitando-os e provocando sua 

movimentação, formando-se pares de portadores de carga, elétrons e lacunas. (Zilles, 

Macêdo, Galhardo, & Oliveira, 2009) 

 A energia de um fóton é dada pela equação 2.1: 

𝐸𝑓 = ℎ×
𝑐

𝜆
                                                                        (2.1) 

𝐸𝑓: Energia de um fóton; 

h: constante de Plank (h=6,63×10−34𝐽𝑠); 

c: velocidade da luz (c=2,998×108𝑚/𝑠); 

𝜆: representa o comprimento de onda expresso em micrômetros ou nanômetros 

 

A energia de um fóton depende das características espectrais de sua fonte e varia 

inversamente com o comprimento de onda da emissão eletromagnética, como visto na 

equação 2.1. (Zilles, Macêdo, Galhardo, & Oliveira, 2009) 

A energia necessária para deslocar um elétron de banda de energia é chamada de 

Energia de Gap(Eg), expressa em elétron-volt (eV). Quando a radiação luminosa fornece 

energia igual ou superior à energia de gap do elemento o mesmo libera pares energéticos 

de elétrons e lacunas, caso esteja conectado a um circuito elétrico fornecerá potência 

elétrica para o mesmo. Alguns exemplos de elementos e suas respectivas energias de gap 

estão apresentados na tabela 2.1. (Zilles, Macêdo, Galhardo, & Oliveira, 2009) 
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Tabela 2.1 - Energia de Gap para Materiais Semicondutores à temperatura de 300K. – Adaptado de 
(ZILLES, MACÊDO, et al., 2009) 

Material Grupo Eg(eV) 

Si Elemento 1,12 

Ge Elemento 0,66 

GaAs III-V 1,43 

InSb III-V 0,18 

InP III-V 1,35 

GaP III-V 2,26 

CdS II-IV 2,42 

PbS II-IV 0,35 

PbTe II-IV 0,30 

CdTe II-IV 1,45 

2.3. Células Fotovoltaicas de Silício 

O silício é um elemento fotovoltaico e semicondutor. Um cristal de silício dopado 

com elementos como o boro e o fósforo pode gerar energia elétrica caso sejam excitados 

pela luz. 

Como apresentado na tabela 2.1 pode-se observar que o silício possui Eg de 1,12eV. 

Isso significa que ao excitar o silício com esta energia elétrons de sua camada de valência 

são energizados a ponto de se desprenderem do átomo, tornando-se livre para 

movimentar pelo material em busca de uma nova recombinação. 

A figura 2.3 ilustra o funcionamento da célula e a produção de energia do silício 

fotovoltaico. 
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Figura 2.3 - Princípio de Funcionamento do Silício Fotovoltaico. – Adaptado de (BLUE SOL) 

  

A figura 2.3 demonstra a separação de camadas dos semicondutores, neste caso de 

um semicondutor fotovoltaico de silício. Ao receber os raios de luz, os elétrons são 

liberados e deslocados para a camada tipo n, as cargas positivas (ou lacunas) são 

“deslocadas” para a região tipo p. Como há uma demanda de energia pela lâmpada estes 

elétrons liberados circulam pelo condutor e energizam a lâmpada, o circuito é fechado na 

placa na base inferior e os elétrons voltam para a camada tipo p. Este processo se repete 

enquanto houver excitação pela luz. 

A célula fotovoltaica ideal se comporta como uma fonte de corrente variável. De 

acordo com a intensidade luminosa que atinge sua superfície é gerada uma corrente 

elétrica. Assim esta corrente pode ser expressa pela equação 2.3: 

𝐼 = 𝐼𝐿 − 𝐼0 [𝑒
𝑒𝑉

𝑚𝑘𝑇𝑐 − 1]                                                  (2.3) 

Em que, 

I: representa a corrente fornecida à carga; 

𝐼𝐿: representa a corrente gerada pela célula; 

𝐼0: representa a corrente de saturação reversa do diodo (by-pass) de proteção para 

drenar a corrente no escuro. 

m: é o fator de idealidade deste diodo; 

k: constante de Boltzmann; 

𝑇𝑐: temperatura equivalente de operação da célula fotovoltaica. 



 
  

16 
 

e: carga do elétron em 1,6 ×10−19C; 

V: é a tensão nos terminais da célula 

A variável 𝐼𝐿 , também representada por 𝐼𝑆𝐶  é a corrente de curto circuito do 

sistema, importante dado na análise das células fotovoltaicas. Outro importante 

parâmetro é a tensão de circuito aberto que é expressa pela equação 2.4: 

𝑉𝑂𝐶 =
𝑚𝑘𝑇𝐶

𝑒
ln(

𝐼𝐿

𝐼0
)                                                  (2.4) 

 

Assim tem-se que a tensão de circuito aberto representada por 𝑉𝑂𝐶, aumenta com 

o logaritmo de 𝐼𝑆𝐶  que é a corrente de curto circuito, isso significa que as tensões geradas 

pelas células fotovoltaicas são proporcionais logariticamente à corrente gerada pela 

célula. (Zilles, Macêdo, Galhardo, & Oliveira, 2009) 

Para analisar a produção energética de uma célula fotovoltaica utiliza-se a curva I-

V. Conforme mostrado na figura 2.4. 

 

Figura 2.4 - Curva IxV. Adaptado de (PINHO e GALDINO, 2014) 

O ponto de máxima potência, 𝑃𝑀𝐴𝑋 representa o ponto em que há maior 

transferência de potência da célula fotovoltaica à carga. Para realizar a medição da curva 

IxV, como ilustrado na figura 2.4, utiliza-se carga variável (normalmente um capacitor) 

que alimentado pelo módulo ou célula fotovoltaica mede os valores de corrente e tensão 

variando de carga mínima para obtenção da corrente de curto circuito à carga máxima 

para obtenção da tensão de circuito aberto. (Energy Agency of Sassari Province, 2011) 

As células fotovoltaicas podem ser representadas pelo circuito equivalente 

ilustrado na figura 2.5. 
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Figura 2.5 - Circuito Equivalente de célula fotovoltaica, considerando resistência em série 𝑅𝑆, caso haja 
células em série e resistência em paralelo 𝑅𝑃 caso haja células em paralelo.  D é o diodo by-pass. Adaptado 

de (Pinho & Galdino, 2014) 

Em que, 

𝐼𝐿 é a corrente fornecida pela célula fotovoltaica; 

D é o diodo de proteção; 

𝑅𝑝 é a resistência interna da célula em caso de conexões em série; 

𝑅𝑠 é a corrente interna da célula em caso de conexões em paralelo; 

I é a corrente fornecida à carga; 

A curva IxV é influenciada pelo fator de forma (FF), que é a razão entre a máxima 

potência da célula e o produto da corrente de curto circuito com a tensão de circuito 

aberto, definido pela equação 2.5:  

𝐹𝐹 =
𝑉𝑀𝑃𝐼𝑀𝑃

𝑉𝑜𝑐𝐼𝑆𝐶
                                                         (2.5) 

Quanto menores forem as perdas resistivas, 𝑅𝑝 e 𝑅𝑠, mais próxima de um retângulo 

será a curva IxV mostrada na figura 2.4. Ou seja, maior será a eficiência da célula. (Pinho 

& Galdino, 2014) 

Para converter em energia elétrica a energia luminosa, a célula fotovoltaica 

necessita absorver a radiação luminosa, sendo que cada elemento é capaz de absorver 

determinada faixa de comprimento de onda da luz. Na figura 2.6 apresenta-se a parte do 

espectro de frequência que o módulo fotovoltaico de silício é capaz de converter em 

energia elétrica.  
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Figura 2.6 - Absorção do Silício a Espectro de Frequência da Luz. Adaptado de (BLUE SOL) 

 

A capacidade do silício em absorver grande parte da radiação luminosa expressa 

pela figura 2.6 é um dos aspectos responsáveis pela sua grande utilização como principal 

tecnologia fotovoltaica. Sendo o silício capaz de converter luz com espectros de frequência 

na faixa de 400nm à 1100nm. 

Para determinar as faixas de espectro de frequência que cada módulo fotovoltaico 

é capaz de converter necessita-se de parâmetros de testes uniformes. Portanto aplicando 

as condições padrão de testes a cada módulo define-se a resposta que o mesmo terá para 

as condições padrão de teste.(Timò, 2014)  

O desenvolvimento de novas tecnologias na área da química e da engenharia de 

materiais possibilitou a combinação de diferentes elementos com características 

fotovoltaicas.  

As células fotovoltaicas de multijunção tripla combinam em uma única célula 

fotovoltaica 3 diferentes camadas sobrepostas, sendo cada camada responsável pela 

captação de uma região do espectro de frequência da radiação solar. Esta característica 

de projeto possibilita ampliar a região de absorção, o que aumenta sua energia produzida 

e em consequência sua eficiência. 
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Desenvolvido no instituto de pesquisa italiano RSE - Ricerca Sistema Energetico- 

as células de multijunção utilizadas neste trabalho são formadas pela combinação dos 

seguintes componentes: a primeira camada é formada pelos elementos Índio, Gálio e 

Fósforo; a segunda camada é composta de Índio Gálio e Arsênio e a terceira e última é 

composta de Germânio (InGaP/InGaAs/Ge). 

Estas camadas são sobrepostas na ordem apresentada e cada uma delas absorve 

energia de uma das faixas de frequência indicadas na figura 2.7. 

 

Figura 2.7 - Absorção Espectro de Frequência da Luz das Células de Multijunção Tripla. Adaptado de 
(TIMÒ, 2012) 

Os diferentes valores de Eg de cada elemento indicam que a energia necessária 

para mover um elétron de sua camada de valência é diferente. Quanto maior o Eg, maior 

será a capacidade deste composto de gerar tensão elétrica quando iluminado, assim como 

quanto menor for o Eg, maior será a facilidade de liberar e transmitir o elétron, 

produzindo corrente elétrica. 

A célula formada por InGaP/InGaAs/Ge aproveita o alto Eg da superfície da célula, 

formada por InGaP, o Eg com valor intermediário na  camada posicionada no centro da 

célula, o InGaAs, e o baixo Eg do Ge. Absorvendo um espectro de frequência superior e 

gerando potência com maior corrente e maior tensão. A tabela 2.1 apresenta os valores 

do gap de energia para diversos compostos, entre eles os utilizados. (Timò, Course on CPV 

Module, 2014) 
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O processo de fabricação desta célula é o MOVCD – metalorganic chemical vapour 

deposition – ou processo de Deposição química de vapor orgânico de metal. Este método 

fornece o controle necessário da espessura e a composição exata de cada camada, além de 

possibilitar abruptas mudanças de interfaces. Utilizando princípios termodinâmicos e 

cinéticos a deposição e fixação de cada composto ao substrato determinam a ordem dos 

elementos e sua concentração. 

A figura 2.8 demonstra o processo de produção parcial da camada de GaAs. Através 

de um vapor contendo As𝐻3, TMGa injetado na câmara de MOCVD se recombina com o 

substrato liberando 𝐻2 e 𝐶𝐻3, enquanto o calor fixa o GaAs ao substrato. (Timò, Course on 

CPV Module, 2014) 

 

 

Figura 2.8 - Absorção Espectro de Frequência da Luz das Células de Multijunção Tripla. Adaptado de 
(TIMÒ, 2012) 

Este processo é repetido e adaptado, com diferentes condições térmicas e 

diferentes compostos inseridos para a formação da cada camada da célula. A importância 

de determinar a espessura e a forma de deposição dos compostos no substrato definem 

como o raio solar incidente irá atravessar a célula. Evitando que um grupo de fótons passe 

por uma molécula na primeira camada e desvie das camadas subsequentes. Assim 

otimiza-se o processo de conversação da radiação solar em energia elétrica.  (Timò, 

Course on CPV Module, 2012) 

No processo construtivo em alta pressão forçam a interação entre as camadas no 

processo de deposição dos materiais provocando a construção do cristal de compostos 

com a mesma estrutura cristalina, evitando o chamado miss-match que é a falta de 
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linearidade entre os cristais de compostos. A figura 2.9 mostra o resultado desse processo 

na formação do cristal perfeitamente alinhado. 

 

Figura 2.9 - Formação do cristal de multijunção através de alta pressão no processo construtivo. Adaptado 
de (Timò, Course on CPV Module, 2012) 

2.4. Posição do Sol 

A terra possui um movimento em torno do Sol com trajetória elíptica, e devido aos 

formatos e às massas de ambos os corpos, a terra tem uma inclinação entre seu plano 

normal e a trajetória elíptica de aproximadamente 23,45°. A translação e a inclinação da 

terra, juntas provocam as variações das estações do ano, conforme ilustrado na figura 

2.10. (Pinho & Galdino, 2014) 
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Figura 2.10 - Estações do ano referenciadas à rotação da terra. (Pinho & Galdino, 2014) 

 

A trajetória do movimento aparente do sol visto da terra pode ser determinada 

através da equação 2.5. 

𝑠𝑒𝑛(𝛿) = −𝑠𝑒𝑛(23,45) cos [(
360

365,25
) (𝑛 + 10)]                                (2.5) 

Na figura 2.11 apresenta-se os principais parâmetros de posicionamento solar. 

 

Figura 2.11 – Ângulos de análise da posição do Sol. (Pinho & Galdino, 2014)  
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Em que n representa o dia juliano contado de 1 (01 de janeiro) a 365 (31 de 

dezembro). 

O posicionamento do sol referente à terra pode ser analisado considerando vários 

fatores, entre eles estão os Ângulos da Geometria Solar, representados por: 

 Ângulo Zenital (𝜃𝑧): ângulo formado entre os raios solares e o Zênit (vertical 

local). 

 Altura Solar (α): ângulo entre os raios solares e a projeção destes sobre o 

plano horizontal. 

Observa-se que o ângulo zenital e a altura solar são ângulos complementares, ou 

seja: 

𝜃𝑧 + 𝛼 = 90°                                                                     (2.2) 

 Ângulo azimutal (𝛾𝑠): é o ângulo entre as projeções solares no plano 

horizontal e a direção Nortel-Sul. Esse ângulo varia entre -180°<𝛾𝑠<180°. 

 Ângulo de elevação (β): ângulo entre o plano da superfície de análise e o 

plano horizontal ou elevação solar.  

 Ângulo de incidência (θ): ângulo formado entre os raios solares e a normal 

da superfície analisada. (Pinho & Galdino, 2014) 

2.5. Operação do sistema CPV 

As células de tripla junção utilizadas neste sistema possuem algumas 

peculiaridades construtivas, em que para o correto funcionamento cada camada de 

componentes deve estar perfeitamente alinhada com as demais. 

A figura 2.12 mostra as diferentes capadas da célula de multijunção tripla. 
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Figura 2.12 - Construção da célula de junção tripla adaptado de (Timò, Course on CPV Module, 2014) 

 

A Figura 2.12 expõe a forma como a célula de multijunção é capaz de absorver a 

radiação solar em que a primeira camada, a célula de InGaP, é capaz de converter em 

energia elétrica a parte do espectro de frequência luminosa com comprimento de onda 

que vai de 0 à 700nm, representado na figura 2.12 pela cor azul. A segunda camada, 

formada pela célula de InGaAs, é capaz de absorver e converter a radiação do espectro de 

frequência com comprimento de onda entre 600nm e 900nm representada pela cor verde 

e amarela. E a última camada, de germânio, é capaz de absorver e converter em 

eletricidade do espectro de onda solar a radiação com comprimento de onda entre 900nm 

e 1800nm representada pela cor vermelha. 

O perfeito alinhamento entre as moléculas de cada camada faz com que o raio solar 

que atinge a superfície da célula do topo tenha parte de sua energia luminosa 

correspondente ao seu espectro de frequência da primeira faixa absorvida na primeira 
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camada e o mesmo feixe de luz atravessa as outras duas camadas sendo absorvido quase 

que completamente pelas outras duas camadas, sendo responsáveis pelas outras faixas 

do espectro de frequência. 

A capacidade de converter maior quantidade de radiação luminosa, por conseguir 

absorver maior comprimento de onda do espectro solar permite ao módulo de CPV maior 

eficiência, assim, a utilização de concentradores luminosos (lente de fresnel) torna-se 

ainda mais interessante no processo, permitindo a redução da área da célula e absorvendo 

maior quantidade de luz. 

Para que o raio solar que atinja a lente concentradora acima do módulo e percorra 

as três camadas da célula de multijunção é fundamental que o módulo esteja em posição 

perpendicular ao raio solar, sendo capaz de absorver somente a luz direta.  

Para garantir maior aproveitamento do raio solar direto, existe a necessidade de 

um seguidor solar (tracker) para que o módulo solar esteja sempre em posição adequada 

em relação ao sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

26 
 

Capítulo 3 

Método Fatorial de 2-Níveis Completo 

3.1. Introdução  

Ao analisar um experimento com mais de uma variável, sempre existe a dificuldade 

de relacionar os resultados.  Existem efeitos combinados e interação entre elementos que 

não podem ser determinados por testes simples. Nestes casos são necessários realizar 

ensaios projetados por meio de um projeto experimental.  

O método fatorial é um tipo de projeto experimental e no caso do projeto fatorial 

de  2-níveis, que trata de forma ortogonal cada variável. As variáveis não são 

necessariamente medidas separadamente, todavia os resultados são matematicamente 

independentes. 

Este método é completo quando há a realização de todas as combinações possíveis, 

a equação que definirá o número de experimentos é 2𝑘, em que k representa o número de 

variáveis consideradas na análise. 

 

3.2. Princípios do Método Fatorial de 2-níveis 

Considera-se a existência de dois fatores a serem analisados, A e B. Atribui-se duas 

condições distintas para A, denominados com os sinais menos (-) e mais (+), assim como 

para B. (Barker, 1994) 

A figura 3.1 mostra que há 4 possíveis situações, pois tem-se dois fatores e dois 

níveis. “ɑ” representa a variável A em nível alto e a variável B em nível baixo (+-), “b” 

representa a variável B em nível alto enquanto A está em nível baixo (-+), “ɑb” representa 

ambas as variáveis em nível alto (++), enquanto (1) representa o oposto (--), ambas em 

nível baixo. (Whitcomb & Anderson, 2007) 
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Figura 3.1 - Exemplo de Método Fatorial de 2-Níveis com 2 fatores. (Whitcomb & Anderson, 2007) 

 

Neste problema, o efeito da variável A pode ser definido como sendo a diferença 

na resposta média dos dois tratamentos do lado direito do quadrado e dos dois 

tratamentos do lado esquerdo. (Whitcomb & Anderson, 2007) 

 

𝐴 = 𝑌𝐴
+ − 𝑌𝐴

− =
ɑ𝑏+ɑ

2𝑛
−

𝑏−(1)

2𝑛
=

ɑ𝑏+ɑ−𝑏+(1)

2𝑛
                           (3.1) 

  

O mesmo pode ser feito para B: 

𝐵 = 𝑌𝐵
+ − 𝑌𝐵

− =
ɑ𝑏+𝑏

2𝑛
−

ɑ−(1)

2𝑛
=

ɑ𝑏−ɑ+𝑏+(1)

2𝑛
                           (3.2) 

Em que n representa o número de pares de cada variável. A diferença das médias 

dos tratamentos diagonais pode ser chamada de interação entre ambos. Definido por AB 

temos: 

𝐴𝐵 =
ɑ𝑏+(1)

2𝑛
−

ɑ+𝑏

2𝑛
=

ɑ𝑏+(1)−ɑ−𝑏

2𝑛
                                      (3.3) 

Pode-se calcular a covariância, que determina o grau de interseção entre as 

variáveis analisadas. Caso não haja dependência matemática entre as variáveis, o cálculo 

de sua covariância será zero, o que não significa independência física entre as variáveis, 

apenas que suas repostas fornecem resultados independentes. (Barker, 1994) 

Variância: 

𝑆2 =
∑ (𝐴𝑎−𝐴𝑀)2𝑎
𝑖=1

𝑛−1
                                                      (3.4) 
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Covariância:  

 

𝑆𝐴𝐵 =
∑ (𝐴𝑎−𝐴𝑀)(𝐵𝑎−𝐵𝑀)𝑎
𝑖=1

𝑛−1
                                          (3.5) 

Em que temos: 

𝐴𝑎= variável A; 

𝐵𝑎= variável B; 

𝐴𝑀= valor médio de A; 

𝐵𝑀= valor médio de B; 

n=número de pares de cada variável. 

3.3. Aplicação  

 

Suponha-se que sejam consideradas seis variáveis, e cada uma delas apresente 

duas condições de operação. 

O número de testes a ser feito é definido por: 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑠 = 26 = 64                                 (3.6) 

 

Aplicando-se a equação 3.1 para cada variável obter-se-á os efeitos da mesma para 

cada situação. 

 

𝑉1 = 𝑉1
+ − 𝑉1

−                                                           (3.7) 

 

𝑉2 = 𝑉2
+ − 𝑉2

−                                                           (3.8) 

 

𝑉3 = 𝑉3
+ − 𝑉3

−                                                           (3.9) 

 

𝑉4 = 𝑉4
+ − 𝑉4

−                                                        (3.10) 

 

𝑉5 = 𝑉5
+ − 𝑉5

−                                                (3.11) 

 

𝑉6 = 𝑉6
+ − 𝑉6

−                                                        (3.12) 
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Cada uma das equações apresentadas anteriormente representaria o valor 

equivalente de cada variável. A equação 3.5 que representa a correlação entre duas 

variáveis deverá ser aplicada para todas as 6 combinações tomadas duas a duas. Desta 

forma, poder-se-á definir a interação entre variáveis distintas desse problema. 

 

𝑆𝑉1𝑉2 =
∑(𝑉1

+−𝑉1
−)(𝑉2

+−𝑉2
−)

64−1
                                                (3.13) 

 

Repetindo a equação 3.13 para as demais variáveis resultará na correlação entre 

todas as variáveis. Vale ressaltar que a determinação de como operar as equações 3.7 até 

3.12 dependerá do problema tratado e das variáveis abordadas. 

Como exemplo, considera-se os valores apresentados na figura 3.2. 

 

Figura 3.2 - Exemplo de Método Fatorial de 2-Níveis com 2 fatores. Adaptado de (Montgomery, 2013) 

 

O efeito principal do fator A é a diferença entre a resposta média de nível baixo e a 

resposta média de nível alto de A. Pode ser expresso numericamente por: 

𝐴 = 𝑌𝐴
+ − 𝑌𝐴

− =
50+40

2
−

30−20

2
=

50+40−30+20

2
= 40                             (3.14) 

Isso significa que A está aumentado do nível baixo para o nível alto, pois a 

resposta média está aumentando em 21 unidades. O mesmo efeito pode ser observado 

em B. (Montgomery, 2013) 
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𝐵 = 𝑌𝐵
+ − 𝑌𝐵

− =
50+30

2
−

40−20

2
=

50−40+30+20

2
= 30                          (3.15) 

A figura 3.3 ilustra que a reta 𝐵− é paralela à reta 𝐵+ isso indica que não há 

interação entre ambas as variáveis. 

Como as retas são paralelas indicando que não há interação entra as variáveis o 

teste de AB é inconclusivo, pois não há ponto em comum entre as retas. 

 

 

Figura 3.3 - Experimento fatorial sem interação. Adaptado de (Montgomery, 2013) 

Um segundo exemplo é apresentado na figura 3.4. 

 

Figura 3.4 - Exemplo de Método Fatorial de 2-Níveis com 2 fatores. Adaptado de (Montgomery, 2013) 

O efeito principal do fator A pode ser expresso por: 

𝐴 =
12+50

2
−

40−20

2
= 21                                             (3.16) 

O efeito principal do fator B pode ser expresso por: 
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𝐵 =
12+40

2
−

50−20

2
= 11                                            (3.17) 

O fato dos resultados apresentarem sinais trocados indica que há interseção entre 

os fatores. Abaixo calcula-se essas interações. 

Assim o ponto de interação entre ambos é definido por: 

𝐴𝐵 =
12+20

2
−

50+40

2
= 16 − 45 = −29                                      (3.18) 

Este resultado demonstra que há interação entre A e B e pode ser comprovado na 

figura 3.5 que ilustra o gráfico de resposta. 

 

Figura 3.5 - Resposta Fatorial com interação. Adaptado de (Montgomery, 2013) 

3.4. Avaliação do experimento 

 Em projetos experimentais é importante determinar o grau de confiança dos 

resultados obtidos. Com a análise de variância, é possível determinar quanto da variação 

do resultado depende da variável observada ou de um ruído de entrada. Utilizando o 

cálculo de resíduo é possível determinar a variação dos erros associados às variáveis. E 

por fim a análise de P-Value determinar a significância das variáveis observadas frentes 

aos resultados obtidos, determinando se os erros e resíduos foram grandes o suficientes 

para invalidarem os resultados ou não.  

A análise da variância fornece uma nova possibilidade de análise estatística da 

variação da grandeza observada. 



 
  

32 
 

A análise de variância divide a variabilidade total dos dados da amostra em dois 

componentes, sendo a variabilidade total descrita pela soma quadrática. Expressa pela 

equação 3.19. 

𝑆𝑄𝑇 =∑∑(𝑦𝑖𝑗 − �̅�. . )
2

𝑛

𝑗=1

𝑎

𝑖=1

(3.19) 

Em que: 

 𝑦𝑖𝑗  = observações da variável. 

              𝑦𝑖. = é o somatório das observações da variável para um tratamento i. 

              𝛾..= representa o somatório das observações da variável para todos os 

tratamentos. 

              𝛾�̅�.= representa a média das observações da variável para um tratamento divido 

pelo número de observações. 

              𝛾�̅�..= representa o somatório das médias dividido pelo número de observações e o 

número de tratamentos. 

Estas variáveis podem ser verificadas na tabela 3.1. 

E a identidade da soma quadrática total é definida pela equação 3.20. 

∑∑(𝑦𝑖𝑗 − �̅�. . )
2
= 𝑛∑(𝑦�̅� − �̅�. . )2

𝑎

𝑖=1

+

𝑛

𝑗=1

∑∑(𝑦𝑖𝑗 − �̅�. )
2

𝑛

𝑗=1

𝑎

𝑖=1

𝑎

𝑖=1

(3.20) 

 

 

 

A equação (3.21) mostra que a soma quadrática total pode ser separada em duas 

partes: a soma quadrática das diferenças entre as médias dos tratamentos e a média 

global, e também em uma soma quadrática das diferenças das observações dentro de um 

tratamento a partir da média dos tratamentos. (Montgomery, 2014)  

A Tabela 3.1 explica as variáveis. A partir das variáveis apresentadas na tabela 3.1 

pode-se realizar tratamentos de análise de variância, que serão apresentadas nas 

equações 3.21 até a equação 3.24. 
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Tabela 3.1 - Dados típicos para um experimento. (Montgomery, 2014) 

Tratamento Observações Totais Médias 

1 𝑦11 𝑦12 𝑦1𝑛 𝑦1 𝑦1̅̅ ̅ 

2 𝑦21 𝑦22 𝑦2𝑛 𝑦2 𝑦2̅̅ ̅ 

. . . . . . 

. . . . . . 

a 𝑦𝑎1 𝑦𝑎2 𝑦𝑎𝑛 𝑦𝑎 𝑦𝑎̅̅ ̅ 

  

Em que: 

𝑆𝑄𝑇 = ∑ ∑ (𝑦𝑖𝑗 − �̅�. . )
2𝑛

𝑗=1
𝑎
𝑖=1                                                (3.21) 

 𝑆𝑄𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 = 𝑛∑ (𝑦𝑖.̅̅ ̅− 𝑦�̅�. . )
2𝑎

𝑖=1                                         (3.22) 

𝑆𝑄𝐸 = ∑ ∑ (𝑦𝑖𝑗 − 𝑦�̅�. )
2𝑛

𝑗=1
𝑎
𝑖=1                                                 (3.23) 

𝑆𝑄𝑇 = 𝑆𝑄𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 + 𝑆𝑄𝐸                                                (3.24) 

 

Sendo a equação 3.21 a soma quadrática total. A equação 3.22 representa a soma 

quadrática dos tratamentos. E a equação 3.24 representando a soma quadrática dos 

erros. A relação entre as equações 3.21, 3.21 e 3.23 é representada na equação 3.24 em 

que a soma quadrática total é a adição da soma quadrática dos tratamentos e a soma 

quadrática dos erros, resultando na análise de variância. (Montgomery, 2014) 

A análise de variância considera que as observações são normais e 

independentemente distribuídas com a mesma variância para cada nível, contudo essa 

suposição deve ser verificada por meio do exame de resíduos que definirá a interferência 

dos erros para os resultados obtidos. 

Um resíduo é a diferença entre uma observação 𝑦𝑖𝑗  e seu valor estimado 𝑦𝑖�̂� a partir 

do modelo estatístico sendo analisado. Sendo o resíduo calculado por: 

𝑒𝑖𝑗 = 𝑦𝑖𝑗 − 𝑦�̅�. 

No exemplo desta aplicação, tem-se a probabilidade normal dos resíduos 

provenientes de um experimento de resistência de papel à tensão mecânica em relação à 

concentração de madeira para produzir o papel. Tem-se a Figura 3.6 como exemplo de 

gráfico de probabilidade normal residual com valores de resíduo variando em torno de 
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zero, confirmando que a concentração de madeira na folha influencia na resistência à 

tensão mecânica que a folha suporta. 

A Figura 3.7 como exemplo de gráfico de resíduos versos níveis dos fatores, ou seja, 

mostra individualizado por nível qual a variação dos resíduos. 

 

Figura 3.6 - Exemplo de Gráfico de probabilidade normal dos resíduos do experimento. Adaptado de 
(Montgomery, 2014). 

Para o mesmo exemplo a figura 3.7 relaciona os resultados dos valores de resíduo 

para os níveis da análise. E é possível observar que neste experimento foram 

considerados quatro níveis, sendo eles, 5%, 10%, 15% e 20%. E há variação de resíduos 

por nível. 



 
  

35 
 

 

Figura 3.7 - Gráfico de valor residual. Adaptado de (Montgomery, 2014) 

 

A última ferramenta utilizada neste experimento para comprovar a validade de 

significância dos experimentos realizados é o P-Value. Em que este cálculo representa o 

nível de significância que indicará uma rejeição ou aceitação da hipótese base de um 

experimento. (Montgomery, 2014) 

A figura 3.8 mostra um exemplo em que se realizou um experimento que possuía 

variável principal com valor base 50, valor mínimo 48 e valor máximo 52. O P-Value 

representa a área sombreada na figura. Quanto maior a área sombreada, maior será o 

espaçamento da variável em análise e pior será a precisão deste experimento, ao paço de 

que para valores menores de P-Value, o comportamento do gráfico será mais centralizado 

e mais uniforme.  Conclui-se que quanto menor o valor de P-Value mais significância esta 

variável terá na análise e mais conclusivos serão os dados obtidos. 
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Figura 3.8 - P-Value é a área sombreada quando o valor médio de uma variável x é 51.3. Adaptado de 
(Montgomery, 2014) 

Para valores com P-Value pequenos as áreas de margem do gráfico de variância 

também serão pequenas, indicando mais significância dos valores, concluindo que a 

variância será pequena tendo os resultados valores mais próximos da média. 
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Capítulo 4 

Metodologia 

4.1. Introdução 

Neste capítulo será apresentada a metodologia proposta para caracterizar o efeito 

de duas variáveis, objetos de análise, no módulo fotovoltaico de multijunção concentrado. 

O sistema utiliza um módulo fotovoltaico de junção tripla com seis células 

fotovoltaicas conectadas em série e com concentrador (lente de aumento) de 500 vezes, 

guiado por um tracker com sistema de controle em malha fechada. Com auxílio dos 

equipamentos de medição integrados ao sistema fotovoltaico, assim como os softwares 

de análise pôde-se gerar um banco de dados com mais de 2 anos de informações coletadas 

com intervalos de aproximadamente 1 minuto. 

As principais variáveis de saída são, tensão, potência e corrente, dentre elas a que 

apresenta maior sensibilidade à variação dos dados de entrada (radiação solar, posição e 

temperatura) é a corrente, portanto usar a corrente elétrica como parâmetro é a forma 

mais precisa de analisar este experimento. 

Dada uma faixa estreita de intensidade de radiação solar, há grande variação da 

corrente produzida pelo módulo fotovoltaico. Portanto surgiu o interesse de analisar 

possíveis variáveis de entrada que pudessem explicar tal variação. Para posições 

complementares de ângulo entre o referencial norte e a posição solar, assim como para 

diferentes ângulos de elevação há variação considerável na corrente elétrica.  

Para avaliar a interferência da posição do sol com a energia produzida, definiu-se 

como variáveis observadas o ângulo azimutal e o ângulo de elevação solar (a partir de 

agora tratado apenas por elevação) e relacionadas com a corrente elétrica. Iniciando o 

processo de caracterização dos módulos CPV.  

O módulo fotovoltaico utilizado foi instalado no prédio do CPEI – Centro de 

Pesquisa em Energia Inteligente – localizado no Campus II do CEFET-MG. Este sistema 

pertence ao Instituto de Pesquisa RSE e foi cedido por empréstimo ao CPEI para ensaios 
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específicos como parte do processo de parceria firmado entre as duas instituições dentro 

do Projeto SUN on CLEAN, (Timò, G. Melo A., Jota, P.R.S. et al., 2011). 

Os principais componentes do sistema são: 

 Módulo fotovoltaico de multijunção tripla concentrado; 

 Estrutura de alumínio sobreposta a um rastreador solar (tracker); 

 Controlador do rastreador solar, Egis Solar Tracker (circuito de controle de 

malha aberta); 

 Sistema de controle externo responsável por fechar a malha de controle 

comandado por software; 

 Software WintestFacility responsável por administrar os sensores e 

equipamentos, ler dados medidos e savá-los em bancos de dados; 

 Aparelho de medição, Keithley Series 2420 SourceMeter SMU, que utiliza 

carga variável para medir dados de corrente e tensão do módulo 

fotovoltaico; 

 Sensores de temperatura e irradiação direta; 

 Módulo de aquisição de dados; 

4.2. Módulo Fotovoltaico Utilizado 

O módulo disponível para análise é composto de seis células fotovoltaicas de área 

0,0216m²cada.  

As células que compõe este módulo estão conectadas em série e possuem diodos 

by-pass. Desta forma, caso alguma célula receba radiação diferente das demais, o diodo 

tentará retirar a célula distinta do circuito sobrepondo um curto circuito a esta célula.  

Este tipo de célula fotovoltaica necessita de radiação solar direta para operar, o 

que obriga o uso de sistema de rastreamento solar. 

Utilizando lentes concentradoras de 500 vezes, é possível potencializar a radiação 

solar sobre as células, possibilitando reduzir a área de cada célula e otimizando o processo 

de absorção da radiação incidente na área do módulo. Caso não houvesse as lentes, a área 

das células deveria ser igual à área do módulo. 

As figuras 4.1 e 4.2 mostram o módulo utilizados nos testes. 
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Figura 4.1 - Módulo Fotovoltaico Concentrado Instalado no CPEI CEFET-MG. 

 

Figura 4.2 - Visão aproximada do interior do módulo CPV utilizado no estudo. 

Na figura 4.1 é possível visualizar o módulo CPV completo, com as 6 lentes 

concentradoras, sendo uma para cada célula. Na figura 4.2 é possível observar com 

detalhes o modo de construção do módulo CPV, sendo as células somente o ponto 

centralizado que está coberto pelos raios luminosos, numa superfície de cobre que 

conecta as células em série. 
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4.3. Equipamentos de Medição 

Para traçar a curva IxV de um módulo fotovoltaico, é necessário que este módulo 

seja ligado a uma carga variável ou a algum equipamento que simule a carga variável. O 

ensaio se inicia com o módulo em curto (impedância zero) e seu valor vai variando em 

pequenos passos até atingir um circuito aberto (impedância infinita). Este simulador de 

carga pode ser resistivo (resistência variável) ou capacitivo (impedância varia com o 

carregamento do capacitor) e assim obter a curva e os valores de interesse, a saber: 𝐼𝑆𝐶  

corrente de curto circuito, e 𝑉𝑂𝐶  tensão de circuito aberto, além da tensão e corrente de 

máxima potência. 

Na figura 4.3 apresenta-se o aparelho de medição utilizado, Keithley Series 2420 

SourceMeter SMU, responsável por realizar medições no módulo fotovoltaico. Este 

equipamento simula a carga variável e realiza a medição da tensão e corrente de cada 

ponto.  

 

Figura 4.3 - Keithley Series 2420 SourceMeter SMU. Fonte: Maheus Aubuquerque 

Com sistema de acionamento por software, este equipamento fornece o circuito 

elétrico para integrar ao gerador fotovoltaico e medir suas variáveis elétricas. 

4.4. Software 

O software utilizado para manipulação dos dados medidos e análise dos mesmos é 

o WinTestFacility, desenvolvido pela RSE para análise do módulo fotovoltaico 

concentrado. 
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Para administrar todo o sistema fotovoltaico, este software recebe dados de todos 

os equipamentos e sensores operantes. Por meio da entrada usb do computador, realiza-

se a leitura dos diferentes sensores de aquisição de dados elétricos e ambientais, assim 

como comanda o rastreador solar e o equipamento de medição. 

A figura 4.4 apresenta uma das telas de acesso aos dados coletados. No canto 

superior esquerdo informa-se os dados ambientas extraídos dos sensores instalados 

junto ao módulo, tais como: temperatura ambiente, umidade, velocidade do vento, 

irradiância direta. Como sensores externos foram instalados o Pireliômetro, responsável 

por medir a radiação solar direta, neste software denominado DNI (Direct Normal 

Irradiance), e um termômetro para medir a temperatura. 

 

 

Figura 4.4 - Software WintestFacility –Aba principal. 

No canto inferior esquerdo apresenta-se os dados de posicionamento do 

rastreador solar. Considerando as coordenadas de posicionamento do rastreador, 

combinada às informações do sensor de posicionamento do sol, é feita correção periódica 

da orientação do sistema. Há quatro dados de posicionamento que englobam as 

coordenadas de posição do rastreador – possui dois graus de liberdade – e o erro entre a 

posição do equipamento e a posição do sol. 

Na parte inferior da figura 4.4 são apresentados os campos do software para 

informar dados elétricos, como tensão, corrente, potência e eficiência do módulo medidos 

pelo software, com valores sendo atualizados a cada nova medição automática. 
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Um gráfico apresentando a curva IxV (relação gráfica entre corrente e tensão) 

completa a parte superior da janela, como apresentado na figura 4.4. 

A figura 4.5 apresenta um exemplo de curva IxV registrado pelo software. 

 

Figura 4.5 - Software WintestFacility –Aba principal. 

É possível configurar a partida do sistema nas opções do software. Definido o valor 

mínimo de radiação incidente direta, o intervalo de tempo para medição, os horários de 

operação, tem-se o protocolo de medição completo. Quando todas estas exigências forem 

cumpridas, o software acionará o equipamento de medições e receberá em seguida os 

dados medidos. A cada atualização de informações, os campos descritos anteriormente 

são atualizados. 

Todos os dados medidos são armazenados em banco de dados do software Access. 

Em formato de tabelas, as informações salvas contemplam o horário de início da medição 

da curva IxV (o tempo para medir a curva inteira é da ordem de alguns milisegundos) e 

os valores de cada medição, o que atualiza dois arquivos distintos, o primeiro para dados 

ambientais e o segundo para dados elétricos. 

É possível configurar o programa para realizar medições por meio de um comando 

direto, ao acionar o botão de realizar medição individual na aba principal do 

WinTestFacility, as condições de medição são ignoradas e o processo de aquisição de 

dados se inicia uma única vez, repetido o processo a cada vez que o botão é acionado. 

Para cada medição realizada, os seguintes dados são registrados no banco de 

dados: 

 Horário da medição; 
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 Data da medição; 

 Isc - corrente de curto circuito; 

 Voc - tensão de circuito aberto; 

 Im – corrente de ponto de máxima potência; 

 Vm - tensão  de ponto de máxima potência; 

 Pm – potência de ponto de máxima potência; 

 Fill Factor – é o fator que relaciona a potência obtida com o produto da 

tensão pela corrente. Avaliando a qualidade da medição; 

 EFF – eficiência, parâmetro que relaciona a radiação recebida pelo módulo 

e a quantidade de energia elétrica convertida; 

 Pin – potência total do módulo; 

 Sup - Área de superfície do módulo (somatório das áreas de cada uma das 

seis células); 

 Temp - Temperatura do painel. 

 DNI – radiação direta recebida pelo módulo; 

 Azimut – ângulo azimute de variação da posição do tracker referenciado em 

relação ao oeste; 

 Elevazione – elevação da plataforma do tracker referenciado à posição 

perpendicular ao solo como 0°; 

 Azimut_err – diferença entre os valores de posicionamento de malha aberta 

e malha fechada do circuito de controle no eixo azimutal. 

 Elevazione_err - diferença entre os valores de posicionamento de malha 

aberta e malha fechada do circuito de controle no eixo vertical. 

 

4.5. Processo de Análise 

 

Para realizar um processo de Projeto de Experimento deve-se determinar a 

variável ou variáveis de saída e a variável ou variáveis de entrada a serem observadas. 

Definiu-se como variável de saída a corrente elétrica de curto circuito por ser o parâmetro 

mais sensível à variação de incidência solar. 
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Como variáveis de entrada considerou-se a análise do impacto que a variação de 

ângulo azimutal do sol (horizontal) e o ângulo de elevação solar, provocavam na produção 

elétrica deste sistema. 

Após a escolha das variáveis, é necessário estipular faixas de operação de cada 

variável de entrada observada e acompanhar a variação da variável de saída, colhendo 

assim a relação de variação entre ambas. 

Utilizando o banco de dados já coletados durante os últimos dois anos de registros, 

foi possível definir parâmetros de redução e homogeneização de fatores, explicitando os 

dados mais relevantes e adequados à análise.  

A figura 4.6 expõe o fluxograma seguido neste trabalho. 

 

Figura 4.6 - Fluxograma do estudo realizado. 

O primeiro fator a ser aplicado no banco de dados foi a exclusão de todas as 

medições que apresentassem radiação incidente direta fora da faixa de 740W/m² e 

770W/m². Através da opção de ordenar o banco de dados em ordem crescente da variável 

de radiação direta (DNI) do Access foi possível selecionar manualmente a faixa de valores 

desejados e exportá-los para uma planilha do Excel.  Como o objetivo não era que a 

radiação solar provocasse a variação na corrente, a faixa de variação desta radiação teve 

que ser restrita. Considerando que se tem uma maior concentração de radiação na faixa 
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em torno de 750, e portanto, maior número de dados, escolheu-se valores em torno de 

750W/m2. 

Este processo reduziu o número de medições a serem analisadas de 

aproximadamente 55.000 para 2.600. 

Em sequência selecionou-se as faixas de operação de cada variável de entrada. 

Utilizando a carta solar apresentada na figura 4.7. 

 

Figura 4.7 - Carta Solar para a posição de latitude onde está posicionado o módulo cpv. 

Usando como base a carta solar da latitude do local de instalação do sistema 

fotovoltaico de multijunção, é possível observar que no período da manhã e da tarde há 

horários que as posições de inclinação do sol são correspondentes, ou seja, a diferença de 

ângulo entre a posição norte e a posição do sol sempre terá dois valores, um no período 
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da manhã e outro no período da tarde em que terão, para um mesmo dia, o mesmo ângulo 

de elevação. Já para estações do ano diferentes, haverá variação nos ângulos de elevação, 

mas ainda haverá correspondência entre a variação azimutal dos dois turnos.  Como no 

projeto fatorial são necessárias todas as combinações entre os níveis dos fatores 

analisados, é interessante a simetria dos mesmos. 
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Capítulo 5 

Análise de Resultados 

5.1. Caso estudado 

O caso estudado relaciona as variáveis de entrada, ângulo azimutal e ângulo de 

elevação do sol em relação à variável de saída corrente de curto circuito. 

A escolha dos valores dos fatores deveria seguir o padrão de dois níveis. Assim, a 

carta solar foi analisada e escolheu-se quatro regiões de cruzamento para que se tivesse 

todas as combinações dos fatores. A figura 5.3 apresenta a carta solar com a marcação das 

quatro regiões e a figura 5.4 apresenta os valores e os dados obtidos, conforme escolha a 

seguir: 

 Ângulo azimutal recebendo o nível 0 para a faixa de medições entre 140° e 

150° e recebendo o nível 1 para a faixa de medições entre 210° e 220°. 

Sendo tratados na sequência como azimute. 

 Ângulo de elevação recebeu o nível 0 para a faixa de medições entre 45° e 

55° e recebeu nível 1 para a faixa de medições entre 65° e 75°. Sendo tratado 

na sequência como elevação. 

 A figura 5.1 apresenta a relação entre azimute e Isc considerando os dois níveis a 

serem analisados. 
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Figura 5.1 - Gráfico entre azimute e Isc considerando os dois níveis da entrada. 

A figura 5.2 mostra a outra variável de entrada, o ângulo de elevação em relação à 

corrente de curto circuito e também está representada em função dos dois níveis 

analisados. 

 

Figura 5.2 - Elevação por Isc. 
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5.2. Análise dos dados 

Por meio das definições de regiões de operação que seriam analisadas excluiu-se 

as medições que não pertenciam a nenhuma das faixas estipuladas, reduzindo o total de 

dados analisados à 227 medições. 

Como processo inicial de análise para avaliar a interação entre as variáveis definiu-

se as médias para cada combinação de valores, conforme indicado no capítulo 3, Tabela 

3.1. 

 

 

Figura 5.3 - Carta Solar com as regiões escolhidas marcadas em vermelho. 
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Figura 5.4 - Áreas escolhidas demarcadas. 

 

 

Figura 5.5 - Dados de entrada (Azimute e Elevação) e saída Isc. 
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Tabela 5.1-Relação entre ângulos azimutal e elevação com a média da corrente. 

Azimut Elevação Média de Isc 

0 0 0,23029020 

0 1 0,22983860 

1 0 0,25563025 

1 1 0,23447420 

 

A Figura 5.6 mostra o gráfico de interações dos dados previamente apresentados 

na Tabela 5.1, em que estão registradas as médias de corrente de curto circuito nas 

extremidades de cada reta para cada combinação de azimute e elevação. 

 

Figura 5.6 - Gráfico de reposta fatorial. 

As duas retas com características como as indicadas (não paralelas) demonstra que 

há interação entre as variáveis, validando as considerações iniciais e escolha das 

variáveis, contudo estes são testes iniciais e outras ferramentas estatísticas devem ser 

aplicadas para comprovar ou refutar tal conclusão. 

 

5.3. Ferramenta computacional Estatística 

Utilizou-se o software Statgraphics Centurion XVII para aplicar, 

computacionalmente, o Projeto de experimentos fatorial de 2 níveis.  
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Atribuindo as variáveis previamente determinadas e procedendo a análise de 

variância para o Projeto de Experimentos, obteve-se a Tabela 5.2 que representa a análise 

estatística da corrente de curto circuito considerando como variáveis que a afetam o 

azimute e a elevação. Esta análise verifica como cada uma das entradas afetam a saída de 

forma independente e combinada (AB), por análise de erros, variância e resíduos.  

 

Tabela 5.2 - Análise da variância de Isc. 

Fonte Somas dos 

Quadrados 

Df Média 

quadrada 

F-

Ratio 

P-Value 

Principais 

Efeitos 

     

Azimute 0,00918085 1 0,00918085 30,94 00,000 

Elevação 0,0265674 1 0,0265674 89,53 0,0000 

Interações      

AB 0,00308041 1 0,00308041 10,38 0,0016 

Residual 0,0379815 128 0,000296731   

Total 0,0768102 131    

  

A tabela 5.2, decompõe a variação de Isc nas contribuições de cada fator. Os fatores 

de cada variável são determinados removendo os efeitos dos demais fatores e a coluna P-

Value representa o teste estatístico de significância de cada variável, em que valores 

abaixo de 0,05 possuem significância sobre Isc de 95% e valores de P-Value acima de 0,05 

não apresentam significação com a variação de Isc. Neste caso, todas as variáveis 

analisadas possuem significância e pode-se analisar os dados e tirar conclusões a partir 

da sua análise. 

Estas conclusões podem ser observadas com maiores detalhes observado a tabela 

5.3, em que apresenta os valores médios, valores de erro padrão, e limites superior e 

inferior para cada fator. 
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Tabela 5.3 - Tabela dos mínimos quadrados. 

Nível N° de 

dados 

Média Erro Padrão Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Média Total 132 0,244078    

Azimutal      

0 66 0,235738 0,00212036 0,227994 0,239934 

1 66 0,252418 0,00212036 0,238354 0,256613 

Elevação      

0 66 0,258265 0,00212036 0,242456 0,262460 

1 66 0,229891 0,00212036 0,22394 0,234087 

Azimutal e Elevação      

0,0 33 0,245094 0,00234696 0,00299864 0,251028 

0,1 33 0,226382 0,00324279 0,00299864 0,232316 

1,0 33 0,271436 0,00225903 0,00299864 0,277369 

1,1 33 0,233400 0,00271724 0,00299864 0,239333 

  

Analisando os valores de limite inferior e limite superior para o ângulo azimutal, 

percebe-se que há valores bem distintos, confirmando a variação dos fatores de azimute, 

para ângulos maiores de azimute registra-se maior valor de corrente de curto circuito. 

Assim como, através dos limites superior e inferior da elevação é possível observar que 

com ângulos maiores há menor média de corrente de curto circuito. 
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Figura 5.7 - Gráfico que mostra a variação dos limites inferior e superior 

O gráfico de interação fornecido pelo software mostrado na figura 5.8, indica que 

há interação, tendo em vista que as retas não são paralelas reafirmando as interações 

entre as variáveis de entrada. 

 

 

Figura 5.8 - Gráfico de interação entre as variáveis. 

O gráfico de resíduos para Isc é apresentado na Figura 5.9 demonstrando que por 

variar entre valores positivos e negativos que há correlação desta variável com outras 

variáveis analisadas, respaldado pela análise de variância. 
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Figura 5.9 - Gráfico de resíduos de Isc. 

 

A figura 5.10 mostra que o P-Value da variável ângulo azimutal é menor que 0,05 

e, conforme visto no capítulo 3, para um valor baixo de P-Value tem-se que os dados estão 

concentrados e portanto há significância da variável observado em relação à saída 

escolhida. O mesmo comportamento pode ser observado para o ângulo de elevação em 

que possui P-Value ainda inferior indicando, também, que sua significância é superior à 

95%. Como todos os dados obtidos dos resíduos estão posicionados no interior da área 

demarcada pelos limites de P-Value há significância de ambas as variáveis. 

 

 

Figura 5.10 - Gráfico com os P-Values para ângulo azimutal e ângulo de elevação. 
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5.4. Análise de resultados 

Os resultados obtidos com o software de análise estatística confirmaram as 

considerações iniciais e a análise preliminar, pois verificou-se que das duas variáveis de 

entrada, em ambas, há relação significante com a variável de saída.  

A análise da consideração inicial de que poderia haver diferença entre a produção 

de corrente elétrica para condições semelhantes no turno da manhã e no turno da tarde 

(para uma mesma radiação) apresentou dados conclusivos que validam a afirmação. 

Para uma mesma faixa de radiação solar direta, o nível 0 do ângulo azimutal, que 

indica o período da manhã, apresenta valores de corrente de curto circuito inferiores em 

relação aos valores da saída para o nível 1, que representa o período da tarde. Isso indica 

que o sistema fotovoltaico de multijunção, quando analisado na cidade de Belo Horizonte 

- Minas Gerais no Brasil, apresenta produção elétrica superior vespertino. Este fato indica 

diferença da composição espectral para os períodos. 

A relação entre o ângulo de elevação e a corrente de curto circuito é inversa, em 

que menores ângulos indicam produção superior da corrente elétrica. O percurso do raio 

solar na atmosfera, mesmo sendo maior para ângulos menores, ainda promovem maior 

produção de corrente, podendo sugerir que a variação das estações do ano, e o espectro 

de frequência da luz solar podem influenciar mais na produção de energia elétrica do que 

a massa de ar. 

Toda a análise conceitual se fundamentou em dados estatísticos matemáticos da 

análise experimental que inicialmente apresentou os dados de correlação entre as 

variáveis, e em sequência introduziu técnicas estatísticas de validação de resultados, 

validando todos os resultados aqui apresentados. 
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Capítulo 6 

Conclusão 

O módulo fotovoltaico de multijunção concentrado utilizado neste trabalho 

apresenta forma e materiais de construção distintos dos já populares módulos de silício. 

Todavia o princípio de funcionamento básico de ambos se assemelha bastante. 

Após coleta de dados de medições periódicas de informações elétricas e 

ambientais, foi possível iniciar processos de análise experimental para formulação de 

modelos matemáticos dos parâmetros físicos destes módulos. 

Inicialmente, os resultados para a correlação das variáveis de ângulo azimutal e 

elevação expunham correlação entre as variáveis e relação com a corrente de curto 

circuito, contudo somente após os testes de significância foi possível validar as 

informações. O ângulo azimutal, dos dados analisados, confirmou que há maior produção 

de corrente elétrica para o período da tarde em comparação com o período da manhã. Já 

o ângulo de elevação indicou que a maior produção elétrica é para ângulos menores.  

Este trabalho mostrou a capacidade do projeto experimental fatorial para analisar 

estudos e em julgar os resultados apresentados de forma estatística e confiável. 

Habilitando uma ferramenta para facilitar e acelerar a exploração de outras variáveis para 

a caracterização mais detalhada dos módulos de fotovoltaicos concentrados de 

multijunção. 

Como indicação de continuação deste trabalho explicita-se as possibilidades de 

utilizar as mesmas técnicas e softwares considerando outras variáveis de entrada, como 

massa de ar e temperatura, e também outras variáveis de saída, como tensão, potência e 

eficiência. O projeto de experimentos fatoriais permite análise de grande número de 

entradas e saídas, permitindo descobrir correlações ainda não deduzidas. A possibilidade 

de ampliar a faixa de análise também favorece a obtenção de novos resultados. 
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