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Resumo

Com a conscientização da possível escassez dos recursos fósseis no futuro
(como o petróleo e o gás), da necessidade de redução das emissões de gases nocivos na
atmosfera e das preocupações com as alterações climáticas, os incentivos à utilização de
energias renováveis e o grande interesse neste assunto aumentou bastante,
principalmente a partir do final do século XX através do Protocolo de Quioto. A
utilização das energias renováveis como, por exemplo, os painéis fotovoltaicos para a
produção de energia elétrica a partir do aproveitamento da energia solar, é um meio para
o qual países tropicais como o Brasil dispõem de recursos de grande abundância.
Os painéis fotovoltaicos são conectados a conversores que servem para definir
um estágio de potência para produção de energia elétrica. Normalmente quando o
conversor funciona por algum tempo, seus componentes indutivos e capacitivos são
aquecidos, causando um aumento na resistência de saída do conversor. Este problema
leva o sistema a operar em outro ponto, contribuindo diretamente para a perda da
potência fornecida pelo mesmo. O objetivo do trabalho é de empregar um controlador
robusto em conversor Buck-Boost ligado a um painel fotovoltaico para que a mudança
da resistência de seus componentes não comprometa a tensão de saída da planta e
consequentemente não diminua a potência fornecida pela mesma à uma carga.
Palavras-chave: Controle Robusto, Painéis Fotovoltaicos, Conversores,
Energia.

Abstract

With awareness of the possible shortage of fossil resources in the future (such as
oil and gas), the need to reduce emissions of harmful gases in the atmosphere and
concerns about climate the changes, the incentives to use renewable energy and the
large interest in this subject increased greatly, especially from the late twentieth century
through the Kyoto Protocol. The use of renewable energy, for example, photovoltaic
panels to produce electricity from solar energy is a way which tropical countries like
Brazil have plenty of great features.
The photovoltaic panels are connected to converters that serve to define a power
stage to produce electricity. Usually when the converter works for some time, inductive
and capacitive components suffer heating, causing an increase in output converter’s
output resistance. This problem causes the system to operate in another point, directly
contributing to the power loss supplied by the same. The objective is to employ a robust
controller for Buck-Boost converter connected to a photovoltaic panel so that the
change of its components resistance does not compromise the output voltage of the
plant and consequently does not decrease the power supplied by the same load.
Key-words: Robust Control, Photovoltaic Panels, Converters, Energy.
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Capítulo 1
Introdução

Na atualidade, o contexto mundial busca atingir a autossuficiência no que diz
respeito à geração de energia em conjunto a uma diversificação da matriz energética.
Dessa forma há uma procura incessante por artifícios que gerem fontes de energias
alternativas. Para tanto, a demanda interna dos países em virtude da escassez de
combustíveis fósseis, faz da procura por energias alternativas que venham suprir essa
necessidade, uma atividade primordial.
Por outro lado, o mundo globalizado exige uma interdependência entre os países
e uma autossuficiência em alguma fonte de energia (PACHECO, 2006 apud
IGNATIOS, 2006). No contexto atual, segundo os dados de Minas e Energia cerca de
45% da matriz energética brasileira é renovável. Sabendo que a média mundial da
utilização de energias renováveis é de 14% e a média dos países desenvolvidos é de 6%,
é possível afirmar que o Brasil está em um contexto bastante favorável à utilização de
energias renováveis, entretanto, quando se trata de energias alternativas este percentual
cai para 3,1 %.
Sabe-se também que o Brasil apresenta um grande potencial para elevar esse
fator quantitativo, uma vez que necessita investir mais nas energias alternativas pois
possui características bastante favoráveis como a extensão territorial, a mão de obra e o
desenvolvimento tecnológico que possibilitam tanto complementar o abastecimento das
tradicionais redes elétricas como produzir combustíveis. Segundo Pacheco (2006), as
energias renováveis geram muitos benefícios para o meio ambiente e para a população
mundial como a emissão nula (no caso da energia solar) ou reduzida de gases de efeito
estufa e a diversificação da matriz energética. Estes pontos contribuem para aumentar a
segurança energética, mais incentivo do governo para estudos direcionados a este tipo
de energia e, por conseguinte, a criação de maiores oportunidades de trabalho.
Segundo Flórez (2009), a energia solar absorvida pela Terra em um ano, é
equivalente a 20 vezes a energia armazenada em todas as reservas de combustíveis
fósseis no mundo e dez mil vezes superior a energia consumida atualmente. O sol é a
única fonte de matéria orgânica e de energia vital da Terra, e ainda que às vezes nos
passa despercebido, já hoje estamos utilizando maciçamente a energia solar, em forma
de alimentos, lenha ou energia hidroelétrica.
Segundo Florez (2009), dentre as inúmeras vantagens da implantação de
energias renováveis com ênfase a Energia Fotovoltaica, consiste em não produzir
poluição e nem contaminação ambiental. Dessa forma, não existe interferência sonora,
tem vida útil superior a 20 anos, é resistente a condições climáticas desfavoráveis como:
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granizo, vento, temperatura e, não precisa de peças móveis. Portanto, exige pouca
manutenção, apenas a limpeza do painel, e permite aumentar a potência instalada por
meio da incorporação de módulos adicionais. Entretanto, esta ainda é uma energia cara
no momento, porém espera-se que, com o avanço tecnológico, os componentes para
criação das usinas solares se tornem mais acessíveis e baratos.

1.1. Motivação
Como foi explicitado anteriormente, a implementação de energia fotovoltaica
tem alto custo na atualidade. Dessa forma, para gerar uma quantidade considerável de
energia são necessários vários painéis ou arranjos trabalhando em série ou paralelo, o
que torna este tipo de energia ser ainda contestada em termos de custo/benefício. Outro
problema a ser discutido em sistemas fotovoltaicos refere-se ao sombreamento dos
módulos ou painéis, o que acarreta considerável perda na produção de energia. O
trabalho realizado por Santos, Gallo e Ribeiro (2010), apresenta uma análise da
influência do sombreamento nas associações de módulos fotovoltaicos para a produção
de energia elétrica. Neste trabalho, foi constatado que a posição dos módulos
sombreados, em determinada associação (série e/ou paralelo) interfere diretamente na
produção ou eficiência energética do sistema fotovoltaico. Dessa forma, quanto maior
for a conversão de energia solar em energia elétrica e a disponibilização de sua potência
máxima para o consumo, mais viável será sua produção. A maioria dos trabalhos
referentes à energia fotovoltaica se concentra no rastreamento do máximo ponto de
potência (MPPT – maximum power point tracking), mas não existem trabalhos que se
concentram na fixação de uma tensão de saída e corrente de saída mesmo que existam
variações de radiação solar no painel e perdas resistivas nos circuitos do sistema.

1.2. Revisão Bibliográfica
Quase toda a totalidade dos estudos realizados em sistemas fotovoltaicos referese à busca de algoritmos que rastreiam o máximo ponto de potência que pode ser
fornecido para consumo. Alguns algoritmos clássicos de rastreamento de máximo ponto
de potência são descritos em Martins et. al. (2011): razão cíclica constante, método da
tensão constante, método da tensão de circuito aberto, método da corrente de curto
circuito, Hill Climbing e P&O (Perturbe e Observe), método da condutância
incremental, método beta, método da temperatura, fator ótimo de tensão, entre outros.
Estes algoritmos de MPPT citados contém alguma robustez em relação à variação da
tensão de saída do painel fotovoltaico ocasionado pelo sombreamento, com destaque ao
algoritmo P&O e condutância incremental. Em outras palavras, estes algoritmos tentam
buscar o máximo ponto de potência do sistema em qualquer situação de incidência de
luminosidade no painel fotovoltaico. Segundo Martins et. al. (2009), novas técnicas de
rastreamento estão sendo proposta por vários autores.
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O entendimento das técnicas tradicionais e mais usuais, aplicadas à
realização do rastreamento de máxima potência, permitiu a implementação de
novos métodos. De forma geral, tais métodos buscam reduzir a quantidade de
sensores empregados, diminuindo os custo e simplicidade do circuito de
rastreamento e, simultaneamente, melhorar os resultados de busca pelo
MPPT, seja estática ou dinamicamente (MARTINS; COELHO; SANTOS,
2011, p.69).

No trabalho realizado por Seguel (2009), é realizado um comparativo entre
alguns algoritmos clássicos de MPPT e foi constatado que os algoritmos de P&O e
condutância incremental apresentam eficiência de 99% para todas as condições
climáticas, com destaque para o algoritmo de condutância incremental que é
ligeiramente superior para médias e altas incidências de radiação. Entretanto, verificouse que o software a ser implementado pelo algoritmo P&O é bem mais simples,
podendo ser realizado por microcontroladores de baixo custo.
Como já foi discutido, outro ponto que interessa aos desenvolvedores de
algoritmos de MPPT, refere-se à diminuição de sensores empregados e dispositivos
analógicos, diminuindo assim o custo e a complexidade do circuito ou algoritmo. O
trabalho realizado por Jiang et. al. (2011) mostra que circuitos analógicos controladores
de MPPT podem ser uma solução atrativa devido ao baixo custo e simples
implementação. O trabalho de Jiang et. al. (2011) apresenta um circuito controlador
analógico de MPPT que utiliza a corrente da carga para alcançar a máxima potência de
saída do sistema. Em comparação com os circuitos controladores de MPPT existentes
que requerem multiplicações e divisões da corrente e tensão medidas do painel, o custo
e tamanho do circuito proposto são reduzidos significantemente. Em Nogushi e
Matsumoto (2003) é utilizado um método de MPPT baseado no algoritmo de Hill
Climbing utilizando somente um sensor de corrente onde a potência de saída do sistema
pode ser estimada com o valor médio e a amplitude de ripple da corrente detectada,
viabilizando o sistema de controle da planta devido à redução da quantidade de sensores
utilizados. Autores de outros trabalhos não se preocupam tanto assim com a
complexidade do algoritmo de MPPT e a circuitaria para sua implementação e seus
trabalhos são focados somente no rastreamento da máxima potencia. Em Carrijo et. al.
(2010), é proposto um método de MPPT baseado em circuito analógico que utiliza dois
sensores aplicados à saída do painel fotovoltaico, e realiza a comparação da derivada da
tensão com a derivada da potência fornecida pelo painel para determinar a abertura ou
fechamento da chave do conversor. Este método apesar de ser robusto e ter boa
eficiência utiliza considerável número de sensores e circuitaria para implementação
aumentando um pouco o custo e a complexidade do sistema de controle.
Em termos de se obter algoritmos de MPPT, existe uma vasta gama de trabalhos
na literatura que utilizam, além dos algoritmos clássicos citados, algoritmos baseados
em controladores clássicos, nebulosos, robustos, preditivos robustos, etc. O trabalho
realizado por Chiu (2010) consiste em um algoritmo de MPPT baseado em lógica T-S
Fuzzy para aumentar a eficiência e a robustez de geração de potência em sistemas
fotovoltaicos. A vantagem destes algoritmos de MPPT é que eles têm boa eficiência e
robustez e suas implementações são relativamente fáceis não exigindo grande custo
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computacional quando implementados em microcontroladores e DSPs e não exigindo
grande quantidade de sensores e circuitaria para a implementação analógica.
Em trabalhos onde somente é tratado o controle dos conversores, as técnicas são
propostas para aperfeiçoar a robustez do controlador e minimizar o efeito na saída do
sistema das perturbações e das incertezas contidas na planta. Em Andrea et. al. (2010) é
proposto um sistema de rejeição de perturbações e rastreamento utilizando as técnicas
de controle robusto
e
. O trabalho realizado por Olalla, Queinnec, Leyva e El
Aroldi (2011) é mais completo em termos de robustez do controlador. O trabalho
propõe a síntese de um controlador robusto por realimentação de estados utilizando a
técnica
visando minimizar os efeitos das perturbações, incertezas paramétricas e
bilinearidades na saída do sistema. Percebe-se também que o algoritmo para
implementação do controlador é relativamente fácil e não exige grande esforço
computacional quando implementado em DSPs e PICs e não demanda de muita
circuitaria analógica caso seja implementado em bancada. Dessa forma, a grande
diferença entre os trabalhos que envolvem controle robusto é a modelagem das
incertezas e perturbações de um sistema e qual destas modelagens é mais apropriada
para a obtenção da resposta mais satisfatória para o sistema em questão.

1.3. Objetivos
O objetivo deste trabalho consiste na modelagem de incertezas e perturbações
contidas em um sistema fotovoltaico e na síntese e escolha de um controlador robusto
por realimentação de estados que tem o objetivo de minimizar os efeitos destas
incertezas e perturbações na saída do sistema, contribuindo assim para que uma tensão
de saída seja fixada para alimentar, por exemplo, uma carga. Neste trabalho as
perturbações referem-se à tensão de saída do módulo fotovoltaico, e as incertezas estão
relacionadas às perdas indutivas devido ao aquecimento do indutor do conversor
responsável pelo estágio de potência do sistema.

1.4. Organização do Texto
O restante deste texto é organizado da seguinte maneira: o capítulo 2 tem como
foco enunciar a apresentação do sistema fotovoltaico como um todo (módulos
fotovoltaicos, algoritmo de rastreamento e estágio de potência); o capítulo 3 aborda
quais tipos de controladores robustos podem ser implementados para este sistema; o
capítulo 4 descreve toda a metodologia utilizada para implementação dos resultados de
simulação, o capítulo 5 apresenta os resultados obtidos através da simulações e por fim,
o capítulo 6 apresenta as conclusões.

Capítulo 2
Sistemas Fotovoltaicos

Em um arranjo fotovoltaico, a tensão e a corrente de saída oscilam em função da
radiação solar e da temperatura ambiente. Desta maneira, não se pode ter um ponto de
operação específico no sistema, sem que nenhum método ativo de busca seja
dinamicamente acoplado ao mesmo. Geralmente, o ponto de operação desejado é o
ponto ao qual o painel fotovoltaico oferece a maior potencia ao sistema (MPP –
maximum power point), independente da temperatura ou da radiação solar, entretanto
para este trabalho, o ponto de operação será algum ponto abaixo do MPP, já que o
objetivo é fixar uma tensão de saída constante. Para manter esta tensão de saída
constante é preciso certificar que o painel fotovoltaico consiga fornecer energia
necessária para isto.
De acordo com Martins et. al. (2011), um sistema fotovoltaico pode ser dividido
em três partes: um arranjo ou painel fotovoltaico, responsável por converter energia
luminosa em energia elétrica; um algoritmo de rastreamento, que recebe informações do
sistema fotovoltaico como temperatura e radiação do painel fotovoltaico, executa os
cálculos necessários e define o melhor ponto de operação; e um estágio de potência,
geralmente um conversor, que irá fazer com que o painel opere em um ponto de
operação definido pelo algoritmo de rastreamento. Dessa forma, um sistema
fotovoltaico opera como um rastreador de ponto de máxima potencia com o objetivo de
entregar sempre a máxima potencia (de origem do painel) disponível à carga,
independente da carga que esteja conectada a seus terminais de saída.

Figura 2.1 – Sistema fotovoltaico de rastreamento de máxima potência.
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2.1. Painel Fotovoltaico
Um painel ou arranjo fotovoltaico é construído a partir de módulos fotovoltaicos
que, por sua vez, é construído a partir de células fotovoltaicas – os elementos básicos
para a transformação de radiação eletromagnética em energia elétrica e pode ser
compreendida como um dispositivo semicondutor que produz corrente elétrica, quando
exposto à luz. Estes componentes se diferenciam pelos níveis de tensão, corrente e
potência fornecida.

Figura 2.2 – Célula, módulo e painel (ou arranjo) fotovoltaico.
Fonte: MARTINS D. C., COELHO R. F., SANTOS W. M., apostila de minicurso de técnicas de
rastreamento de máxima potência para sistemas fotovoltaicos, 2011.

Uma célula fotovoltaica é composta de várias camadas, como pode ser
observado a seguir:

Figura 2.3 – Corte transversal em uma célula fotovoltaica.
Fonte: MARTINS D. C., COELHO R. F., SANTOS W. M., apostila de minicurso de técnicas de
rastreamento de máxima potência para sistemas fotovoltaicos, 2011.

Ao atravessar a célula fotovoltaica, a energia contida nos fótons (partícula
elementar mediadora da força eletromagnética) permite a libertação de elétrons
presentes na camada de silício, que se tornam disponíveis para condução. A existência
de duas zonas no material, uma com excesso de elétrons (região n) e outra com poucos
elétrons (região p), cria uma barreira na zona de junção, permitindo, ao fechar o circuito
elétrico exterior através de contatos metálicos existentes nos extremos das zonas, um
fluxo de elétrons da região ‘n’ para a região ‘p’, formando dessa maneira, a corrente
elétrica. Vale salientar que quanto maior for a radiação incidente no painel, maior será a
corrente que circulará no circuito exterior.
As principais características destes sistemas são a grande confiabilidade, a sua
modularidade, bem como o fato de produzirem eletricidade, a partir de uma fonte de
energia renovável – o Sol – sem ruído e sem emissões de gases de efeito estufa,
entretanto um painel fotovoltaico demanda de componentes de custo muito alto fazendo
com que este tipo de energia ainda seja considerado inviável em alguns casos.
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2.1.1. Curva Característica de um Painel Fotovoltaico
A curva característica de um painel fotovoltaico é definida como a representação
dos valores da corrente de saída de um conversor fotovoltaico, em função da tensão,
para condições pré-estabelecidas de temperatura e radiação.
A análise da curva de geração I-V é muito importante na caracterização de um
gerador fotovoltaico, pois é a partir dela que se obtêm os principais parâmetros que
determinam a qualidade e desempenho do mesmo.

Figura 2.4 – Pontos destaque em uma curva de geração.
Fonte: MARTINS D. C., COELHO R. F., SANTOS W. M., apostila de minicurso de técnicas de
rastreamento de máxima potência para sistemas fotovoltaicos, 2011.

A figura (2.4) apresenta a curva característica de uma célula fotovoltaica, onde
se destacam três aspectos:




Corrente de curto-circuito
: corrente que circula por uma célula iluminada
quando a tensão em seus terminais é nula (curto-circuito).
Tensão de circuito-aberto
: tensão entre os terminais uma célula iluminada
quando a corrente que circula por ela é nula (circuito aberto).
Ponto de máxima potência (
,
): ponto da curva I-V para o qual o
produto tensão versus corrente é máximo.

A seguir são destacadas as curvas levando em consideração variações na
radiação solar e na temperatura do módulo fotovoltaico:

Figura 2.5 – Curva I-V variando-se temperatura e radiação.
Fonte: MARTINS D. C., COELHO R. F., SANTOS W. M., apostila de minicurso de técnicas de
rastreamento de máxima potência para sistemas fotovoltaicos, 2011.
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Percebe-se que quando a temperatura de uma célula fotovoltaica aumenta, a
vibração dos átomos (em maior intensidade) faz com que o choque com os fótons levem
a célula a produzir um valor de corrente um pouco mais alto para uma mesma radiação.
De acordo com Martins et. al. (2011), “com o aumento da temperatura, os elétrons
livres e lacunas possuirão excesso de energia térmica para que se ‘empurrem’ no sentido
contrário ao imposto pelo campo elétrico formado na junção pn, acarretando a
diminuição da tensão de saída da célula”. Para uma mesma temperatura, quanto maior a
radiação solar, maior a quantidade de fótons por segundo penetrando na célula,
implicando no aumento de elétrons livres e consequentemente em um aumento
considerável da corrente de saída do módulo. Entretanto, a tensão de saída, sofre um
pequeno aumento.

2.1.2. Circuito Equivalente de uma Célula Fotovoltaica

Figura 2.6 – Circuito elétrico equivalente de uma célula fotovoltaica.
Fonte: MARTINS D. C., COELHO R. F., SANTOS W. M., apostila de minicurso de técnicas de
rastreamento de máxima potência para sistemas fotovoltaicos, 2011.

A figura (2.6) representa o circuito equivalente simplificado de uma célula
fotovoltaica. A fonte de corrente (ou corrente fotogerada) é representada por
,
éa
corrente no resistor em paralelo , é a corrente que circula através do diodo,
éa
corrente de saída e que passa pelo resistor em série
da célula e
é a tensão de
saída da mesma.
Seguem abaixo as seguintes relações entre estas grandezas:
=

−

−

+

−

(2.1)

Seja:
=
=

−1

(2.2)
(2.3)
(2.4)

=
=
=

−

(2.5)
(2.6)
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Onde:
: radiação solar na superfície do módulo;
: radiação solar nas condições padrão de teste (1000 / );
: corrente fotogerada nas condições de referência;
: temperatura da superfície do módulo;
: temperatura nas condições padrão de teste (25° );
: coeficiente de corrente de curto circuito com a temperatura;
: corrente de saturação do diodo nas condições de referência;
: carga elementar (1,6 10
);
: fator de idealidade do diodo;
: constante de Boltzmann (1,38 10
/ )
: energia de banda proibida do semicondutor;

2.1.3. Associação de células fotovoltaicas
Como mostrado em Martins et. al. (2011), existem três possibilidades para
conexão de células fotovoltaicas: conexão em série, conexão em paralelo e conexão
mista. Os efeitos da conexão destas resistências refletem na alteração da potência
fornecida pelo módulo, como pode ser observado nas seções em sequência.
Associação em Série de Células Fotovoltaicas
A figura a seguir representa o comportamento da curva de geração para a
configuração em série de células:

Figura 2.7 – Características de saída de células fotovoltaicas associadas em série.
Fonte: MARTINS D. C., COELHO R. F., SANTOS W. M., apostila de minicurso de técnicas de
rastreamento de máxima potência para sistemas fotovoltaicos, 2011.

Percebe-se que quanto mais conexões em série a configuração tiver, maior a
tensão de saída da configuração, permanecendo a corrente de saída praticamente
constante.
Associação em Paralelo de Células Fotovoltaicas
A figura a seguir representa o comportamento da curva de geração para a
configuração em paralelo de células:
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Figura 2.8 – Características de saída de células fotovoltaicas associadas em paralelo.
Fonte: MARTINS D. C., COELHO R. F., SANTOS W. M., apostila de minicurso de técnicas de
rastreamento de máxima potência para sistemas fotovoltaicos, 2011.

Percebe-se que quanto mais conexões em paralelo a configuração tiver, maior a
corrente de saída da configuração, permanecendo a tensão de saída praticamente
constante.
Associação Mista de Células Fotovoltaicas
A figura a seguir representa o comportamento da curva de geração para a
configuração mista de células, ou seja, conexões em série e em paralelo. Esta
configuração é a base da construção de painéis ou arranjos fotovoltaicos:

Figura 2.9 - Características de saída de células fotovoltaicas com associação mista.
Fonte: MARTINS D. C., COELHO R. F., SANTOS W. M., apostila de minicurso de técnicas de
rastreamento de máxima potência para sistemas fotovoltaicos, 2011.

Com o aumento das conexões em série e em paralelo pode-se aumentar
significantemente a potência fornecida pela configuração.
De acordo com Santos, Gallo e Ribeiro (2010), em sistemas de módulos
fotovoltaicos com conexões mistas, quando existe sombreamento parcial, a condição de
menor impacto ocorre quando os módulos sombreados estão em série ou distribuídos
por um número limitado quando estão em paralelo, garantindo assim, um melhor
aproveitamento ou eficiência da energia produzida no sistema.
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2.2. Estágio de Potência
Em sistemas fotovoltaicos, geralmente, um estágio de potência é constituído por
um conversor CC-CC como, por exemplo: Buck, Boost, Cuk, Buck-Boost, Sepic, Zeta,
Push-Pull, Forward, etc. Em um conversor, para que a tensão de saída seja controlada é
empregado um chaveamento a uma frequência constante que ajusta a duração dos
estados das chaves controladas. O método PWM (Pulse-Width Modulation ou
modulação por largura de pulso) modifica a razão cíclica que é a razão entre o tempo
ligado da chave ( ) e o período total de abertura e de fechamento (
+
).
=

+

=

(2.7)

Um conversor CC-CC recebe uma tensão em corrente contínua e entrega a carga
uma nova tensão também em corrente contínua especificada pelo projetista do
conversor. Dessa forma, o conversor CC-CC é controlado através da razão cíclica para
que a carga conectada ao mesmo receba a potência determinada pelo algoritmo de
rastreamento. Da mesma forma, quando o conversor CC-CC opera como rastreador do
ponto de máxima potência (MPPT – Maximum Power Point Tracker), ele é controlado
de maneira a extrair a máxima potência possível (para determinada radiação e
temperatura) e entregá-la à carga como pode ser observado a seguir.

Figura 2.10 – Conversor CC-CC Buck-Boost operando como rastreador de máxima
potência.
Para entender como um painel fotovoltaico fornece energia ao sistema, e como
um conversor CC-CC desempenha a função de rastreador de máxima potência,
primeiramente será explicado como funciona um painel conectado a uma carga
resistiva. Em subseção seguinte, será explicado como funciona um conversor BuckBoost conectado a um painel.
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2.2.1. Painel Fotovoltaico Conectado Diretamente a uma Carga
Resistiva

Figura 2.11 – Arranjo fotovoltaico conectado diretamente a uma carga resistiva.
De acordo com o modelo apresentado na figura (2.11), para analisar qual o
máximo ponto de potência que um componente pode fornecer, é necessário analisar o
gráfico corrente versus tensão (I-V) à qual ele pode ser submetido. A análise da curva IV é de extrema importância na caracterização de um gerador fotovoltaico, pois é a partir
dela que os principais parâmetros que determinam a qualidade e desempenho do mesmo
são estabelecidos.
Considerando a radiação solar e a temperatura do painel ambos constantes,
percebe-se que à medida que a tensão aumenta, a corrente permanece praticamente
constante, decrescendo aos poucos, entretanto em determinado momento do
crescimento da tensão, a corrente cai bruscamente. De acordo com a lei de Ohm a curva
I-V de um resistor é linear, dessa forma, temos as seguintes curvas características:

Figura 2.12 – Curva característica de um painel fotovoltaico e curva característica de 3
resistores diferentes.
A intersecção entre estes dois gráficos apresenta o ponto de operação ao qual o
sistema painel-carga irá operar. Dessa forma é necessário ter conhecimento qual o valor
da resistência que irá trabalhar juntamente com o painel para estabelecer o fornecimento
da potência máxima. Sabe-se também que as curvas de geração variam em função da
temperatura do painel e da radiação solar como já foi observado na seção anterior e um
método de MPPT deve ser utilizado no sistema para que o conversor atue como
rastreador de máxima potência independente das variações da radiação solar e da
temperatura do painel. O gráfico a seguir mostra o ponto de operação máximo obtido da
intersecção das curvas características ilustradas anteriormente.
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Figura 2.13 – Intersecção entre as curvas características de um painel fotovoltaico e de 3
resistores.

2.2.2. Painel Fotovoltaico Conectado a Conversores
O fato de ocorrerem variações na temperatura do painel e na radiação solar
acarreta no não rastreamento da máxima potência considerando uma carga fixa. A
utilização de um conversor CC-CC para definir o estágio de potência no sistema permite
que o ângulo de inclinação da curva de carga seja alterado através do controle do ciclo
de trabalho do conversor. Este controle é realizado com a finalidade de que a máxima
potência fornecida pelo arranjo seja transferida para a carga resistiva. O ângulo de
inclinação
da curva é ilustrado a seguir para as diferentes radiações, onde
çã 1 >
çã 2 >
çã 3:

Figura 2.14 – Pontos de máxima potência levando em consideração radiações
diferentes.
Para a configuração desta subseção temos o seguinte sistema:
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Figura 2.15 – Módulo fotovoltaico interligado à carga resistiva por meio de um
conversor CC-CC.
A tensão na carga pode ser calculada por:
=

(2.8)

As tensões e correntes são relacionadas entre si através do ganho estático
como pode ser observado a seguir:
=

,

(2.9)

=

(2.10)

Cada tipo de conversor tem seu próprio ganho estático que por sua vez é
representado em função da razão cíclica . A tabela abaixo especifica o ganho estático
e a faixa de variação da razão cíclica dos principais conversores CC-CC.
Conversor

Ganho Estático G

Buck
1
1−

Boost
Buck-Boost, Sepic, Cuk, Zeta

1−

Faixa de Variação de D
0<

<1

0<

<1

0<

<1

0<

Forward

0<

Push-Pull

< 0,5
<1

Tabela 2.1 – Ganho estático dos principais conversores CC-CC operando no modo de
condução contínua e a respectiva faixa de razão cíclica considerada.
Fonte: MARTINS D. C., COELHO R. F., SANTOS W. M., apostila de minicurso de técnicas de
rastreamento de máxima potência para sistemas fotovoltaicos, 2011.

Para os conversores Forward e Push-Pull que são isolados por enrolamentos,
representa a relação entre o número de espiras dos enrolamentos secundário e primário
do transformador, logo:
=

(2.11)
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Analisando a figura (2.14), o ângulo

é definido pela tangente entre

e

, logo:
(2.12)

=

De (2.8), (2.9), (2.10) e (2.12), temos que:
=

²

→

=

(2.13)

=

Percebe-se então a partir desta equação que é possível modificar o ponto de
operação do sistema, variando-se o ganho estático que está em função da razão cíclica.
Logicamente que cada conversor trabalha com uma faixa diferente de variação do
ângulo , e seus limites podem ser calculados encontrando um ângulo para os valores
limites de razão cíclica correspondente a cada conversor. A partir deste fato, pode-se
analisar qual o conversor mais adequado em termos de custo-benefício (faixa de ponto
de operação à qual se irá trabalhar versus preço do conversor). A tabela a seguir
especifica a inclinação efetiva e os ângulos limites para os principais conversores CCCC. Os algoritmos de MPPT, utilizados em sistemas fotovoltaicos são implementados
para que o ângulo de inclinação de carga esteja sempre no ponto de máxima potência.
Conversor

Inclinação efetiva

0° <

Buck
Boost
Buck-Boost, Sepic, Cuk, Zeta
Forward
Push-Pull

Ângulos Limites

1

1

1
1−

1

0° <

1−
(

)

(

)

0° <
0° <

1

<
<

< 90°

< 90°
0,25 ²

<
<

²

Tabela 2.2 – Inclinação efetiva e ângulos limites para os principais conversores CC-CC.
Fonte: MARTINS D. C., COELHO R. F., SANTOS W. M., apostila de minicurso de técnicas de
rastreamento de máxima potência para sistemas fotovoltaicos, 2011.

A ilustração a seguir mostra a faixa do ponto de operação de cada conversor pela
curva de geração I-V.
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Figura 2.16 – Definição das regiões de rastreamento para os principais conversores CCCC.
Fonte: MARTINS D. C., COELHO R. F., SANTOS W. M., apostila de minicurso de técnicas de
rastreamento de máxima potência para sistemas fotovoltaicos, 2011.

De acordo com Coelho et. al. (2010) os conversores Buck-Boost, Cúk, Sepic e
Zeta são os conversores mais adequados para rastrear o ponto de máxima potência em
sistemas fotovoltaicos.
[...] apesar de serem amplamente empregados para rastrear o ponto de
máxima potência em sistemas fotovoltaicos, os conversores Buck e Boost são
bastante limitados, já que a qualidade do rastreamento depende da resistência
de carga. Em contra partida, os mesmos resultados mostraram que a solução
natural para este tipo de aplicação exige conversores que unam as
características Buck e Boost, como Buck-Boost, Cúk, Sepic e Zeta (todos
apresentam a mesma relação de transferência estática). Estes resultados são
importantes e contribuem significativamente nos esforços para melhorar a
eficiência dos sistemas rastreadores de máxima potência, mostrando que
mesmo se empregando o melhor algoritmo de busca do MPP, o rastreamento
pode tornar-se comprometido, caso o conversor CC-CC utilizado não seja
adequado. (COELHO; CONCER; MARTINS. XVIII Congresso Brasileiro de
Automática, Bonito-MS, 2010, p.1353).

Neste trabalho o conversor Buck-Boost é utilizado nas simulações, pois ele
abrange todos os pontos de potência do sistema, ou seja, independente da radiação ou da
temperatura do painel, o rastreamento de um ponto específico não será comprometido e
não levará o sistema a operar em um ponto indesejado.
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Especificações e Projeto de Conversor CC-CC Buck-Boost
Um estágio de potência pode operar no modo de condução de corrente no
indutor contínuo ou descontínuo. O modo de condução contínuo é caracterizado pela
corrente no indutor ser contínua durante todo o ciclo de chaveamento em regime
permanente. O modo de condução descontínuo é caracterizado pela corrente no indutor
ser nulo durante um tempo no ciclo de chaveamento - a corrente no indutor é
inicializada nula, alcança seu valor de pico, e depois retorna a ser nula em cada ciclo de
chaveamento. É desejável que o conversor trabalhe em somente um modo de operação e
que trabalhe acima de suas condições de operação esperadas, pois a resposta de
frequência do estágio de potência é modificada significantemente entre os dois
diferentes modos de operação. Para este trabalho o estágio de potência deverá trabalhar
no modo de condução contínuo.
Várias literaturas contêm considerações para projeto de conversores. De acordo
com Erikson e Maksimovic (2004) e Rashid (2001), para o projeto de um conversor
CC-CC Buck-Boost é necessário ter conhecimento das tensões de entrada
e a saída
desejada
do conversor, além da frequência de operação à qual a chave irá comutar.
A partir disso, pode-se através da equação (2.14) obter o ciclo de trabalho ao qual o
conversor irá trabalhar.
(2.14)

=

−

O valor da indutância que determina o limite entre o modo de condução contínuo
e o modo de condução descontínuo pode ser dado pela equação a seguir:
=

(1 − )

(2.15)

2

Para que o conversor trabalhe com uma margem de segurança e não modifique
seu modo de operação com variações do ciclo de trabalho, o valor da indutância deve
ser maior do que
(caso o conversor trabalhe em modo de operação contínuo) ou
menor do que
(caso o conversor trabalhe em modo de operação descontínuo). O
valor aproximado da indutância do conversor que resulta em uma pequena ondulação
( - ripple) na corrente no indutor pode ser dado pela equação a seguir:
=

(2.16)

O valor mínimo do capacitor de saída
do conversor que resulta em uma
pequena ondulação ( - ripple) na tensão de saída pode ser dado pela seguinte equação:
=

(2.17)

Análise do Conversor CC-CC Buck-Boost sem Perdas
Os conversores ao trabalharem por algum tempo, começam a apresentar perdas
(resistivas) em seus componentes, dessa forma para este trabalho, serão feitas duas
análises: uma considerando o caso ideal (sem perdas nos componentes); e uma
considerando uma perda no indutor. O modelo ideal do conversor Buck-Boost é
ilustrado a seguir:
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Figura 2.17 – Circuito elétrico de conversor CC-CC Buck-Boost sem perdas.
Fonte: Adaptado de RASHID M.H., Power Electronics Handbook, 2001.

Este conversor contém um indutor , uma chave (geralmente um MOSFET),
um diodo, um capacitor e uma carga resistiva de saída . Com a chave ligada, o
indutor é energizado, ou seja, a corrente no indutor aumenta enquanto o diodo está
desligado como pode ser observado a seguir.

Figura 2.18 – Condução de corrente no conversor CC-CC (sem perdas) com a chave
ligada.
Fonte: Adaptado de RASHID M.H., Power Electronics Handbook, 2001.

Quando a chave é desligada, o diodo fornece um caminho para a corrente do indutor
carregando o capacitor e fornecendo energia à carga como pode ser observado a seguir.

Figura 2.19 - Condução de corrente no conversor CC-CC (sem perdas) com a chave
desligada.
Fonte: Adaptado de RASHID M.H., Power Electronics Handbook, 2001.

Quando a chave está ligada temos o seguinte sistema de equações:
⎧
⎪

( )=

⎨
⎪ ( )=
⎩

()

=

( )
→

( )

=−

( )

⎧
⎪
⎨
⎪
⎩

( )

=

( )
(2.18)

()

Quando a chave está desligada temos o sistema a seguir:

=−

( )
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( )

⎧ ( )=
⎪

( )

=

→

⎨
⎪ ( )=
⎩

( )

()

=− ( )−

()

⎧
⎪

()

=

(2.19)

⎨
⎪
⎩

( )

( )

=−

( )

−

Sabendo que a razão cíclica ( ) ocorre no momento em que a chave está fechada e
seu complemento ( ) ocorre quando está aberta, e que ( ) + ( ) = 1, teremos:
( )

( )=
( )

( )=

=− ( )
( )

( )

=−

= ( ) ( )+ ( )

()

=−

( )

+ ( )

− ( )

( )

()

( )+ ( )

( )

=−

( )

( ) − ( )′

[ ( )+ ( ) ]+ ( )

( )=

(2.20)

( )

( )

− ( )

→

→
→
(2.21)

( )

Logo, temos o seguinte sistema de equações do conversor CC-CC Buck-Boost:
⎧
⎪
⎨
⎪
⎩

( )

( )

=

( )+

()

( )
→

( )

=−

()

( ) −

()

⎧
⎪
⎨
⎪
⎩

( )

=

()

( )+

( )

[1 − ( )]
(2.22)

( )

=−

( )

[1 − ( )] −

()

( ) é nulo. De (2.20) (assuma em regime permanente:
Em regime permanente
( ) = , ( ) = , ( ) = , ( ) = ), teremos:
+

=0→

=−

→

( )=−

1−

=−

1−

(2.23) e (2.24)

Análise do Conversor CC-CC Buck-Boost com Perdas
O modelo com perdas no indutor do conversor Buck-Boost é ilustrado a seguir:

Figura 2.20– Circuito elétrico de conversor CC-CC Buck-Boost com perdas indutivas.
Fonte: Adaptado de RASHID M.H., Power Electronics Handbook, 2001.
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As figuras a seguir, ilustram o caminho que a corrente percorre no conversor
quando a chave está ligada e a chave está desligada, consecutivamente.

Figura 2.21 – Condução de corrente no conversor CC-CC (com perdas) com a chave
ligada.
Fonte: Adaptado de RASHID M.H., Power Electronics Handbook, 2001.

Figura 2.22 – Condução de corrente no conversor CC-CC (com perdas) com a chave
desligada.
Fonte: Adaptado de RASHID M.H., Power Electronics Handbook, 2001.

A diferença no funcionamento deste caso para o caso ideal é que parte da
energia fornecida pela fonte de tensão ( ) será dissipada na forma de calor pelo
indutor através da resistência
que neste caso está atuando como uma resistência
parasita no sistema. Quando a chave está ligada temos o seguinte sistema de equações:
⎧
⎪

( )=

⎨
⎪ ( )=
⎩

( )

=

( )− ( )
→

( )

=−

( )

⎧
⎪
⎨
⎪
⎩

()

=

( )

()

−

(2.25)
( )

=−

()

Quando a chave está desligada temos o sistema abaixo:
⎧ ( )=
⎪
⎨
⎪
⎩

( )=

( )

=− ( )

+

( )
→

( )

=− ( )−

( )

⎧
⎪
⎨
⎪
⎩

()

=−

( )

( )

+

(2.26)
()

=−

( )

−

( )

Da mesma maneira anterior e sabendo que ( ) + ( ) = 1, teremos:
( )=

( )
( )

= ( ) ( )− ( ) ( )

= ( ) ( )−

()

− ( )

()

[ ( ) + ( )] + ( )

+
( )→

( )→
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( ) = ( ) ( )+ ( )
()

( )=

( )

()

=−

( )

=− ( )

( )

=−

( )−

− ()

+ ( )

( )

( )

( )− ( )
( )

( )+ ( )

[ ( )+ ( ) ]+ ( )

( )=−

(2.27)

( )

− ( )

→

→

( ) →
(2.28)

( )

Logo, temos o seguinte sistema de equações do conversor CC-CC Buck-Boost (com
perdas no indutor):
⎧
⎪

( )

( )

( )+

( ) −

()
→

⎨
⎪
⎩

()
( )

⎧
⎪

( )

=

( )

=−

=

()

( )

() −
( )

( )+

[1 − ( )] −

( )
(2.29)

⎨
⎪
⎩

( )

( )e

Em regime permanente
=

()

=−

+

[1 − ( )] −

( ) são nulos, logo teremos de (2.27) e (2.28):
−

⎯⎯

+

−

=0 →

+

=
=−

()

−

⎯

(2.30)

−

−

=0 →
(2.31)

=−

Igualando as equações (2.30) e (2.31):
+
+

=−

=−

+

( )=−

=−
→

→

→
=−

=−

→

→
+

=−
1+

+

1+

(2.32) e (2.33)
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Influência da Resistência do Indutor
De acordo com Erikson e Maksimovic (2004), os conversores são susceptíveis a
não-linearidades dadas pelas perdas no cobre devido ao aquecimento de alguns
componentes dos conversores, influenciando de forma negativa no rendimento dos
conversores. Em Erikson e Maksimovic (2004) as perdas indutivas são explicadas de
duas formas.
Indutores práticos apresentam perdas de energia em dois tipos: (1) perda no
cobre, originada da resistência do fio, e (2) perdas no núcleo devido à
histerese e perdas por corrente de eddy no núcleo magnético. (ERICKSON,
Robert; MAKSIMOVIC, Dragan; Fundamentals of Power Electronics,
Second Edition, 2004, p.42).

Para conhecer a influência da resistência do indutor, é importante analisar a
curva da relação entre o ganho de tensão ( / ) versus o ciclo de trabalho ( ) ao qual o
conversor opera. A partir da equação (2.32), é possível traçar esta curva e analisar qual
o comportamento do conversor variando-se resistência no indutor. A figura a seguir
mostra que dado que o aumento do ciclo de trabalho se aproxima de um, a resistência do
indutor causa uma modificação qualitativa na curva / . O fato de a resistência do
indutor ser nula apresenta uma hipótese ideal e irreal, uma vez que o conversor poderia
produzir uma quantidade infinita de energia à medida que o ciclo de trabalho se
aproximasse de um, caracterizando o rendimento máximo do conversor. Para
resistências indutivas maiores que zero, no momento em que o ciclo de trabalho se
aproxima de um (chave sempre ligada) a tensão de saída tende a zero, o que indica que
o indutor não está conectado com a saída e que nenhuma energia é transferida para a
saída. Dessa forma, percebe-se a necessidade de a utilização de alguma técnica de
saturação no controle do conversor, pois se a razão cíclica ultrapassar a de ganho
máximo, o ganho do sistema começa a cair, o que não é interessante.

Figura 2.23 – Gráfico ganho de tensão vs ciclo de trabalho, para conversor Buck-Boost.
Fonte: Simulação no MATLAB.
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Em Erikson e Maksimovic (2004), também é afirmado que a resistência do
indutor limita a máxima tensão de saída que o conversor pode produzir. No gráfico
anterior, percebe-se que para uma resistência do indutor equivalente a 2% da resistência
de saída, o máximo ganho de tensão é aproximadamente igual a três. Se for desejado
obter um ganho de tensão igual a cinco, a resistência do indutor deve ser menor do que
1% da resistência de saída. Entretanto, para diminuir o valor da resistência do indutor é
necessário construir um indutor maior, mais robusto e mais caro.
Para ter uma ideia da eficiência do conversor dadas variações na resistência do
indutor, é necessário ter conhecimento da relação entre a potência de saída do conversor
e a potência de entrada que pode ser simplificada em:
=

=

=

(2.34)

Substituindo (2.32) em (2.34), temos que:
=
1+

(2.35)
′2

Esta equação é plotada a seguir para diversos valores de / . Percebe-se que
para obter máxima eficiência é necessário que a resistência do indutor seja bem menor
do que
. No caso ideal ( / = 0) o conversor tem eficiência máxima (100%) em
= 1, ou seja, quando a chave estiver completamente aberta. De acordo com a figura
(2.23), quando
> 0, o ganho de tensão máximo do conversor é limitado para um
valor menor do que 100% - a partir deste fato pode-se afirmar que quanto maior a perda
indutiva, mais rápida será a resposta do sistema que leva o conversor a operar em
máximo ganho de tensão.

Figura 2.24 – Gráfico eficiência vs ciclo de trabalho, para conversor Buck-Boost.
Fonte: Simulação no MATLAB.

Claramente que conversores reais contêm maior quantidade de não-linearidades
devido à perdas em outro elementos – o que torna a modelagem do conversor mais
complexa. O trabalho realizado por Zakipour e Salimi (2011) propõe um controlador
para um modelo aproximado de conversor Buck-Boost CC-CC com várias não-
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linearidades, tais como: perdas indutivas, perdas no diodo e perdas devido ao
chaveamento do MOSFET.

2.3. Algoritmo de Rastreamento do Máximo Ponto de
Potência do Sistema
Como já foi discutido, o algoritmo de rastreamento de máxima potência mantém
um painel ou arranjo fotovoltaico operando em um ponto especifico de sua curva de
geração I-V, de tal forma que, independente da mudança na radiação ou na temperatura
a potência máxima de origem do painel seja entregue à carga. Na literatura existem
diversos métodos e técnicas de algoritmo que, quando associados adequadamente a um
conversor, forçam o painel fotovoltaico a operar no ponto de máxima potência.
Como foi abordado no capítulo 1, a maioria dos trabalhos que são focados em
técnicas de rastreamento de máxima potência baseiam-se em técnicas de controle
clássicas e nebulosas (PI, PID, Fuzzy, etc) e nos algoritmos de MPPT clássicos: método
da razão cíclica constante, método da tensão constante, método da tensão de circuito
aberto, método da corrente de curto circuito, Hill Climbing e P&O, método da
condutância incremental, etc. O grande desafio de se implementar um controlador
então, é em unificar alguns elementos que contribuam para melhorar a eficiência do
rastreamento e consequentemente do valor científico do trabalho: rápida resposta do
sistema, minimização dos efeitos de perturbações às quais o sistema é submetido,
minimização dos efeitos de incertezas no sistema, diminuição do custo computacional
da técnica de controle e diminuição da quantidade de elementos analógicos para
implementação do controlador.
Como neste trabalho quem irá controlar a planta através da razão cíclica é um
controlador robusto que deverá ser linearizado em torno de um ponto, então o único
algoritmo que será focado é o algoritmo da razão cíclica fixa (CDC – Constant Duty
Cicle), onde essa razão cíclica fixa será a que irá ser utilizada para manter a corrente no
indutor do conversor e a tensão de saída do conversor em suas referências – estas
referências serão especificadas através do projeto do conversor.
Em Martins et. al. (2011) é discutido que a técnica da razão cíclica fixa consiste
somente no pré-ajuste do ciclo de trabalho do conversor, de forma que a carga
intercepte a curva de geração no ponto de máxima potência desejado. Dessa forma,
enquanto o painel ou arranjo fotovoltaico operar neste ponto, considerando a radiação e
a temperatura do painel, não variáveis, a carga será suprida com a máxima potência
disponível. O sistema proposto por esse algoritmo não se trata de um sistema em malhafechada, fazendo com que ele possua algumas limitações como: não ser imune às
variações climáticas, à mudança de carga nem ao envelhecimento do módulo; depende
das condições climáticas médias, pois, geralmente o ajuste da razão cíclica é realizado
considerando a potência média gerada pelo módulo ao logo de um período.
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Figura 2.25 – Comportamento da potência de saída, da tensão de saída e da tensão no
painel.
Fonte: Simulações no PSIM.

A figura (2.25) ilustra uma simulação de um conversor Buck-Boost utilizando
este algoritmo. Nesta simulação as tensões de entrada e saída foram ajustadas para as
condições padrão de teste, ou seja, uma radiação de 1000 /
e temperatura do
módulo de 25 ° . Neste exemplo, em = 0,02 ocorre uma variação na carga do
indutor e a radiação é iniciada com o valor de 1000 / , passando depois para
500 /
em = 0,04 . A razão cíclica
é definida de acordo com a seguinte
equação:
=

(2.40)
−

De acordo com a figura a seguir, percebe-se que a potência esperada no
momento em que a radiação saiu das condições padrão de teste e quando ocorreu a
variação na carga indutiva, não é a mesma do que a potência máxima fornecida pelo
módulo fotovoltaico, ou seja, o sistema perdeu a capacidade de entregar a máxima
potência para a carga. Verifica-se também que o sistema é sensível à variações de carga
fazendo com que a potência entregue à resistência de saída também diminua.

Figura 2.26 – Comportamento da potência de saída, da tensão de saída e da tensão no
painel.
Fonte: Simulações no PSIM.
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Ressalta-se que, (...) caso haja variação de carga, o ponto de operação do
sistema se altera consideravelmente, sendo tão maior quanto mais brusca for
a mudança de valor das cargas. Entretanto, alguns conversores quando
operando no modo descontínuo, por exemplo, Sepic, Zeta e Buck-Boost,
resultam, do ponto de vista do módulo fotovoltaico, em uma impedância de
entrada independente da carga. Destarte, se a razão cíclica for ajustada para o
ponto de máxima potência, variações na carga não irão afetar o ponto de
operação. Porém, variações de radiação ou temperatura ainda influenciarão
em seu desempenho. (MARTINS D. C., COELHO R. F., SANTOS W. M.,
2011).

A maioria dos trabalhos de controle de sistemas fotovoltaicos baseia-se na
obtenção do MPP, entretanto estes métodos não especificam a manutenção constante da
tensão de saída do sistema, mesmo com a presença de perturbações e incertezas no
sistema – o que é importante ser tratado, já que alguns componentes eletrônicos
funcionam em uma faixa específica de tensão. Como neste trabalho o ponto de operação
ao qual o sistema irá operar não é o máximo e sim um ponto que mantenha uma tensão
de saída constante, as variações na carga de saída irão afetar a saída do sistema. Note
que o objetivo do controlador robusto proposto neste trabalho é de minimizar o erro de
resposta ocasionado pelas incertezas e perturbações diminuindo o erro do sinal de
entrada do controlador.

2.4. Modulação PWM
Para que o chaveamento em alta frequência da chave do conversor ocorra, é
necessário que o sinal de controle (ciclo de trabalho do conversor) seja modulado em
largura de pulsos. Esta técnica consiste na comparação de dois sinais de tensão: um de
baixa frequência (referência) e o outro de alta frequência (portadora), resultando em um
sinal alternado com frequência fixa e largura de pulso variável.
Para se obter um sinal na saída do acionamento de forma desejada, é necessário
compará-lo com um sinal de tensão (sinal de referência), que seja a imagem da tensão
de saída desejada. Neste trabalho, o sinal de referência é o sinal de controle. O sinal que
será responsável pela definição da frequência de chaveamento é o sinal de portadora.
Em conversores CC-CC, é utilizado um sinal dente-de-serra como portadora, conforme
figura a seguir.

Figura 2.27 – Sinal dente-de-serra.
O modulador por sua vez, é o circuito responsável em comparar o sinal de
referência com a portadora. A largura do pulso na saída do modulador varia de acordo
com a amplitude do sinal de referência em comparação com o sinal portador. Tem-se
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dessa forma a modulação por largura de pulso – PWM. A figura a seguir representa um
exemplo de modulador.

Figura 2.28 – Geração do sinal modulado
As formas de onda nas entradas e saída do comparador, para um conversor CCCC, estão demonstradas na figura a seguir.

Figura 2.29 – Sinal de saída do modulador PWM.
Fonte: Gráfico disponível no site http://forum.clubedohardware.com.br.
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Capítulo 3
Controle Robusto

Na literatura, a síntese de controladores robustos para conversores tem sido
utilizada com finalidade de definir um estágio de potência fixa de modo que o sistema
tenha uma resposta satisfatória mesmo sob a ação de perturbações e incertezas do
sistema. Os trabalhos realizados por Andrea et. al. (2010), Olalla, Queinnec, Leyva e El
Aroldi (2011) e Kasa, Iida e Majumbda (2002), utilizam a metodologia de síntese de
controle robusto aplicado a conversores e/ou sistemas fotovoltaicos e se diferem pela
forma como são modeladas as perturbações e as incertezas para que se tenha uma
resposta satisfatória para o sistema em questão. O trabalho de Andrea et. al. (2010),
propõe um modelo de realimentação dinâmica de saída de um conversor Boost,
objetivando-se minimizar o efeito do sinal de entrada de perturbação no sinal de saída
do conversor através de controladores robustos
e
. Já o trabalho de Kasa, Iida e
Majumbda (2002) propõe a síntese de um controlador
por realimentação de saída
para minimizar os efeitos de variações na capacitância de entrada de um conversor. Já o
trabalho realizado por Olalla et. al (2011) propõe a síntese de um controle
por
realimentação de estados visando garantir estabilidade na tensão na carga de saída de
um conversor mesmo com a presença de incertezas no ciclo de trabalho e na resistência
de saída. Vale salientar que na maioria dos trabalhos que envolvem controle de
conversores, o sinal de controle é o ciclo de trabalho do conversor que deve ser mantido
de forma que o conversor trabalhe em rendimento máximo.
O controle deste trabalho será por realimentação de estados, então teremos um
vetor de ganhos – obtidos através do modelo linearizado do conversor Buck-Boost –
que irá realimentar o sistema. Dessa forma, a síntese de um controlador robusto será
empregada neste trabalho a fim de minimizar o efeito da variação da radiação no painel
fotovoltaico e as perdas ocasionadas pelas resistências parasitas devido ao aquecimento
do indutor e a outros problemas que causam variações no ciclo de trabalho do conversor
Buck-Boost. O emprego deste controlador deve deixar o sistema no ponto de equilíbrio,
que no caso deste trabalho é o ponto de fornecimento potência do sistema ao qual deixa
a tensão de saída do sistema fixa, mesmo que haja variação indesejada no ponto de
operação do ciclo de trabalho devido ao aquecimento de resistência no indutor ou
qualquer outra incerteza no sistema.
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Várias dificuldades surgem ao se trabalhar com sistemas incertos. Uma das
principais é como modelar e descrever as incertezas no problema. Incertezas
descritas de forma genérica podem acarretar restrições na busca de soluções.
A este processo de busca de solução de um problema envolvendo o sistema
nominal e uma família de incertezas em torno dele, chame-se de controle
robusto. No controle robusto busca-se também minimizar o efeito sobre
certas variáveis do sistema devido a perturbações externas a este, como
ruídos, mudanças de temperatura, rajadas de vento, etc. (TROFINO,
COUTINHO, BARBOSA, 2000).

A representação do sistema apresentado na figura a seguir é a de um sistema
dinâmico linear, incariante no tempo sujeito a perturbações nos estados e na saída.

Figura 3.1 - Planta do sistema fotovoltaico com realimentação de estados.
No capítulo 2, foi comentado que, para o conversor entregar potência máxima à
carga, é necessário que a razão cíclica seja ajustada para que ela trabalhe no ponto de
operação referente ao ângulo da inclinação efetiva (equação 2.13). De acordo com isso,
o sistema será modelado de forma que a entrada de referência ( ) seja a razão cíclica
( ), a entrada de perturbação ( ) seja a tensão de entrada do conversor ( ), ou
seja, a tensão de saída do módulo fotovoltaico e a tensão de saída ( ) do sistema seja a
tensão aplicada na carga resistiva ( ).
É importante destacar que todas as manipulações de variáveis e síntese de
controladores robustos deste trabalho são realizadas em espaço de estados. Dessa forma,
temos o seguinte modelo linear e invariante no tempo de um sistema considerando suas
incertezas e perturbações:
̇( ) =

( )+

( )+

( )

( )=

( )+

( )+

( )

(3.1)

Onde ( ) ∈ ℝ
é o vetor das variáveis a serem controladas, ( ) ∈ ℝ é o vetor
das entradas de controle, ( ) ∈ ℝ é o vetor das entradas de perturbação, ( ) ∈ ℝ é
o vetor das saidas de interesse, ∈ ℝ
é a matriz dinâmica do sistema,
∈ℝ
é
a matriz de controle do sistema e
∈ℝ
é a matriz de perturbação do sistema.
Supondo todos os estados mensuráveis, seja uma matriz ∈ ℝ uma matriz de
( ), teremos o seguinte sistema em malha
realimentação de estados, ou seja, ( ) =
fechada:
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̇( ) = ( +

) ( )+

()

( )=( +

) ( )+

( )

(3.2)

Finalmente, o objetivo é encontrar uma matriz de ganhos ∈ ℝ que satisfaça
as propriedades e especificações de desempenho do sistema fotovoltaico. É importante
destacar que toda a formulação matemática deste capítulo é relacionada a sistemas
MIMO (Multiple Inputs Multiple Outputs), entretanto o caso de interesse neste trabalho
é para sistemas SISO (Single Input Single Output).

3.1. Incertezas e Perturbações
Todos os sistemas ao qual estamos rodeados em nosso dia-a-dia estão cobertos
de incertezas, ruídos e outras perturbações e é de grande importância que essas
incertezas e perturbações sejam levadas em conta na análise e/ou projeto de
controladores para este sistema. Dessa forma, é importante representar o modelo físico
considerando as incertezas e perturbações, representando o modelo do sistema nominal
juntamente com estas incertezas e perturbações que, estão presentes neste sistema,
sendo a análise ou projeto feito em torno deste sistema incerto. A síntese do controlador
robusto pode ser dividida em duas partes: um problema de estabilização robusta e outro
de desempenho robusto. Para solucionar o problema de estabilização robusta é
necessário manter o sistema estável para uma dada classe de incertezas e para
solucionar o problema de desempenho robusto é necessário minimizar a influência das
perturbações externas em relação ao critério de desempenho escolhido. Em Boyd et al.
(1994), é feita toda a abordagem relativa ao tratamento de incertezas em desigualdades
matriciais lineares (LMI’s) e apresentação de soluções para problemas incertos como
controle robusto. Trofino, Coutinho e Barbosa (2000) reuniram toda a literatura
envolvida em Boyd et. al. (1994) sobre este assunto e apresentaram formas do como
tratar as incertezas em controle robusto aplicado a sistemas do cotidiano.
Um grande problema ao se trabalhar com sistemas incertos é como tratar a
incerteza na formulação final do problema, pois dependendo do tipo de
incerteza, pode-se inserir mais restrição na busca de solução do problema.
(TROFINO, COUTINHO e BARBOSA, 2000).

De acordo com a citação anterior, torna-se necessário modelar corretamente as
incertezas, analisando todas as restrições que ela possa gerar, e verificar os possíveis
valores que uma matriz incerta ( ) pode assumir através de uma combinação convexa
dos valores assumidos pelas incertezas. Para definir um vetor de incertezas, seja:
∈ ℬ = { :| | ≤

, = 1, … , }

(3.3)

Onde representa o vetor de parâmetros incertos, limitados a um conjunto de valores
admissíveis de ℬ que representa um politopo1 com 2 vértices, onde é o número de
incertezas do sistema.
1

Intersecção de um número finito de subespaços fechados, convexos e limitados onde seus
elementos podem ser gerados pela combinação convexa de seus vértices.
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Para entender como este problema funciona, considere o seguinte exemplo: seja
um politopo de quatro vértices (um quadrado, por exemplo) = { , … , }. Qualquer
ponto ∈ pode ser escrito através de uma combinação convexa dos vértices, ou seja,
=∑
, ≥ 0 e ainda ∑
= 1, por exemplo:
= 1/2 + 1/2
e
= 1/4 + 3/4 .

Figura 3.2 – Exemplo de um politopo com 4 vértices.
Dessa forma, analisando matricialmente, pode-se considerar que cada vértice é
uma matriz . Dessa forma, uma das formas clássicas de tratar incertezas matriciais é
através de politopos. Formalmente, a abordagem para descrever incertezas na forma
politópica está descrita na definição abaixo.
Definição 3.1: A classe de matrizes ( ) com incertezas na forma politópica pode ser
descrita pelo conjunto
=
onde o conjunto

:

=

,

= 1,

é convexo, fechado e as matrizes

≥0

(3.4)

são conhecidas.

3.2. Desigualdades Matriciais Lineares
As inequações matriciais lineares ou desigualdades matriciais lineares têm
bastante importância na teoria de controle, pois muitos problemas de otimização
convexo ou quasi-convexo de sistemas podem ser reduzidos através da resolução de
LMI’s. Algumas ferramentas que trabalham com algoritmos de otimização convexa
resolvendo LMI’s de forma eficiente, como por exemplo, LMITOOL do Scilab e o
Sedumi e Yalmip do MATLAB.
Definição 3.2: Uma desigualdade matricial linear (LMI) é uma inequação na forma.
( )=

+

>0

onde = ( , , … , ) é o vetor de variáveis de decisão;
são matrizes simétricas conhecidas.

(3.5)

∈ℝ

para = 0, … ,

Segundo Trofino, Coutinho e Barbosa (2000), normalmente uma LMI não
aparece na forma mostrada na equação (3.5), mas sim na forma matricial como as
funções de energia de Lyapunov. Pode-se afirmar também que um conjunto de LMI’s
pode ser visto como uma única LMI. Assim, seja um conjunto definido por LMI’s:

33

CAPÍTULO 3. CONTROLE ROBUSTO

( ) > 0;

( ) > 0; … ;

( ) > 0.

(3.6)

O conjunto apresentado em (3.6) pode ser reescrito como uma única LMI:
( )=

( ),

( ), … ,

( ) >0

(3.7)

( ), ( ), … , ( ) é uma matriz bloco diagonal com
( ),
Onde
( ), … , ( ) na diagonal.
Sabe-se também que a LMI (3.5) é uma inequação convexa tal que o conjunto
Ƒ = { : ( ) ≥ 0}, é convexo.
Definição 3.3: Um conjunto X é convexo se para todo ,
que 0 ≤ < 1,

∈ ℝ e todo

onde temos

+ (1 − ) ∈

(3.8)

Dessa forma, o conjunto será convexo desde que para quaisquer dois pontos x
e y ∈ X o seguimento da reta unindo estes pontos também pertença a este conjunto.
Finalmente, de acordo com a expressão (3.5) tem-se que (0) = , logo esta função é
afim e pela teoria dos conjuntos, temos que toda função afim sempre será convexa.
Então tem-se que o conjunto solução de uma LMI sendo afim é também convexo.

3.3. Estabilidade Quadrática para Sistemas Contínuos
De acordo com a teoria de Lyapunov, a estabilidade de um sistema dinâmico
está relacionada com a função de energia deste sistema. Caso essa função seja positiva e
nunca não negativa em relação ao tempo, as trajetórias do sistema tendem a origem.
Teorema 3.1: Se para um sistema ̇ = ( ) com a origem sendo um ponto de
equilíbrio, (0) = 0, existe uma função ( ) tal que:
( ) > 0, ∀ ≠ 0 ∈ ℬ
̇ ( ) ≤ 0, ∀ ≠ 0 ∈ ℬ

, então ponto de equilíbrio

∗

é estável.

Onde ℬ representa uma região na vizinhança do ponto de equilíbrio.
Teorema 3.2: Se para um sistema ̇ = ( ) com a origem sendo um ponto de
equilíbrio, (0) = 0, existe uma função ( ) tal que:
( ) > 0, ∀ ≠ 0 ∈ ℬ
̇ ( ) < 0, ∀ ≠ 0 ∈ ℬ

, então

∗

é assintoticamente estável.

Onde ℬ representa uma região na vizinhança do ponto de equilíbrio.
Teorema 3.3: Se para um sistema ̇ = ( ) com a origem sendo um ponto de
equilíbrio, (0) = 0, existe uma função ( ) tal que:
( ) > 0, ∀ ≠ 0 ∈ ℬ
̇ ( ) < 0, ∀ ≠ 0 ∈ ℬ , então

∗

é globalmente assintoticamente estável.

( ) → ∞, ‖ ‖ → ∞
Onde ℬ representa uma região na vizinhança do ponto de equilíbrio.
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Dada a função quadrática de ( ) =
> 0 para todo ∈ ℬ , pode-se dizer
que =
> 0. Se existir uma matriz que satisfaça as condições do teorema (3.2),
pode-se afirmar que o sistema dinâmico é quadraticamente estável e que ( ) é uma
função de Lyapunov quadrática. Temos então o seguinte sistema linear:
̇=

(3.9)

Onde

representa os estados do sistema e é uma matriz constante.
Para determinar a estabilidade de um sistema linear e invariante no tempo, devese procurar uma função de Lyapunov ( ) > 0 (positiva definida) tal que ̇ ( ) < 0
(definida negativa). Dessa forma, considere a função ( ) =
, e a expressão (3.9).
(
)
A expressão de ̇
é dada por:
̇= ̇

+

(

̇=

)

+

(3.10)

Dessa forma, pode-se escrever que:
( )>0⇔∃ =
̇( ) < 0 ⇔

>0

+

(3.11)

<0

Logo, uma condição necessária e suficiente para este sistema ser globalmente
quadraticamente estável é:
∃ =

>0∶

+

<0

(3.12)

A relação acima é denominada inequação de Lyapunov para sistemas lineares. Os
detalhes sobre estabilidade quadrática de Lyapunov podem ser encontrados em Khalil
(1996).

3.4. Estabilidade Quadrática para Sistemas Contínuos
Incertos
De acordo com o que foi mencionado na seção 3.1, é correto afirmar que uma
LMI será convexa nos dados se as matrizes
são afins em . Dado que um vetor de
incertezas esteja descrito na forma politópica, considere que:
∈ℬ ={

≤

≤

}

(3.13)

Note que para verificar a estabilidade deste sistema é necessário testar a
condição de Lyapunov (3.12) para todos os valores de ∈ ℬ , ou seja, encontrar uma
matriz positiva definida tal que:
∀ ∈ℬ :

( ) +

( )<0

(3.14)

Como a matriz ( ) é afim em e aparece de forma linear na inequação de
Lyapunov, pode-se pela propriedade de convexidade testar a condição acima apenas
para os vértices da região ℬ . Ou seja, se existe uma matriz > 0, tal que:
(

) +

(

)<0

(

) +

(

)<0

(3.15)

garantimos que para toda a região ℬ , o sistema será estável e a equação quadrática (3.9)
será uma função de Lyapunov para o sistema.
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3.5. Controladores Robustos – Caso Contínuo
Nesta seção são apresentados os principais tipos de controladores robustos por
realimentação de estados (controle por estabilização quadrática, controle
e controle
) e as LMIs que são utilizadas para minimização das normas e síntese destes
controladores. O controlador por estabilização quadrática é o controlador robusto mais
simples de implementar, entretanto seu desempenho é inferior aos desempenhos dos
controladores
e
por não tratar as perturbações do sistema – por este fato o
controle por estabilização quadrática não será empregado neste trabalho, será somente
citado. Como o interesse principal do controlador proposto para este trabalho é de
rejeição de perturbações externas, somente os controladores
e
serão sintetizado.
A escolha entre estes controladores dependerá de qual aplicação ele estará sujeito, sendo
impossível definir qual o melhor controlador para aplicação específica, sem antes serem
realizados testes e simulações.
Como o controle do sistema é realizado através do ciclo de trabalho, é necessário
adicionar mais algumas LMI’s que tratam de restrições de sinal de controle já que o
ciclo de trabalho do conversor Buck-Boost deve ser mantido entre 0 e 1, ou seja,
0 < < 1.

3.5.1. Controlador por Estabilização Quadrática
O controle por estabilização quadrática garante somente a estabilização do
sistema, não garantindo então, uma minimização de erro de regime consideravelmente
adequada. Ou seja, como é possível ser observado nas próximas subseções, o controle
por estabilização quadrática não trata de minimizar as influências das perturbações no
sistema. Este fato pode ser claramente observado devido às LMI’s que envolvem sua
síntese não conter a matriz de perturbação do sistema
. Para efeitos de didática o
controle por estabilização quadrática para o modelo contínuo será discutido, entretanto
este texto não tratará de sua síntese para o caso discreto, uma vez que este controlador
não será implementado para controle do sistema fotovoltaico, devido às limitações
citadas. Utilizando a condição (3.12) para estabilidade quadrática, podemos determinar
uma matriz que satisfaz ao seguinte problema em malha fechada:
∃ =
( +

)

+ ( +

)<0 ⇔

>0∶
+

+

+

<0

(3.16)

A condição acima apresenta não linearidades em e , dessa forma, tem-se
duas versões lineares para síntese do controlador . Para eliminar as não linearidades
nestas inequações geralmente é necessária a utilização de algumas técnicas como
complemento de Schur, S-procedure, mudanças de variáveis, etc. Estas técnicas
manipulam estas inequações, transformando-as em LMI’s. Estas técnicas mensionadas
em Boyd et. al. (1994).
Versão Primal do Controlador por Estabilização Quadrática
De acordo com a expressão (3.16), para eliminar a não linearidade entre e ,
suponha que exista uma matriz , tal que
=
, logo a condição (3.16) pode ser
reescrita como:
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∃ =

>0
=
+

> 0, ∶

(3.17)
+

+

<0

Considere que exista uma matriz tal que =
. Dessa forma, o problema
de estabilização quadrática tem solução na forma primal, se:
∃ =

> 0,

>0
=
+

∶

(3.18)
+

+

<0

Em caso afirmativo, a matriz de ganhos que estabiliza o sistema é dada por:
=

(3.19)

Versão Dual do Controlador por Estabilização Quadrática
=

Considere que existe uma matriz
dada por:
+

+

> 0:
+

= , a condição (3.16) será

<0

(3.20)

Considere que exista uma matriz , tal que =
. Dessa forma, o problema
de estabilização quadrática tem solução na forma primal, se:
∃ =

> 0,

∶

>0
+

+

+

<0

(3.21)

Em caso afirmativo, a matriz de ganhos que estabiliza o sistema é dada por:
=

3.5.2. Controlador

(3.22)

– Caso Contínuo

Considere o seguinte sistema linear e invariante no tempo:
̇( ) =

( )+

( )

( )=

( )+

( )

(3.23)

Onde ( ) é o vetor de estados, ( ) o vetor das entradas de perturbações e ( ) o vetor
de saída de interesse. Dessa forma a função de transferência do sistema pode ser dada
por:
( )= (

− )

+

(3.24)

( ) também pode ser chamada de operador perturbação/saída de
A função
interesse. A grande motivação para uso de controladores robustos é em como medir este
operador. Então foram descritas duas normas para quantificar o tamanho de sistemas –
as normas
e
– e dessa forma foram propostos os controladores
e
.
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Quando as perturbações que afetam o sistema são sinais de forma conhecida,
é impossível representa-las como a saída de um sistema dinâmico excitado
por um impulso, logo esta dinâmica pode ser incorporada ao operador
( ). Desta forma podemos considerar que o sistema
( ) é excitado
( ) como sendo a
por sinais ( ) impulsionais e definir a norma
de
energia da resposta ao impulso que é a energia do sinal de saída ( ).
(TROFINO, COUTINHO, BARBOSA, 2000).

Definição 3.4: A norma

do operador
‖

‖ =

( ) é definida como:
ç [ ( )

( )]

(3.25)

Em que ( ) é a resposta impulsiva do sistema sendo A uma matriz Hurwitz,
( ) = 0 para −∞ < < 0.

=0e

A formulação do problema de cálculo da norma
está relacionada com a teoria
de estabilidade de Lyapunov. Considerando a condição de estabilidade de Lyapunov
(3.7) e seja =
> 0, temos que:
∃ =

>0∶

+

=−

(3.26)

A solução da equação de Lyapunov pode ser observada em Khalil (1996) e é dada por:
(3.27)

=

A resposta ao impulso do sistema considerando condições iniciais nulas é dada por:
( )=

(3.28)

Dessa forma:
‖

‖

‖ =

‖ =

ç

→

(3.29)

ç

Onde o gramiano de observabilidade é uma solução para a equação de Lyapunov com
=
e é dado por:
(3.30)

Logo, a Norma

pelo gramiano de observabilidade, pode ser dada por:
‖

Onde

‖ =

ç [

]

(3.31)

é a solução da equação:
+

+

=0

(3.32)
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Como a função traço é comutativa, ou seja,
ç [ ( ) ( )] =
ç [ ( ) ( ) ],
então, pode-se calcular a versão dual para a norma
pelo gramiano de
controlabilidade:
‖

‖ =

(3.33)

ç

Onde o gramiano de controlabilidade é uma solução da equação de Lyapunov com
=
, e é dado por:
(3.34)

Logo, a Norma

pelo gramiano de controlabilidade, pode ser dada por:
‖

Onde

‖ =

ç [

]

(3.35)

=0

(3.36)

é a solução da equação:
+

+

Considerando os gramianos de observabilidade e controlabilidade, têm-se os
seguintes problemas de otimização:
‖
‖

‖ < min(
‖ < min(

ç [
ç [

=

]) :
]) :

(3.37)
+

+

<0

=
+

+

<0

(3.38)

Em que a diferença entre a estimativa da norma
e seu valor real seja tão pequena
quanto se queira.
Para o projeto do controlador , temos que determinar a matriz de ganhos de
realimentação de estados de forma a estabilizar o sistema e minimizar sua norma .
Em um sistema realimentado, a norma
pelo gramiano de controlabilidade é dada por:
‖

‖ =
=
( +

ç [( +

) ( +

) ]∶

>0

(3.39)

) + ( +

)+

<0

De acordo com a condição acima que existem não linearidades entre as matrizes e
Para linearizar as expressões da condição, as relações abaixo podem ser utilizadas:
≥( +

) ( +
=

)

.

(3.40)
(3.41)

Aplicando o complemento de Shur em (3.39) e considerando as expressões acima, é
possível obter uma relação convexa para a determinação da norma . Dessa forma, o
sistema é estabilizável com
= 0 se existir uma matriz simétrica > 0 e matrizes
e que satisfaçam o seguinte problema de otimização:
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(

⎧
⎪
⎪ (
min[

ç ( )] :

+

)
≥0

)

+

(3.42)

⎨ (
⎪
⎪

+

+

)

+

<0

⎩

−

Dessa forma o sistema é estabilizável para a seguinte lei de controle:
( )=

Onde a norma

( )

(3.43)

do sistema é dada por:
‖

3.5.3. Controlador

‖ <

(3.44)

ç ( )

– Caso Contínuo

A norma
está associada ao maior ganho que pode existir de alguma das
entradas para alguma das saídas, ao longo de todo o espectro de sinais, isto é,
ela quantifica o maior acréscimo de energia que pode ocorrer entre as
entradas e saídas de um determinado sistema. (TROFINO, COUTINHO e
BARBOSA, 2000).

( ) é o valor supremo entre a energia dos
Definição 3.5: A norma
do operador
sinais de saída e entrada, para todo w de energia limitada:
‖

‖

= sup

‖ ‖
,‖ ‖ ≠ 0
‖ ‖

(3.45)

Onde o supremo é calculado para todas as trajetórias não nulas do sistema (3.23) com
(0) = 0.
Considerando uma função de Lyapunov quadrática ( ) =
> 0 tal que:
̇( ) +

−

<0

e um escalar
(3.46)

Integrando a expressão acima de 0 a , com (0) = 0, temos que :
( ) +

Como

(

−

)

<0

(3.47)

( ) ≥ 0, temos que:
≥

‖ ‖
‖ ‖

(3.48)

A função de Lyapunov neste caso será:
̇( ) =

E ainda:

(

+

) +2

<0

(3.49)
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=

+

(3.50)

Logo de (3.46), teremos:
(

+

+

(

) +2

) +

+

(

)

−

Reescrevendo a expressão acima, teremos um vetor auxiliar [
(

+

) (

+

<0

] , dado por:

)

+

<0
(

Dessa forma a norma

min(

)

+

(

(3.51)

(3.52)

)

−

pode ser representada da seguinte forma:

)∶

=

⎧
⎪
(

⎨
⎪
⎩

>0
+

) (

+

(3.53)

)

+

<0
(

)

+

(

)

−

Para o projeto do controlador
, temos que determinar a matriz de ganhos de
realimentação de estados de forma a estabilizar o sistema e minimizar sua norma
.
Aplicando-se o complemento de Schur nas expressões acima e fazendo a mudança de
variável =
, têm-se as seguintes condições em malha fechada.
⎧
⎪
min(

)∶

=

>0

( +

⎨
⎪
⎩

) +( +

)

( +

min(

)∶

⎨
⎪
⎩

(3.54)
<0

−
( +

)

−

Eliminando as não linearidades em (3.54), e sendo
⎧
⎪ (

)

=

=

, tem-se:

(

+

>0
+

+

)

+

+

(3.55)
<0

−
(

)

)

−

Dessa forma, pode-se afirmar que o sistema é estabilizável pela seguinte lei de controle:
( )=

A norma

( )

(3.56)

do sistema é dada por:
‖

‖ <

(3.57)

3.6. Sistemas Discretos
Dado um sistema contínuo representado abaixo:
̇( ) =

( )+

( )

( )=

( )+

( )

(3.58)
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O sistema equivalente na forma discreta pode ser dado pelos dois modos a seguir:
(

+ )=

(

(

)=

)+

)+

(

(

)

)
(3.59)

(

( + 1) =

( )+

( )
(3.60)

( )=

( )+

( )

onde é a quantidade de amostras deste sistema,
e
são matrizes discretizadas em
um tempo sendo,
=
e
=[
− ]
. Note que as matrizes e são as
mesmas nos sistemas contínuo e discreto. Os resultados apresentados para sistemas
contínuos possuem análogos para sistemas discretos. A diferença entre as duas formas é
somente que no caso contínuo, utiliza-se a derivada temporal da função de Lyapunov e
no caso discreto utiliza-se a variação discreta da função de Lyapunov que é dada por:
Δ

(

+ ) =

(

+ ) −

(

)

(3.61)

onde T é a taxa de amostragem. Visando simplificar a notação seja (
por e ( ) por , .

) substituído

3.7. Estabilidade Quadrática em sistemas Discretos
Considere a equação à diferença (ou equação recursiva) abaixo:
= (

, )

(3.62)

Os sistemas discretos representados pela equação acima são quadraticamente
estáveis se existem funções ∅ (. ), ∅ (. ) e ∅ (. ) de classe , e uma função do tipo
( )=
, onde é uma matriz simétrica, definida positiva, tais que as seguintes
condições são satisfeitas para todo .
∅1 (‖ ‖) ≤ ( ) ≤ ∅2 (‖ ‖)
Δ (

)= (

)− (

(3.63)

) ≤ −∅3 (‖

‖)

O teorema a seguir apresenta LMI’s para análise de sistemas discretos lineares e
invariantes no tempo.
Teorema 3.4: O sistema discreto
=
, onde
é quadraticamente estável se existe uma matriz =
> 0,

Em caso afirmativo, ( ) =

−

∈ℝ

é uma matriz constante,

, tal que:

<0

(3.64)

é uma função de Lyapunov para o sistema.

3.8. Estabilidade Quadrática para Sistemas Discretos
Incertos
De forma semelhante ao caso contínuo, seja um vetor de incertezas que esteja
na forma politópica onde, baseando-se em (3.14), é possível verificar a estabilidade de
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um sistema discreto através da análise da condição de Lyapunov dada em (3.12) para
todos os valores de ∈ ℬ . Logo, para satisfazer esta condição é necessário encontrar
uma matriz positiva definida tal que:
( )

∀ ∈ℬ :

( )+

<0

(3.65)

Como a matriz ( ) é afim em e aparece de forma linear na inequação de
Lyapunov, pode-se pela propriedade de convexidade (definição (3.3)) testar a condição
acima apenas para os vértices da região ℬ . Ou seja, se existe uma matriz > 0, tal que:
(

)

(

)+

<0

(

)

(

)+

<0

(3.66)

garantimos que para toda a região ℬ , o sistema será estável e a equação quadrática
(3.10) será uma função de Lyapunov para o sistema.

3.9. Controladores Robustos – Caso Discreto
A síntese de controladores discretos é fundamental, pois estes é que serão
utilizados no modelo da planta real. Toda a metodologia e síntese dos controladores
discretos são realizadas baseando-se na condição (3.65). Dessa forma, seja o sistema:
=

+
(3.67)

=

+

Onde ∈ ℝ
é o vetor de estados,
∈ ℝ o vetor das entradas de perturbações e
( ) a função de
∈ ℝ o vetor de saída de interesse e
= 0. Seja também
transferência discreta de para e ( ) a resposta ao impulso unitária do sistema.
( ) = [ ( )].
Note que

3.9.1. Controlador

– Caso Discreto
= 0. A norma

Considerando o sistema discreto (3.67) com
definida como:
‖

( )‖ =

( )

ç

( )

pode ser

(3.68)

A norma
pode ser calculada, da mesma maneira do caso contínuo, através dos
gramianos de observabilidade e controlabilidade, dados por:
‖

( )‖ =

ç (

‖

( )‖ =

ç (

),
),

:
:

−
−

Da mesma maneira do caso contínuo, o calculo da norma
do seguinte problema de otimização:

+
+

(3.69)
(3.70)

pode ser realizado através
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‖

( )‖ < min(

ç [

> 0,

]) :

(3.71)
−

> 0,
‖

( )‖ < min (

ç [

=
+

<0

=

]) :

(3.72)
−

+

<0

Para a síntese do controlador discreto, considere o seguinte sistema discreto em
espaço de estados:
=

+

+
(3.73)

=

+

+

Onde
∈ ℝ é o vetor das variáveis a serem controladas,
∈ ℝ é o vetor das
entradas de controle,
∈ ℝ é o vetor das entradas de perturbação,
∈ ℝ é o vetor
das saidas de interesse, ∈ ℝ
é a matriz dinâmica do sistema discreto,
∈ℝ
é
a matriz de controle do sistema discreto e
∈ℝ
é a matriz de perturbação do
sistema discreto. Dessa forma supondo que todas as variáveis de estado são mensuráveis
e a lei de controle é do tipo
=
, temos o seguinte sistema discreto em malha
fechada:
=( +

)

+
(3.74)

=( +

)

+

Da mesma maneira que no caso contínuo, deseja-se encontrar uma matriz de ganhos de
realimentação de estados que torne o sistema estável em malha fechada, ou satisfaça
algum requisito do projeto. Então, de forma semelhante ao caso contínuo, o gramiano
de controlabilidade pode ser utilizado para garantir a convexidade da solução.
Utilizando a mesma metodologia do caso contínuo, as seguintes condições que
minimizam a norma
são:

‖
⎧
⎪ (
⎪
⎨
⎪ (
⎪
⎩

Onde o ganho

min

( )‖ ≤

(
+

[

, ,

+

ç ( )]:
)

)

≥0
(3.75)

(

−
+

)

+
−
0

)

0 <0
−

que minimiza a norma é dado por

=

.
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3.9.2. Controlador

– Caso Discreto

Novamente, considere o seguinte sistema discreto (3.67) com
é definida como:
‖

( )‖ = sup

‖ ‖
‖ ‖

‖

= 0. A norma

‖ ≠0

(3.76)

Dessa forma, supondo que exista uma função de Lyapunov do tipo ( ) =
o sistema (3.67) que satisfaça a seguinte condição pra algum > 0:
Δ (
=

Como
(

+

+1 ) −

(

)+

−

<0

(3.77)

, a condição acima pode ser reescrita como:
)+(

) (

+

Em termos de vetor auxiliar [
(

)−

+

<0

−
(

+

)

(

)

+

)

+
(

( )‖ ≤ min( ) ∶

(

resultando no seguinte

=

> 0,

⎨
⎪
⎩

(3.79)

)

−

De (3.79), pode-se determinar numericamente a norma
problema de otimização:
⎧
⎪

(3.78)

], temos:
<0

‖

para

−

) (

+

)

+

<0
(

)

+

(

−

(3.80)

)

Utilizando a mesma metodologia do caso contínuo temos as seguintes condições que
minimizam a norma
:
‖
⎡
(
⎢
⎢
⎣

( )‖ ≤
(

+
0

+

,

)

)

Igualmente ao controlador
=
.

min ( ):
0
(

+
0

+

0
, o ganho

3.10.
Controladores
Incertos

)

⎤

0 ⎥
≥0
0 ⎥

(3.81)

− ⎦

que minimiza a norma

Robustos

para

é dado por

Sistemas

Em Oliveira e Peres (2010), os modelos incertos de controladores para sistemas
contínuos são mencionados. Segundo Oliveira e Peres (2010), modelos lineares podem
considerar a presença de incertezas paramétricas de diversas maneiras – uma das
maneiras mais utilizadas é na forma politópica já discutida na seção (3.1). Dessa forma,
temos o seguinte sistema linear e invariante no tempo dado por:
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̇( ) = ( ) ( ) +

( ) ( )+

( ) ( )

( )= ( ) ( )+

( ) ( )+

( ) ( )

(3.82)

Ou por:
+1

= ( )

( )

+

( )

+

(3.83)

= ( )

( )

+

( )

+

( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ) que pertencem a um
E as matrizes incertas
domínio politópico descrito como a combinação de convexa de vértices conhecidos.
Logo, temos que ( ), ( ), ( ) , ( ), ( ), ( ) ∈ , onde:
=

( ),

( ),

( ), ( ),

( ),

( )
(3.84)

=

,,

,

,

,

,

;

∈Δ

É importante destacar também, que o parâmetro é invariante no tempo, representa as
incertezas paramétricas e pertence ao simplex unitário. De acordo com a definição (3.1),
temos o seguinte simplex unitário:
Δ=

∈ℝ :

= 1;

(3.85)

≥0

=1

Dessa forma é possível estender as LMI’s para o cômputo dos custos
e
para
tratar de sistemas incertos como o sistema (3.82) e (3.83). As novas LMI’s serão
dependentes de parâmetros incertos e também podem ser chamadas de LMI’s robustas.
Tomando como base o que foi mencionado nas seções (3.3) e (3.6), é possível
estabelecer teoremas que comprovem a estabilidade quadrática para o sistema contínuo
(3.82) e discreto (3.83). Os teoremas (3.5) e (3.6) mostram as condições de estabilidade
para LMI’s robustas no caso contínuo e discreto respectivamente:
Teorema 3.5: A matriz ( ) ∈ é assintoticamente estável para todo
uma matriz simétrica ∈ ℝ
tal que
> 0,
Onde

é constante e ( ) ∈
( ) +

é definida negativa para todo

+

< 0,

∈

se existir
(3.86)

= 1, … ,

e
( )=

∈

+

,

∈

se e somente se as LMI’s forem satisfeitas.

(3.87)
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Teorema 3.6: A matriz ( ) ∈ é assintoticamente estável para todo
uma matriz simétrica ∈ ℝ
tal que
> 0,
Onde

é constante e ( ) ∈
( )

+

se existir
(3.88)

= 1, … ,

e

( )+

é definida negativa para todo

< 0,

∈

=

∈

+

,

∈

(3.89)

se e somente se as LMI’s forem satisfeitas.

É importante mencionar que as condições propostas nesta seção são apenas
suficientes para a estabilização robusta, mas são necessárias e suficientes para a
estabilização quadrática, isto é, o sistema em malha fechada admite uma função de
Lyapunov com a matriz constante que assegura a estabilidade para todo elemento do
conjunto ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ) ∈ .
Como foi explicitado anteriormente, o método para cômputo do ganho para
minimização através de estabilização quadrática não será tratado neste trabalho devido
às limitações deste controlador já mencionadas. Os teoremas a seguir, mostram as
condições para estabilização robusta e o cômputo do ganho
para minimização das
normas
e
para os casos contínuo e discreto. As LMI’s tratadas a seguir são
extensões das LMI’s em:
Teorema 3.7: O sistema incerto (3.82) é quadraticamente estável por realimentação de
estados se e somente se existir uma solução para o problema convexo de otimização
min
, ,

[

ç ( )]:

+

⎧
⎪
⎪

≥0
+

(3.90)
,

⎨
⎪
⎪
⎩

+

+

= 1, … ,

+
<0
−

Na solução ótima
ç ( ) é um custo garantido
(ou seja, ‖ ( )‖ ≤
para o sistema em malha fechada realimentado com o ganho robusto =

ç ( )),

.

Teorema 3.8: O sistema incerto (3.82) é quadraticamente estável por realimentação de
estados se e somente se existir uma solução para o problema convexo de otimização
,

⎡
⎢
⎢
⎣

+

+

min ( ):

+

+
−

+

−

Na solução ótima é um custo garantido
(ou seja, ‖
em malha fechada realimentado com o ganho robusto =

⎤
⎥ < 0, = 1, … ,
⎥
⎦

(3.91)

( )‖ ≤ ), para o sistema

.
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Teorema 3.9: O sistema incerto (3.83) é quadraticamente estável por realimentação de
estados se e somente se existir uma solução para o problema convexo de otimização
min

[

+

)

, ,

(

⎧
⎪
⎪
⎪

ç (

)]:

≥0

+

(3.92)

⎨⎡
⎪⎢
⎪
⎪⎢
⎩⎣

,

+

= 1, … ,

⎤

0 ⎥<0

+

⎥
⎦

0

Na solução ótima
ç ( ) é um custo garantido
(ou seja, ‖ ( )‖ ≤
para o sistema em malha fechada realimentado com o ganho robusto =

ç ( )),

.

Teorema 3.10: O sistema incerto (3.83) é quadraticamente estável por realimentação
de estados se e somente se existir uma solução para o problema convexo de otimização
,

⎡
⎢
⎢
⎢
⎣

+
+
0

min [ ]:
0
+

+
0

0

⎤

0 ⎥
≥ 0, = 1, … ,
0 ⎥

(3.93)

⎥
− ⎦

Na solução ótima é um custo garantido
(ou seja, ‖
em malha fechada realimentado com o ganho robusto =

( )‖ ≤ ), para o sistema

.

Finalmente, os teoremas (3.7), (3.8), (3.9) e (3.10) servem como base para a
formulação das LMI’s que fazem parte dos projetos dos controladores implementados
para garantir estabilidade robusta do sistema fotovoltaico.

3.11.
Controle Sujeito a Restrições na Variável de
Controle
De acordo com Trofino, Coutinho e Barbosa (2000), nas aplicações práticas, os
sistemas de controle operam em regiões do espaço de estados sujeitas a restrições da
variável de controle. Estas restrições correspondem a limites inferiores e/ou superiores
nas variáveis de interesse do sistema, descritas por limitações de ordem tecnológica e/ou
de segurança.
No sistema fotovoltaico, a variável de controle é o ciclo de trabalho do estágio
de potência como já foi mencionado e de acordo com a tabela (2.1), o ciclo de trabalho
do conversor Buck-Boost deve ter variações entre 0 e 1 caracterizando uma restrição no
sinal de controle.
Outra grande restrição referente ao sinal de controle foi mencionada na seção
(2.2.2) na qual a influência da resistência do indutor provoca queda do ganho de tensão
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após o conversor atingir a razão cíclica do ganho de tensão máximo necessitando assim,
de uma técnica de saturação no controle.
Dessa forma é necessária a presença de LMI’s que garantam que o controlador
trabalhe no limite imposto por suas restrições. Para tal sejam 3 considerações:


As condições iniciais são conhecidas, limitadas em norma ‖ ‖ < e o estado
( ) pertence ao elipsóide Υ = { :
≤ 1}, isto é, ( ) ∈ Υ , ∀ ≥ 0,
inclusive ;



As matrizes



O i-ésimo sinal de controle

>0e

satisfazem a condição (3.21);
, = {1, … , }, deve ser limitado entre ± .

Estas considerações implicam em:
max‖ ‖ ≤

↔ max‖

( )‖ ≤ max ‖
( )∈

‖≤

max
( )∈

(3.94)
≤

≤

(∗) é o autovalor máximo de (∗).
onde ( ) é a i-ésima linha da matriz ( ) e
Portanto a restrição ‖ ‖ < , ∀ ∈ Υ , é equivalente às seguintes condições:
⎧
⎪
⎪
⎪
⎪
∃ =

onde

, :

⎨
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩

>0
+

+

+

<0
(3.95)

≥ 0, ∀

≥ 0, ∀

corresponde a j-ésima coluna da matriz identidade

para = {1, … , }.

Finalmente para pôr restrições no sinal de controle do sistema e garantir que ele
opere dentro da faixa estabelecida, é necessário que o cômputo do ganho de custos do
controlador atenda às condições impostas em (3.95).

Capítulo 4
Metodologia

A representação do sistema linearizado proposto para este trabalho (descrito
através do sistema 3.2) em diagrama de blocos pode ser dada por:

Figura 4.1 – Representação da planta do sistema fotovoltaico com realimentação de
estados.
Como especificado, o sinal a ser controlado é o ciclo de trabalho do conversor
Buck-Boost que por sua vez, irá controlar a planta através da realimentação da corrente
no indutor do conversor e da tensão de saída do conversor.
Para a síntese do controlador robusto será necessário detectar as incertezas
contidas na planta. Segundo Trofino, Coutinho e Barbosa (2000) uma incerteza poderá
acrescentar mais restrições na busca de uma solução do problema, dessa forma, é
necessário analisar quais as modificações que ocorrerão no sistema com o aparecimento
da resistência parasita e com variações na tensão do módulo. Dessa forma é necessário
analisar o sistema nominal (2.22), o sistema com perdas no indutor (2.29) e detectar
quais as mudanças que o sistema como um todo sofrerá em presença de incertezas e
perturbações. Para o cômputo da matriz de controle de realimentação de estados é
necessário obter o modelo linearizado da planta eliminando as não-linearidades em
( ) e ( ) e também em ( ) e ( ) como pode ser observado a seguir.
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4.1. Projeto do Conversor CC-CC Buck-Boost para
Simulações
Para as simulações deste capítulo, é necessário ser projetado um conversor
Buck-Boost CC-CC obedecendo às regras impostas na seção (2.2.2) referente às
especificações e projeto do conversor Buck-Boost. O conversor será utilizado para
definir um estágio de potência para o módulo fotovoltaico que apresenta as seguintes
especificações:
Especificação

Valor

Potência máxima (

13,3

)

Tensão de potência máxima (
Corrente de potência máxima (
Tensão de circuito aberto (
Corrente de curto-circuito (

)
)
)
)

21,5
0,6
26,2
0,62

Tabela 4.1 – Especificações técnicas do módulo fotovoltaico utilizado nas simulações.
Para o projeto do conversor operando nestas condições, gerando uma tensão de
saída de = −12 , e o conversor operando na frequência de = 10
, é possível
calcular a resistência de saída do conversor da seguinte forma:
=

→

=

=

−12
= 10,8 Ω
13,33

(4.1)

Logo, a partir de (2.14), temos que:
=

=

−

−12
= 0,3582
−12 − 21,5

(4.2)

A partir de (2.15) pode-se calcular a indutância crítica, dada por:
=

(1 − )
2

=

(1 − 0,3582) ∗ 10,8
= 222
2 ∗ 10000

(4.3)

Para garantir uma margem de segurança entre o modo de condução contínua e o
modo de condução descontínua, a indutância foi ajustada para
= 745 .
De (2.17), a capacitância (considerando
=

=

= 1,5 ) do capacitor de saída será:

0,3582 ∗ (−12)
= 26
1,5 ∗ 10,8 ∗ 10000

(4.4)

Para garantir uma margem de segurança, a capacitância foi ajustada para 200 . A
figura a seguir ilustra o conversor projetado para que, sendo alimentado por uma tensão
de entrada = 21,5 mantenha na saída a tensão = −12 .

51

CAPÍTULO 4. METODOLOGIA

Figura 4.2 – Conversor Buck-Boost utilizado nas simulações.
Fonte: Simulação no PSIM

De acordo com os gráficos a seguir e desconsiderando as perdas resistivas,
percebe-se que o conversor projetado é estável e apresenta uma resposta de sistema
rápida ( ≅ 0.015 ), conseguindo levar a tensão de saída até −12 e mantendo-a.

Figura 4.3 – Gráfico da tensão de saída e da corrente no indutor do conversor.
Fonte: Simulação no PSIM

Como se pode observar na figura anterior, a corrente no indutor apresenta uma
variação que é causada pelo chaveamento do IGBT e pelo armazenamento de energia,
seu valor nominal não é mostrado claramente no gráfico. Esta corrente nominal pode ser
calculada através da equação (2.31), logo:
=−

=−

−
, ∗( − ,

)

= ,

(4.5)

De conhecimento da resposta de saída do conversor Buck-Boost, é possível
verificar quais modificações o sistema sofrerá com as perdas indutivas ou com a
diminuição da tensão de entrada. Para ter conhecimento do valor aproximado da
resistência do indutor é necessário ter também conhecimento das especificações de
dimensionamento físico do indutor do conversor que é o assunto da próxima seção.
Note que o controlador proposto neste trabalho tem objetivo semelhante aos
trabalhos realizado por Olalla, Levya, El Aroudi e Queinnec (2011), Andrea et. al.
(2010) que propõem controladores robustos para estabilizar sistemas com incertezas no
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ciclo de trabalho e na resistência de saída, e minimizar os efeitos de incertezas e
perturbações, na saída do sistema. A grande diferença entre este trabalho e os já
discutidos é que as incertezas e perturbações são modeladas levando em consideração
dados obtidos em sistemas fotovoltaicos e incertezas no circuito do conversor.

4.2. Dimensionamento Físico do Indutor do Conversor
Em Barbi (2002) são abordadas especificações para projeto de indutores em
conversores Flyback. Para o dimensionamento do indutor, é necessário determinar a
máxima corrente instantânea que percorre o indutor, para garantir que o núcleo não
chegue a saturar nesta condição. Logo, a máxima corrente no indutor pode ser dada por:
Δ
(4.6)
2
onde
é a corrente de pico no indutor e Δ é a variação (ripple) na corrente do
indutor. Dessa forma, considerando a variação de aproximadamente de 20% da corrente
nominal, teremos:
=

+

0,2 ∗ 1,73
(4.7)
= 2,62
2
Para ter-se uma margem de segurança este valor será arredondado para
=
3 . Uma forma de escolher as dimensões do núcleo é através do critério dos produtos
das áreas dado por:
= √2 ∗ 1,73 +

=

10

(4.8)

onde
é máxima densidade do fluxo magnético,
é a máxima densidade de
corrente no condutor dada em /
,
e
são as áreas de secção transversal do
núcleo e da janela respectivamente e
é o fator de utilização da área do enrolamento
ou fator de ocupação do cobre dentro do carretel. A figura a seguir ilustra um núcleo do
tipo “E” e o carretel, especificando as áreas
e
.

Figura 4.4 – Núcleo tipo E e carretel.
Fonte: BARBI I., FONT C.H.I., ALVES R.L., apostila de projeto físico de indutores e transformadores,
2002.

Sendo os fios com geometria circular, os enrolamentos ocupam apenas uma
determinada área da janela disponível. O valor típico da constante
é 0,7 que
corresponde a 70% da janela. O fator 10 na expressão anterior foi acrescentado para
ajuste de área. Para núcleo de ferrite o valor de
é de 0,35 e
de 450 /
aproximadamente, logo teremos:
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=

745 ∗ 10 ∗ 3 ∗ 10
= 0,61
0,35 ∗ 450 ∗ 0,7

(4.9)

− 30/14, que apresenta

Logo, o núcleo apropriado para este critério é o
aproximadamente as seguintes especificações:
Especificação

Valor

Produto das áreas (

1,02

)

Área da perna central ( )
Área da janela do carretel ( )

1,20
0,85

Comprimento magnético ( )
Comprimento médio de uma espira ( )

6,7
6,7

Volume do ferrite (

8

)

Tabela 4.2 – Especificações técnicas do núcleo E-30/14.
Dessa forma, o número de espiras pode ser calculado pela seguinte relação:
=

10

=

745 ∗ 10 ∗ 3 ∗ 10
= 53
0,35 ∗ 1,20

(4.10)

Para determinação da bitola do condutor temos a seguinte relação:
=

=

3
= 0,00666
450

(4.11)

Esta secção do condutor é limitada pela frequência de comutação devido ao efeito skin.
Segundo Erikson e Maksimovic (2004), à medida que a frequência aumenta, a corrente
no interior de um condutor tende a se distribuir pela periferia, ou seja, existe maior
densidade de corrente nas bordas e menor na região central causando uma redução na
área efetiva do condutor. O efeito de profundidade da penetração pode ser dado por:
Δ=

7,5

= 0,075

(4.12)

Desta forma o condutor utilizado não deve possuir um diâmetro superior ao valor
2Δ = 0,15 cm. Portanto, podem ser utilizados condutores mais finos do que o 15
.
Para uma boa margem de segurança foi escolhido o 24
que apresenta as seguintes
especificações:
Especificação
Diâmetro do condutor (
Área do condutor (
Resistividade elétrica (

Valor
)
)
)

0,51
0,205
0,0842 Ω/

Tabela 4.3 – Especificações técnicas do 24 AWG (20 °C).
A expressão abaixo mostra a quantidade de fios em paralelo que devem ser
entrelaçados:
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=

=

0.00666
=4
0.00205

(4.13)

O cálculo do entreferro também é importante para fazer com que o núcleo sature
a um determinado fluxo magnético, ou seja, um entreferro aumenta a relutância do
núcleo (resistência à passagem no fluxo magnético). Logo, considerando
a
permeabilidade do ar, teremos que:
=

10

=

53 ∗ 4 ∗

∗ 10 ∗ 1,2 ∗ 10
745 ∗ 10

= 0,1073

(4.14)

Com estas especificações é possível calcular a resistência parasita que será dada
pelo aquecimento do indutor e como esta resistência pode variar de acordo com a
temperatura do indutor.

4.3. Modelagem de Incertezas e Perturbações
Para que a modelagem das incertezas seja realizada de forma correta, é
necessário observar quais fatores contribuem para a variação do ciclo de trabalho do
conversor. De acordo com todas as análises já realizadas, percebe-se que, para deixar a
tensão de saída do conversor fixa em −12 volts, o aumento da resistência do indutor e a
diminuição da tensão de entrada do conversor contribuem para a mudança do ciclo de
trabalho do conversor.

4.3.1. Análise do Efeito do Aumento da Resistência do indutor
Como especificado, os conversores reais contêm várias não-linearidades
originadas de perda de potência, principalmente na forma de energia térmica devido ao
aquecimento dos componentes (principalmente indutivos) – estas perdas podem ser
compostas por perdas no cobre e perdas magnéticas e geram aquecimento do indutor e
uma consequente elevação da temperatura do indutor acima da temperatura ambiente ao
qual ele está submetido. A seção (2.2.2) aborda o efeito da resistência do indutor no
rendimento do conversor Buck-Boost – quanto maior a resistência no indutor, menor é o
ganho de tensão máximo. Dessa forma, é necessário calcular a resistência do
enrolamento para determinar qual a potência perdida no cobre. As perdas no cobre estão
diretamente relacionadas à resistência do enrolamento que pode ser facilmente calculada
pela seguinte expressão:
=

=

0,0842 ∗ 0,067 ∗ 53
≅ 75
3

Ω

(4.15)

O cálculo das perdas no cobre pode ser dado por:
=

= 0,0747 ∗ 1,73 = 0,2235

(4.16)

O cálculo das perdas no núcleo pode ser dado por:
=Δ

,

(

+

)

(4.17)

Na equação acima
é o coeficiente de perdas por histerese e vale
= 4 ∗ 10 e
é
o coeficiente de perdas por correntes parasitas e vale
= 4 ∗ 10 . Ambos estes valores
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são para os núcleos da Thornton. Δ

é a variação da densidade de fluxo originada pela
componente da corrente na frequência de comutação, dado por:
Δ

Δ =

=

0,35 ∗ 0,2 ∗ 1,73
= 0,07
1,73

(4.18)

Logo, teremos que:
= 0,07

,

∗ (4 ∗ 10 10 + 4 ∗ 10

10 )8 = 0,0595

(4.19)

Logo a potência máxima dissipada pelo indutor pode ser dada por:
=
74,7

+

= 0,2235 + 0,0595 = 0,283

(4.20)

Conclui-se então que para uma corrente de 1,73 tem-se uma resistência de
Ω para um condutor em temperatura ambiente (20° ). Para elevações

inesperadas de temperatura, pode ocorrer o aumento da resistividade do material e
consequentemente um aumento da resistência do material. Dado, = 0,0039 °
o
coeficiente térmico de resistividade que descreve a mudança média da resistividade em
função da temperatura, a expressão da resistividade com a variação da temperatura tem
a seguinte relação:
=

0 [1

+ ( −

0 )]

(4.21)

De acordo com a tabela (4.3), temos que a resistividade elétrica do condutor 24
a
20° é de 0,0842 Ω/ , logo substituindo estes valores em (4.21), e depois em (4.15),
pode-se analisar o comportamento da resistência parasita com a variação da
temperatura:

Figura 4.5 – Gráfico da variação da resistência do condutor com a temperatura.
Fonte: Simulação no MATLAB.

Em locais pouco arejados ou expostos à intensidade solar muito alta, estes
indutores podem ficar susceptíveis a temperaturas altas que podem causar um aumento
de temperatura desordenado nos condutores de cobre. Para uma resistência parasita de
400 Ω, a potência dissipada pelo indutor será de:
=(

)+

= (0,4 ∗ 1,73 ) + 0,0595 = 1,2566

(4.22)

Esta potência corresponde a 9,45% da potência fornecida pelo painel que é uma
potência consideravelmente grande em termos de perdas para usinas solares.
O controlador robusto que é proposto neste trabalho deve operar com o objetivo
de ajustar o ciclo de trabalho para que a tensão de saída no conversor permaneça igual a
= −12 .
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Finalmente é possível verificar qual o novo valor do ciclo de trabalho que
regulará a tensão de saída em = −12 mesmo que haja variações na resistência do
indutor. O gráfico a seguir pode ser obtido da equação (2.33) e ilustra as curvas da
tensão de saída com a variação do ciclo de trabalho do conversor para três casos: sem
perdas indutivas, para = 75 Ω e para = 400 Ω.

Figura 4.6 – Gráfico tensão de saída vs ciclo de trabalho, para conversor Buck-Boost.
Fonte: Simulação no MATLAB.

Aproximando mais a figura, é possivel verificar que quanto maior for a
resistência do indutor maior será o ciclo de trabalho necessário para que a tensão de
saída seja mantida em = −12 .

Figura 4.7 – Gráfico ampliado da tensão de saída vs ciclo de trabalho, para conversor
Buck-Boost.
Fonte: Simulação no MATLAB.

Percebe-se que para manter a tensão de saída em −12 volts, a presença da
resistência do indutor
= 75 Ω, causa um aumento de 1,08% no ciclo de trabalho
em relação ao caso sem perdas indutivas. No caso em que
= 400 Ω este aumento é
de 5,97%.
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4.3.2. Análise do Efeito da Diminuição da Tensão de Entrada do
Conversor
Segundo a OMM (Organização Mundial de Meteorologia) a parte externa da
atmosfera terrestre está exposta a uma radiação média de 1366 / , mas devido aos
fenômenos de reflexão e difusão na camada atmosférica, somente 1000 / ²
aproximadamente chegam a superfície terrestre sob a forma de radiação solar direta.
O gráfico climático abaixo foi obtido pelo método TRY (Test Reference Year)
de 1954 – a versão do gráfico é de 2006 e disponibilizado pelo website do LABEEE. O
gráfico mostra as curvas de temperatura de bulbo seco e a radiação solar na cidade de
Natal-RN. Observa-se que após as 18h00 horas a radiação solar é nula.

Figura 4.8 – Gráfico da Temperatura de bulbo seco e radiação solar de Natal/RN.
Fonte: Arquivo climático “NATALTRY1954_06.bin”, versão 2006.

De acordo com as expressões (2.1) a (2.6), é possível verificar que a diminuição
da intensidade solar causa uma diminuição na mesma proporção na tensão de saída do
painel. Na figura a seguir, é considerada uma diminuição de radiação de 50% em
relação às condições padrão de teste, o que causa um decaimento de 50% na tensão de
saída do estágio de potência. O gráfico abaixo ilustra as curvas da tensão de saída com a
variação do ciclo de trabalho para os três casos mostrados na seção anterior e mais três
casos onde a tensão de entrada do conversor é a metade da tensão nominal descrita nas
especificações de dimensionamento do conversor, ou seja, = 10,75 .

Figura 4.9 – Gráfico tensão de saída x ciclo de trabalho com variação de 50% na tensão
de entrada.
Fonte: Simulação no MATLAB.
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Ampliando mais a figura para os três casos com
= 10,75 , percebe-se um
aumento considerável do ciclo de trabalho em relação aos três ciclos de trabalhos
referentes às simulações anteriores (para = 21,5 ).

Figura 4.10 – Gráfico tensão de saída x ciclo de trabalho com variação de 50% na
tensão de entrada.
Fonte: Simulação no MATLAB.

A tabela a seguir ilustra qual a porcentagem da variação de ciclo de trabalho
levando em consideração a diminuição de 50% da tensão de entrada do conversor.
Resistência do
indutor

Ciclo de trabalho
= ,

Ciclo de trabalho
= ,

Variação (%)

=

0,3583

0,5275

47,19

0,3622
0,3796

0,5353
0,5733

47,79
51,00

=
=

Tabela 4.4 – Porcentagem da variação do ciclo de trabalho com a diminuição da tensão
de entrada
Como pode ser observado, para que a tensão de saída seja mantida em −12
volts, o ciclo de trabalho sofre um aumento em torno de 50% quando ocorre uma
diminuição de 50% na tensão de entrada. Esta variação do ciclo de trabalho é maior do
que a variação referente ao aumento da resistência do indutor que é de no máximo
5,97%. Dessa forma, espera-se que, com a síntese do controlador considerando a
incerteza no ciclo de trabalho, tenha-se um controlador que garanta estabilidade e
robustez, mesmo com a ação de algum fator que provoque variações no ciclo de
trabalho na faixa determinada. Com a ausência quase total de radiação solar, a tensão de
entrada do conversor é aproximadamente nula, ocorrendo uma diminuição de quase
100% na radiação solar, temos então, um sistema quase inoperante onde o ciclo de
trabalho em seu ponto de operação é aproximadamente 1 (equação 2.14) como pode ser
observado no gráfico a seguir.
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Figura 4.11 – Gráfico tensão de saída vs ciclo de trabalho com variação de 98% na
tensão de entrada.
Fonte: Simulação no MATLAB.

Dessa forma, para tensões de entrada quase nulas, os sistemas com perdas
indutivas não conseguem atingir o valor da tensão de saída determinado pelo projeto do
conversor – onde as tensões máximas são de 2,76 volts para um ciclo de trabalho de
0,9225 e 1,073 volts para um ciclo de trabalho de 0,8424 – entretanto para sistemas
sem perdas indutivas este valor é de 168% a mais do que no caso onde a tensão de
entrada é 21,5 volts, ou seja, para atingir a tensão de −12 volts é necessário que o
conversor chaveie com um ciclo de trabalho de 0,96.

4.3.3. Análise do Efeito das Perturbações no Sistema
A maioria dos trabalhos que envolvem estabilidade de conversores através de
controle robusto tratam as perturbações nos sistemas como sendo a tensão de entrada do
conversor e variações na corrente da saída do conversor (Olalla, Levya, El Aroudi e
Queinnec, 2011, Andrea et. al., 2010). Já em Kasa, Iida e Majumdar (2002), a tensão do
capacitor de saída é considerada uma perturbação no sistema. As perturbações
mencionadas nestes trabalhos produzem uma pequena oscilação no sinal de saída do
sistema ou retiram momentaneamente o sinal do ponto de operação do sistema. O
objetivo destes trabalhos então é de minimizar ou eliminar estas perturbações, pois se a
resposta do sistema sai de seu ponto de referência (devido às perturbações ou às
incertezas), o desempenho do sistema será diminuído, pois o ciclo de trabalho não é
ótimo para o sistema naquele ponto.
Como neste trabalho o objetivo é controlar o ciclo de trabalho do conversor para
atingir um ponto de tensão fixa, o objetivo do controlador será minimizar os efeitos da
diminuição da radiação solar (diminuição da tensão de entrada do conversor), mantendo
assim a tensão de saída em −12 volts. Na prática, esta variação pode ser causada pelos
sombreamentos no painel devido ao aparecimento de nuvens, ou outro fator externo, ou
a diminuição natural da radiação solar devido ao entardecer. É importante destacar que a
diminuição da tensão de entrada do conversor pode ser de até 100% (simulando
ausência completa de luz solar à noite). Nos outros casos, a diminuição da radiação
solar é menor.
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4.4. Análise do Sistema Linearizado Sem Perdas em
Espaço de Estados
Para ter conhecimento dos pontos de equilíbrio, e da análise do comportamento
do sistema bem como ter conhecimento das matrizes que são utilizadas nas LMI’s
robustas é necessário obtenção dos modelos linearizados dos sistemas em espaço de
estados. Esta seção aborda a obtenção e análise do sistema linearizado sem perdas e a
próxima seção aborda a obtenção e análise do sistema linearizado com perdas indutivas.
De acordo com o modelo do conversor Buck-Boost com perdas, ilustrado no
capítulo 2, seja primeiramente: ( ) = , ( ) = , ( ) =
e ( )=
e seus
valores nominais (no ponto de operação), representados por suas maiúsculas: ( ) = ,
( ) = e ( ) = . Substituindo estas variáveis no sistema (2.22), teremos:
⎧Δ
⎪

=

⎨
⎪Δ
⎩

+

(1 − )
(4.22)

(1 − ) −

=−

Escolhendo os estados para representar as variáveis de interesse tem-se que:
( )=

→

( )=

→

( )

(4.23)

= ̇

( )

(4.24)

= ̇

Teremos então o seguinte sistema:
⎧ ̇ =
⎪

(1 − )

+
(4.25)

⎨
(
)
⎪ ̇ =− 1−
⎩

−

1

Para encontrar os pontos de equilíbrio do sistema devemos considerar ele atuando em
regime permanente, ou seja, ̇ = 0 e ̇ = 0, logo:
̇ =0→

+

(1 − )

=0→
=−

̇ =0→−

(1 − )

−

1

=0→−
→

(1 − )

=

(4.26)

(1 − )

(1 − )

=

(1 − )

(1 − )

Logo, tem-se o seguinte ponto de equilíbrio:

−

1

−

(1 − )

=0→

→
(4.27)
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⎡
⎤
⎢(1 − ) ⎥
=⎢
⎥
⎢−
⎥
⎣ (1 − )⎦

∗

=

Sejam agora duas funções

e

∗

(4.28)

, dependente dos parâmetros
̇ =

( ,

, ,

)

̇ =

( ,

, ,

)

,

, ,

, temos que:
(4.29)

Para linearizar estas funções em torno do ponto de equilíbrio encontrado é necessário
realizar a expansão em série de Taylor destas funções onde a fórmula geral é dada por:
( ,
( ∗,

∗

,…,

∗)

(

+

∗)

−

)=

,…,

(

+

∗

−

∗)

(

+ ⋯+

∗

−

∗)

∗

(4.30)

Logo de (4.30), teremos que:
=

+

(1 − )

+

(1 − )

(

−

−

)+

( − )+

−

(4.31)
= −

(1 − )

−

1

−

(1 − )

(

−

)−

1

(

−

)+

( − )

(4.32)

Os termos em colchetes e os outros termos lineares que se multiplicam se
anulam, pois representam o sistema em seu próprio ponto de equilíbrio. Deve-se ter
sempre um termo linear multiplicando um termo não linear. Dessa forma, seja = e
=
representando a entrada de controle e a entrada de perturbação do sistema
respectivamente, teremos o sistema linearizado do conversor CC-CC Buck-Boost sem
perdas indutivas:
⎧ ̇ =
⎪

(1 − )

−

+

⎨
⎪ ̇ = − (1 − )
⎩

−

1

+

(4.33)

−

Em espaço de estados, tem-se a seguinte representação do sistema (3.1):
⎧
⎪ ̇
⎪
̇
⎨
⎪
⎪
⎩

0
=
−

(1 − )

(1 − )
−

1

⎡
⎢
+⎢
⎢
⎣

−

⎤
⎡ ⎤
⎥
⎢ ⎥
+
⎥
⎢ ⎥
⎥
⎣0 ⎦
⎦

(4.34)

= [0 1]

Os gráficos a seguir apresentam as respostas dos estados do sistema linearizado (4.33).
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Figura 4.12 – Gráficos das respostas dos estados do sistema linearizado sem perdas.
Fonte: Simulação no MATLAB.
O gráfico a seguir apresenta o retrato de fase da resposta do sistema (4.33):

Figura 4.13 – Gráfico do retrato de fase das respostas do sistema linearizado sem
perdas.
Fonte: Simulação no MATLAB.

Os gráficos foram obtidos através da simulação do sistema com as
especificações apresentadas na seção (4.1) com a resistência do indutor nula e condições
iniciais de
= [1,7, −11,9]. Através dos gráficos obtidos percebe-se que o sistema
apresenta um ponto de equilíbrio caracterizado como um foco estável, concluindo desta
forma, que o sistema é estável para entradas de controle e perturbação nulas .

4.5. Análise do Sistema Linearizado Com Perdas em
Espaço de Estados
De acordo com o modelo do conversor Buck-Boost com perdas, ilustrado no
capítulo 2, seja primeiramente: ( ) = , ( ) = , ( ) =
e ( )=
e seus
valores nominais (no ponto de operação), representados por suas maiúsculas: ( ) = ,
( ) = e ( ) = . Substituindo estas variáveis no sistema (2.29) teremos:
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⎧Δ
⎪

=

(1 − ) −

+

(4.35)

⎨
⎪Δ
⎩

(1 − ) −

=−

Escolhendo os estados para representar as variáveis de interesse como em (4.23) e
(4.24), teremos então o seguinte sistema:
⎧ ̇ =−
⎪

(1 − )

+

+
(4.36)

⎨
(
)
⎪ ̇ = − 1−
⎩

1

−

Para encontrar os pontos de equilíbrio do sistema devemos considerar ele atuando em
regime permanente, ou seja, ̇ = 0 e ̇ = 0, logo:
̇ =0→−

(1 − )

−

1

=0→
→

(1 − )

=−

=−

̇ =0→−

+

(1 − )

−

+
−

=0→
(4.37)

(1 − )

=0→
+

(1 − )

(1 − )

+

+ (1 − )
[

1

(1 − )

+
(1 − )

+ (1 − )
=−
[

(1 − )

]=−

+

+

=0→
=0→

(1 − )
(1 − )

=0→
→

(1 − )
→
(1 − )
+ (1 − ) ] (
1− )

=−
(1 − ) 1 +
(1 − )

(4.38)

Substituindo (4.38) em (4.37):
−
=−

(1 − )
+ (1 − )
(1 − )

→

Logo teremos o seguinte ponto de equilíbrio:

=

(4.39)
+ (1 − )
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⎡
(1 − ) +
⎢
⎢
=
⎢−
⎢ (
1− ) 1+
(1 − )
⎣

∗
∗

=

=

∗

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

(4.40)

Para linearizar estas funções em torno do ponto de equilíbrio encontrado é necessário
realizar a expansão em série de Taylor destas funções, logo:
= −

+

(1 − )

+
= −

+

(

−

−

(1 − )

)+

−

(1 − )

(

−

)+

−

( − )

(4.41)
−

1

−

(1 − )

(

−

)−

1

(

−

)+

( − )

(4.42)

Como já descrito no caso nominal, os termos em colchetes e os outros termos
lineares que se multiplicam se anulam, pois representam o sistema em seu próprio ponto
de equilíbrio. Dessa forma, seja = e = representando a entrada de controle e a
entrada de perturbação do sistema respectivamente, teremos o sistema linearizado com
perdas indutivas do conversor CC-CC Buck-Boost:
⎧ ̇ =−
⎪

+

(1 − )

−

+

+
(4.41)

⎨
⎪ ̇ = − (1 − )
⎩

−

1

+

Em espaço de estados, tem-se a seguinte representação do sistema (3.1):
⎧
⎪ ̇
⎪
̇

−
=
−

(1 − )

⎨
⎪
⎪
⎩ = [0 1]

(1 − )
−

1

⎡
⎢
+⎢
⎢
⎣

−

⎤
⎡ ⎤
⎥
⎢ ⎥
⎥ +
⎢ ⎥
⎥
⎣0⎦
⎦

(4.42)

Os gráficos a seguir, foram obtidos através da simulação do sistema com as
especificações apresentadas na seção (4.1) com
= 1 Ω, e apresentam as respostas dos
estados do sistema linearizado (4.42).
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Figura 4.14 – Gráficos das respostas dos estados do sistema linearizado com perdas.
Fonte: Simulação no MATLAB.

O gráfico a seguir apresenta o retrato de fase da resposta do sistema (4.42):

Figura 4.15 – Gráfico do retrato de fase das respostas do sistema linearizado sem
perdas.
Fonte: Simulação no MATLAB.

De acordo com os gráficos, pode-se perceber que a resposta para o sistema
linearizado com perdas é mais rápida do que para o caso sem perdas. Fisicamente isso
pode ser explicado pelo motivo de parte da energia do sistema (potência) ser perdido
através da resistência parasita. Dessa forma, pode-se concluir que o sistema apresentará
resposta mais rápida nos casos onde a resistência parasita é maior, pois maior será a
perda de energia no sistema. As matrizes do sistema (4.42) serão as utilizadas nas
LMI’s para o cômputo da matriz de ganhos de realimentação de estados.

4.6. Obtenção das LMI’s Robustas
A mudança no comportamento do sistema considerando uma alteração na planta
(variação da resistência do indutor de nula para um valor fixo maior do que zero) é
importante para se detectarem novas restrições no sistema e consequentemente novas
incertezas, o que fará com que a síntese do controlador robusto considere o maior
número de incertezas possíveis e que a planta tenha uma resposta mais robusta com a
incorporação deste controlador.
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De acordo com o sistema (4.42), temos as seguintes matrizes da representação
em espaço de estados para a configuração com perdas no indutor:
−
=
−

(1 − )

(1 − )
−

1

⎡
⎢
=⎢
⎢
⎣

−

⎤
⎥
⎥
⎥
⎦

⎡ ⎤
=⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣0⎦

= [0 1]

=

=0

Na matriz , percebe-se a presença do ciclo de trabalho no ponto de operação
que corresponde a uma incerteza e satisfaz a condição (3.3), onde o número de vértices
do politopo é 2 e é o número de incertezas na matriz , logo o politopo apresenta
dois vértices (2 = 2). Em outras palavras, têm-se duas matrizes . Levando em
( ) com
consideração a definição (3.1), o sistema tem uma classe de matrizes
incertezas na forma politópica que pode ser descrita pelo conjunto
convexo, fechado,
onde as matrizes incertas são conhecidas. Seja a incerteza em
denotada pela letra
grega . O conjunto de matrizes ( ) incertas pode ser dado por:
= { (− ), (+ )}

(4.43)

Onde:
⎡
−
⎢
(− ) = ⎢
⎢ [1 − ( −
⎣−
⎡
−
⎢
(+ ) = ⎢
⎢ [1 − ( +
⎣−

[1 − ( −
) ]

−

1

[1 − ( +
) ]

−

1

) ]
⎤
⎥
⎥
⎥
⎦
) ]
⎤
⎥
⎥
⎥
⎦

Na figura (4.6), quando a tensão de entrada no conversor é de 21,5 volts, a curva
referente ao caso em que a resistência é de 75 Ω, apresenta um limite para ganho
máximo, que corresponde a um ciclo de trabalho de 0,9252 que corresponde a um
aumento de 158% no ciclo. Após este ponto o ganho não passa a ser máximo, o que não
é interessante para o controle do sistema. Dessa forma tem-se uma incerteza de 158%
no ciclo de trabalho. Para o conversor projetado na seção (4.1), ( = 75 Ω, =
0,3582, = 750
,
= 200 ,
= 10.8 Ω), temos as seguintes matrizes
incertas e uma incerteza de 158% no ciclo de trabalho no ponto de operação:
−0.1007

1.6212

(− ) = 10 ∗

−0.1007

0.1018

−8.2791

−0.4630

(+ ) = 10 ∗
1.8612

−0.4630

De acordo com o gráfico 4.6, à medida que o ciclo de trabalho se aproxima de 1,
a tensão de saída no ponto de operação tende a se aproximar de zero, o mesmo acontece
com a corrente no indutor no ponto de operação. De acordo com a equação (4.38), para
uma queda de 0,5 volts na tensão de entrada, temos uma tensão de saída de -0.2744
volts que corresponde a uma variação de aproximadamente 98%. O mesmo ocorre com
a corrente no indutor: para uma tensão de entrada de 0,5 volts, a corrente no indutor
diminui para 0.0396 ampères que também corresponde a uma variação de
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aproximadamente 98%. Estas variações em torno de
e
indicam que a matriz
terá duas incertezas, formando assim uma nova classe de matrizes incertas ( ). A
presença de duas incertezas
(para ) e
(para ) satisfaz a condição (3.3), onde o
número de vértices do politopo é de quatro vértices (2 = 4). Dessa forma, levando em
( ) com
consideração a definição (3.1), o sistema tem uma classe de matrizes
incertezas na forma politópica que pode ser descrita pelo conjunto ℬ convexo,
fechado, onde as matrizes incertas são conhecidas. Sejam as incertezas
e
( )
denotadas pelas respectivas letras gregas,
e . O conjunto de matrizes
incertas pode ser dado por:
(4.44)
ℬ = { (− , − ), (− , + ), (+ , − ), (+ , + )}
Onde:

(−

(+

,−

,−

⎡
⎢
)=⎢
⎢
⎣
⎡
⎢
)=⎢
⎢
⎣

−( −

( −

)

)

−( +

( −

⎤
⎥
⎥
⎥
⎦

)

(−

⎤
⎥
⎥
⎥
⎦

)

(+

,+

,+

−( −

⎡
⎢
)=⎢
⎢
⎣

( +

)

)

−( +

⎡
⎢
)=⎢
⎢
⎣

( +

⎤
⎥
⎥
⎥
⎦

)

)

⎤
⎥
⎥
⎥
⎦

( ) incertas,

Para o conversor projetado temos as seguintes matrizes
considerando uma variação de 98% em e 98% em .

6.0223

2.9176
(− , − ) = 10 ∗

(− , + ) = 10 ∗

0.0170

0.0170
2.9176

6.0223

(+ , − ) = 10 ∗

(+ , + ) = 10 ∗
1.6855

1.6855

A matriz
também contém uma incerteza no ciclo de trabalho no ponto de
( ), satisfazendo a
operação, formando assim uma nova classe de matrizes incertas
condição (3.3) onde o número de vértices do politopo é de dois vértices (2 = 2). Dessa
forma, levando em consideração a definição (3.1), o sistema tem uma classe de matrizes
( ) com incertezas na forma politópica que pode ser descrita pelo conjunto ℬ
convexo, fechado, onde as matrizes incertas são conhecidas. O conjunto ℬ será então:
ℬ ={

(− ),

(+ )}

(4.45)

Onde:
−0.2789
(− ) = 10 ∗

1.2405
(+ ) = 10 ∗

0

0

Para a formulação das LMI’s robusta discreta é necessária realizar a
discretização de todas as matrizes em um tempo , segundo mencionado na seção (3.6).
A função do MATLAB c2d(sys, Ts) discretiza um sistema sys contínuo em um tempo
( )e
( ) a seguir foram discretizadas
de amostragem Ts. As matrizes ( ),
para um tempo = 50 :
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0.9987

0.0800

(− ) =

0.9939

0.0050

(+ ) =
0.0919

0.9808
1.4536

(− , − ) =
−0.1075
1.4714
(+ , − ) =
0.7163
−0.0139
(− ) =
0.0011

−0.4080 0.9761
3.0003
(− , + ) =
−0.2308
3.0181
(+ , + ) =
0.5930
0.0618
(+ ) =
−0.0049

Conhecidas as matrizes incertas do sistema fotovoltaico, as LMI’s robustas
podem ser formuladas de acordo com os teoremas (3.7), (3.8) (caso contínuo) (3.9) e
(3.10) (caso discreto), para minimização das normas
e
. Note que serão
necessárias dezesseis LMI’s robustas (2 ∗ 4 ∗ 2 = 16) para abranger todo o polítipo
determinado pelas incertezas , e . Como já foi mencionado na seção (3.10), para
garantir a restrição na variável de controle é necessário que a síntese da matriz de
ganhos de realimentação de estados tenha LMI’s que tratem as restrições do sinal de
controle. Dessa forma é necessário delimitar o ciclo de trabalho máximo ao qual o sinal
de controle poderá atuar. Uma solução segura é definir o limite máximo de ciclo de
trabalho igual ao de ganho máximo apresentado na figura (4.6), ou seja,
= =
0,9252. Dessa forma, espera-se que as restrições de controle (3.95) limitem o sinal de
controle em
= 0,9252.

4.7. Objetivo do Controlador Robusto
As simulações que comprovam as modificações na corrente e na tensão de saída
e, consequentemente, na potência fornecida para a carga com o aumento da resistência
no indutor são ilustradas nesta seção e foram realizadas no simulador PSIM. Este
simulador apresenta um modelo para o módulo fotovoltaico. Nas simulações, o módulo
foi configurado para funcionar com as especificações obtidas através da tabela (4.1).

Figura 4.16 – Curvas características do painel fotovoltaico utilizado nas simulações.
Fonte: Simulação no PSIM.
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Como pode ser observado nos gráficos, as especificações do modelo são
aproximadas àquelas abordadas na tabela (4.1), entretanto pode-se ter uma resposta
bastante aproximada do modelo real.
Dados

< ,

Potência máxima
Potência de saída na carga

13,3
13,2

,
<
< ,
13,3
12,2

Tensão de saída na carga
Tensão de saída do painel

−11,8
21,5

−11,4
22,3

> ,
6,6
3,7
−6,4
12,4

Tabela 4.5 – Dados obtidos a partir da simulação do sistema com algoritmo da razão
cíclica fixa
Fonte: Simulação no PSIM.

De acordo com a simulação realizada na seção (2.3), onde é utilizado o
algoritmo da razão cíclica fixa, percebe-se que com o aumento da resistência do indutor
em = 0,2 , a potência de saída do conversor cai de 13,2 watts para 12,2 watts –
enquanto a potência máxima fornecida pelo painel neste ponto é de 13,3 watts –
acarretando em uma diminuição de 7,6% da potência que estava sendo entregue à carga
e uma diminuição de 8,3% em relação à potência nominal fornecida pelo painel. Com a
diminuição em 50% da radiação solar, o painel passa a fornecer 12,4 volts – onde antes
fornecia 21,5 volts – acarretando em uma perda de potência de 12,2 watts para 3,7 watts
acarretando em uma diminuição de 69,7% da potência que estava sendo entregue à
carga e uma diminuição de 43,9% em relação à potência nominal fornecida pelo painel.
Nota-se que a potência nominal fornecida pelo painel diminui naturalmente de 13,3
volts para 6,6 volts quando a radiação decai de 50%.
Percebe-se então que parte da potência fornecida pelo painel é dissipada na
forma de calor e perdas magnéticas pelo indutor. Apesar do objetivo do controlador
robusto para este trabalho ser de fixar uma tensão de saída fixa, ele também pode atuar
como rastreador de máxima potência. Para o controlador atuar como rastreador de
máxima potência é necessário que o conversor seja alimentado por uma fonte de tensão
ideal, o que na prática, só é possível se for utilizado um painel fotovoltaico com
potência máxima superior a aquela utilizada para o projeto do conversor.
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Capítulo 5
Resultados Obtidos

Neste capítulo serão abordados os resultados que foram obtidos através das
simulações para cômputo dos controladores
e
de realimentação de estados, bem
como as simulações de resposta do sistema com a utilização destes controladores. Após
isso serão apresentados os algoritmos clássicos de MPPT, e será feito uma análise de
comparação da técnica de controle utilizado neste trabalho com as técnicas clássicas de
MPPT e as técnicas de controle clássicas como controle PI e PID. Para as simulações
foram utilizados os softwares MATLAB e PSIM.

5.1. Obtenção das Matrizes
Realimentação de Estados

de

Ganhos

de

Como pode ser observado na figura (4.1) em um sistema de realimentação de
estados, cada variável de estado é multiplicada por um ganho e realimentada para o
terminal de entrada, ou seja:
=

(5.1)

De acordo com o sistema (4.42), o sistema apresenta dois estados. Dessa forma a
equação (5.1) pode ser reescrita como:
x
=[

]

(5.2)
x

O cômputo da matriz
foi realizado com ajuda das ferramentas Sedumi e
Yalmip no MATLAB que são utilizadas para resolução de LMI’s. Nas simulações a
ferramenta conseguiu convergir um resultado, minimizando as normas para todos os
casos e consequentemente encontrando as matrizes simétricas que obedeciam às
condições impostas nos teoremas (3.7), (3.8), (3.9), (3.10) e (3.65).
De acordo com as matrizes encontradas na seção (4.6), os teoremas para o caso
contínuo (3.7) e (3.8) e as condições adotadas para restrição no sinal de controle (3.95),
os custos
e
foram reduzidos à:
‖

( )‖ ≤
‖

ç ( ) = 8.9482

( )‖ ≤

= 14.8016

(5.3)
(5.4)
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As matrizes de ganho de realimentação de estados para os controles
obtidas para o caso contínuo são:

e

= [−0.3142 0.0046]

(5.5)

= [−0.3943 0.0305]

(5.6)

Utilizando os teoremas para o caso discreto (3.9) e (3.10) e as condições
adotadas para restrição no sinal de controle (3.95), os custos
e
foram reduzidos
à:
‖

( )‖ ≤
‖

ç ( ) = 0.3217

( )‖ ≤

= 6.8310

(5.7)
(5.8)

As matrizes de ganho de realimentação de estados para os controles
obtidas para o caso discreto são:

e

= [−0.5277 −0.0004]

(5.9)

= [−0.5212 −0.0066]

(5.10)

Com as matrizes de ganho de realimentação de estados conhecidas, é possível
analisar através de simulações o comportamento do sistema sendo realimentado por
estes controladores.

5.2. Obtenção das Respostas do Sistema utilizando os
Controladores
e
Nas simulações realizadas no MATLAB, foi utilizado o sistema de equações
não-linear (4.36) que foi resolvido com ajuda da função do MATLAB ode23. Como os
controladores foram obtidos através das matrizes do sistema linearizado, para cada laço
de iteração na função ode23, os estados do sistema ( ) são computados e são
compensados pela subtração dos estados no ponto de operação do sistema ( ). Os
estados resultantes da subtração ( ) são multiplicados à matriz de ganhos de
realimentação ( ), gerando um sinal linearizado ( ) que, por sua vez, é adicionado ao
sinal de controle no ponto de operação ( ).

Figura 5.1 – Modelo em diagrama de blocos do algoritmo utilizado nas simulações.
A seguir são apresentados os passos do algorítmo através de um fluxograma:
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Figura 5.2 – Modelo em fluxograma do algoritmo em malha fechada utilizado nas
simulações.
Para o sistema em malha aberta (sem realimentação de estados), foi utilizado o
algoritmo da razão cíclica fixa, abordado na seção (2.3), que pode ser representado pelo
seguinte algorítmo:

.
Figura 5.3 – Modelo em fluxograma do algoritmo da razão cíclica fixa.
As simulações a seguir foram obtidas levando em consideração o projeto do
conversor na seção (4.1) – dessa forma, os cálculos para o ponto de operação, mostram
que
= 1,7026,
= −11,7026 e = 0,3582. O sistema é simulado com a entrada
do conversor como sendo uma fonte de tensão ideal e as variações na radiação solar e
na resistência do indutor são modificados com o tempo como pode ser observado
abaixo:
Tempo
( )

Resistência do
)
indutor (

Tensão de
entrada ( )

< < ,

75

21,5

,
,

< < ,
< < ,

75
75

10,5
4,3

,
,

< < ,
< < ,

400
400

4,3
21,5

,

< < ,

400

10,5

Tabela 5.1 – Dados obtidos a partir da simulação do sistema com algoritmo da razão
cíclica fixa
Fonte: Simulação no PSIM.
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Os gráficos a seguir mostram as respostas da corrente no indutor e da tensão de
saída para o sistema em malha aberta e com a presença dos controladores
e
, para
os casos contínuo e discreto. As simulações obedecem às variações na reistência no
indutor e na tensão de entrada do sistema, ilustradas na tabela (5.1).

Figura 5.4 – Resposta do sistema em malha aberta no modo contínuo (corrente no
indutor).
Fonte: Simulação no Matlab.

Figura 5.5 – Resposta do sistema com controlador
indutor).

no modo contínuo (corrente no

Fonte: Simulação no Matlab.
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Figura 5.6 – Resposta do sistema com controlador
indutor).

no modo contínuo (corrente no

Fonte: Simulação no Matlab.

. Figura 5.7 – Resposta do sistema em malha aberta no modo contínuo (tensão de saída).
Fonte: Simulação no Matlab.

Figura 5.8 – Resposta do sistema com controlador
saída).
Fonte: Simulação no Matlab.

no modo contínuo (tensão de
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Figura 5.9 – Resposta do sistema com controlador
saída).

no modo contínuo (tensão de

Fonte: Simulação no Matlab.

Os casos a seguir são simulações para o modelo discreto da planta. Os
controladores para o caso discreto serão utilizados no modelo real da planta, ou seja,
estes resultados deverão ser mais próximos aos resultados obtidos através de
experimentos com a planta real do sistema fotovoltaico.

Figura 5.10 – Resposta do sistema com controlador
no modo discreto (corrente no
indutor).
Fonte: Simulação no Matlab.
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Figura 5.11 – Resposta do sistema com controlador
indutor).

no modo discreto (corrente no

Fonte: Simulação no Matlab.

Figura 5.12 – Resposta do sistema com controlador
saída).

no modo discreto (tensão de

Fonte: Simulação no Matlab.

Figura 5.13 – Resposta do sistema com controlador
saída).
Fonte: Simulação no Matlab.

no modo discreto (tensão de
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Como foi explicitado na seção (4.7), o aumento da resistência do indutor e a
diminuição da radiação solar acarretam na perda de potência. Os gráficos relativos à
potência dissipada pela carga foram obtidos através de simulações no Matlab, pelo
seguinte cálculo:
P(t) =

( )

=

( )

(5.11)

Figura 5.14 – Resposta do sistema em malha aberta no modo contínuo (potência de
saída).
Fonte: Simulação no Matlab.

Figura 5.15 – Resposta do sistema com controlador
saída).
Fonte: Simulação no Matlab.

no modo contínuo (potência de
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Figura 5.16 – Resposta do sistema com controlador
saída).

no modo contínuo (potência de

Fonte: Simulação no Matlab

Figura 5.17 – Resposta do sistema com controlador
saída).

no modo discreto (potência de

Fonte: Simulação no Matlab.

Figura 5.18 – Resposta do sistema com controlador
saída).
Fonte: Simulação no Matlab

no modo discreto (potência de
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De acordo com os gráficos obtidos percebe-se que ambos os controladores
implementados apresentaram resultados satisfatórios, aproximando a resposta do
sistema para sua referência e eliminando as oscilações observadas no sistema em malha
aberta. Em todos os casos, os resultados foram mais satisfatórios na corrente no indutor,
diminuindo de forma consideravelmente boa à diferença entre sua resposta real e a
referência. Fisicamente isso contribui para que o indutor trabalhe sempre mais próximo
das suas espeficações, evitando mais aquecimento e consequentemente evitando perdas
no cobre e no núcleo. Entretanto percebe-se a presença de rápidos picos quando
ocorrem variações na tensão de entrada do conversor.
Na tensão de saída as oscilações são completamente eliminadas, minimizando as
variações na corrente e tensão na carga, e consequentemente, evitando que ocorram
sobrecargas. Em relação à potência fornecida à carga, percebe-se que os controladores
diminuiram bastante estas oscilações, ou seja, no sitema em malha aberta ocorrem
oscilações que chegam a até aproximadamente 33 watts, e com a utilização dos
controladores o sistema passa a trabalhar em sua referência (13,3 watts) ou próximo a
ela.
No caso contínuo o controlador
apresentou ser mais eficiente do que o
controlador , por aproximar mais as curvas (corrente no indutor, tensão de saída e
potência de saída) de suas referências. Já no caso discreto, o controlador
apresentou
ser ligeiramente mais eficiente do que o controlador
.
O gráfico a seguir apresenta a resposta do ciclo de trabalho do sistema
controlado pelo ganho
para o modelo contínuo. Note que o ciclo de trabalho
controlado apresenta uma maior aproximação do ciclo de trabalho ótimo, dado pela
equação (2.40).

Figura 5.19 – Resposta do ciclo de trabalho com controlador

no modo contínuo.

Fonte: Simulação no Matlab

A seção a seguir, aborda um comparativo do algorítmo de razão cíclica fixa, da
técnica de realimentação de estados com controle robusto e das técnicas de controle
clássicas: PI, PID, PI-D.
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5.3. Comparativo com as Técnicas de Controle
Clássicas
Controladores clássicos como, PI (Proporcional-Integrativo), PID (ProporcionalIntegrativo-Derivativo) e PI-D, são controladores de realimentação de saída utilizados
para diminuir o transitório, diminuir o erro de regime ou zerá-lo. Dessa forma, para
síntese destes controladores é necessário obter um compromisso entre as ações
proporcionais, integrativas e derivativas. Para o controle do conversor Buck-Boost, a
tensão de saída deve ser realimentada e diminuída de sua referência, gerando um sinal
de erro que será controlado para aproximar a tensão à sua referencia e\ou minimizar o
efeito do transitório. Os gráficos a seguir foram obtidos de simulações com
especificações idênticas às da seção anterior.

Figura 5.20 – Sistema com controlador PI discreto.
Fonte: Simulação no Matlab

Figura 5.21 – Sistema com controlador PD discreto.
Fonte: Simulação no Matlab
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Figura 5.22 – Sistema com controlador PID discreto.
Fonte: Simulação no Matlab

Figura 5.23 – Sistema com controlador PI-D discreto.
Fonte: Simulação no Matlab

Os controladores clássicos foram sintetizados por ajuste fino e todos tiveram
boas respostas quando o sistema opera sobre a referência ou próximo à referência,
diminuindo o transitório. As melhores respostas neste quesito são dos controladores PI,
PD e PID, que conseguiram diminuir bastante as oscilações quando o sistema opera na
referência - dentre estes três o PD é que contribui melhor neste quesito. Entretanto, no
momento em que o sistema opera fora da referência (diminuição da radiação solar e ou
da resistência do indutor), estes controladores apresentam baixo desempenho, pois além
de aumentarem o transitório do sistema, levam-no a operar mais distante do ponto de
operação – note que as respostas em malha aberta são bem melhores neste quesito.
Apesar do controlador PI-D apresentar uma resposta oscilatória um pouco maior do que
as dos controladores PI, PD e PID quando o sistema opera próximo à referência, ele
apresenta melhor resposta do que os demais controladores quando o sistema opera fora
do ponto de operação.
Dessa forma, pode-se afirmar que nenhum destes controladores apresenta
melhor desempenho do que os controladores robustos
e
, pois nenhum deles
minimiza de forma consideravelmente boa os efeitos das perturbações e das incertezas
paramétricas e não contribuem para o propósito deste trabalho que é de manter a tensão
de saída constante mesmo com a presença de incertezas e perturbações no sistema. Os
controladores
e
, além de eliminarem completamente as oscilações, eles também
aproximam bastante a resposta do sistema ao ponto de operação mesmo que ocorra
diminuição na tensão de entrada do sistema e aumento na resistência no indutor.
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5.4. Comparativo com as Técnicas de MPPT Clássicas
Nesta seção são abordados alguns algoritmos de rastreamento de máximo ponto
de potência e uma análise comparativa destes algoritmos com os controladores de
realimentação de estados
e
.
Os métodos de MPPT a serem analisados são: razão cíclica fixa, tensão
constante, perturba & observa e condutância incremental. Será apresentado também a
síntese do algorítmo de realimentação de estados utilizando o controlador robusto. Já
que o método da razão cíclica fixa já foi mencionado neste texto, ele não será
apresentado nesta seção – terão somente seus resultados de simulação.

5.4.1. Método da Tensão Constante
Segundo Martins et. al. (2011), a técnica da tensão constante consiste na
manutenção da tensão do módulo
em um valor de referência
(
) , que
corresponde no gráfico potência-tensão ao ponto de máxima potência. Dessa forma,
monitorando apenas a tensão do módulo, atua-se no conversor, atualizando a razão
cíclica e impondo a tensão de referência como ponto de operação.
Dessa forma, para uma temperatura constante, o ponto de máxima potência é
deslocado horizontalmente, ou seja, para qualquer valor de radiação, a tensão que
garante a maxima transferência de potência é praticamente a mesma, estando delimitada
dentro de uma pequena faixa (figura 2.5). Entretanto, quando há variações na
temperatura da célula, a tensão de MPP é alterada de forma bastante considerável, não
coincidindo mais com o valor de referência que, ao ser fixado, faz com que o móddulo
opere fora do MPP.
Na implementação analógica deste método, a tensão do módulo é lida por um
sensor de tensão e comparada com a tensão de referência. Esta comparação resulta num
erro que ao passar pelo modulador PWM, gera a razão cíclica que irá acionar a
comutação do conversor. A seguir, é apresentado o circuito que será utilizado para
simular as técnicas de MPPT e o método da tensão constante implementado no PSIM.

Figura 5.24 – Implementação do sistema fotovoltaico com conversor CC-CC
Buck-Boost no PSIM.
Fonte: Simulação no PSIM.
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Figura 5.25 – Implementação método da tensão constante no PSIM.
Fonte: Simulação no PSIM.

5.4.2. Método Perturba & Observa (P&O)
No método perturba & observa, os valores instantâneos da tensão e corrente no
( )=
módulo,
( ),
( ) são utilizados para medir a potência
( ) ( ).
A potência neste instante é comparada com a potência calculada no instante anterior, ou
seja, em ( − 1), de onde é extraído a variação de potência entre os dois instantes, ou
( )−
( − 1). Variações de potência positivas significam que a
seja, Δ
=
perturbação na tensão Δ
contrinuiu para o aumento da potência, logo, a próxima
atualização de Δ , será realizada com o mesmo sinal. Uma vez encontrado o MPP, a
atualização seguinte, acarretará um Δ
negativo, portanto, a perturbação será dada em
sentido contrário.
Apesar de ser uma técnica mais complexa do que a anterior, a P&O apresenta
problemas dinâmicos no que se diz ao tamanho do passo utilizado para obtenção de um
ciclo de trabalho ótimo, acarretando em problemas de oscilação em torno do ponto de
operação. Quando o passo de perturbação é grande, o sistema atinge o regime com
maior velocidade, mas com maiores oscilações de tensão em torno do ponto ótimo.
Entretanto, quando este passo é pequeno, o sistema torna-se mais lento e proporciona
uma menor variação na tensão do módulo em torno no MPP.

Figura 5.26 – Implementação método perturba & observa no PSIM.
Fonte: Simulação no PSIM.
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5.4.3. Método da Condutância Incremental
De acordo com Martins et. al. (2011) este método baseia-se na observação de
que no ponto de máxima potência, a derivada da potência em relação à tensão do
módulo é nula como pode ser observado na figura a seguir:

Figura 5.27 – Gráficos da potência e derivada da potência em relação à tensão de um
módulo PV.
Fonte: MARTINS D. C., COELHO R. F., SANTOS W. M., apostila de minicurso de técnicas de
rastreamento de máxima potência para sistemas fotovoltaicos, 2011.

Dessa forma, o ponto de máximo ponto de potência é alcançado quando:
=0→

(
=

Logo, se

)

=

+

( )+

/
( )
(
+
( )

(

)

( )−
( )−

=
( − 1)
( − 1)

(4.57)

( )=0

= 0, tem-se de (4.57):
)

=0→

(

)

=−

( )
( )

(4.58)

Dessa forma, quanto mais distante do MPP o sistema estiver operando, maior
será o
/
. Este atributo possibilita o calculo de um incremento variável na
razão cíclica, significando que, em situações dinâmicas, o sistema terá uma alta
velocidade de rastreamento aliada a baixas oscilações quando atingido o regime. Dessa
forma, o principal objetivo é ajustar a tensão do módulo a fim de que o sistema opere
sempre em
/
= 0.
Este método oferece um bom desempenho sob rápidas alterações de radiação
solar e temperatura do painel, apresentando menos erros do que no método P&O.
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Figura 5.28 – Implementação método condutância incremental no PSIM.
Fonte: Simulação no PSIM.

5.4.4. Algoritmo de Realimentação
Controlador Robusto

de

Estados

Utilizando

O algoritmo de realimentação de estados utilizando controle robusto tem por
objetivo manter constantes a corrente no indutor e a tensão de saída do conversor. Dessa
forma os ganhos do controlador atuarão aumentando ou diminuindo o ciclo de trabalho
que controlará o fornecimento de energia (na forma de corrente e tensão) para o
conversor com a finalidade de que sua tensão de saída permaneça fixa em −12 volts. É
importante destacar que se um conversor for projetado para trabalhar com a máxima
potência do painel, ele não conseguirá fixar a tensão de saída próxima a −12 volts caso
haja variação na radiação solar ou variações na resistência do indutor – uma vez que
para manter a saída em -12 volts é necessário que o painel forneça mais energia ao
sistema.
Percebe-se através dos algoritmos clássicos de MPPT comentados que eles não
conseguem manter uma tensão de saída fixa (com as variações na radiação solar ou na
temperatura do painel) já que o objetivo dessas técnicas é em controlar a potência de
saída do painel para que ela sempre seja máxima – mesmo que ocorram variações de
radiação ou de carga. Vale salientar que o algoritmo de realimentação de estados, apesar
de não ser implementado com intuito de rastrear a máxima potência fornecida pelo
painel, ele pode ser comparado com os outros algoritmos de MPPT. Isso é possível
somente se a entrada do conversor for uma fonte de tensão e esta fonte de tensão ser
dependente às variações de tensão de uma carga fixa conectada diretamente do painel
fotovoltaico como poderá ser observado na seção seguinte.
O algoritmo implementado no PSIM, segue os mesmos passos do fluxograma da
figura (5.2). O algoritmo realiza somente cálculos básicos como adição, subtração e
multiplicação e requer somente dois sensores que são utilizados para realimentar os
estados ( ) e ( ) – o que indica que sua implementação é menos complexa do que
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os algoritmos que implementam os métodos de P&O e condutância incremental. O
controlador que será utilizado na simulação do PSIM é o
para o modelo contínuo
apresentado em (5.6).

Figura 5.29 – Implementação algoritmo de realimentação de estados utilizando
controlador robusto.
Fonte: Simulação no PSIM.

5.4.5. Simulação dos Algoritmos de MPPT e Análise Comparativa
As simulações realizadas no Matlab na seção anterior consideravam apenas
variações na tensão de entrada do conversor Buck-Boost, mas nada foi especificado
quanto ao módulo fotovoltaico. É importante considerar que o algoritmo utilizado
funciona de forma a obter um bom desempenho, somente se o conversor for alimentado
por uma fonte de tensão ideal, onde esta fonte de tensão forneça energia na forma de
potência para manter fixa a tensão de saída na carga mesmo que haja perturbações ou
incertezas na planta.
Nesta seção são realizadas duas simulações: a primeira simulação para comparar
o desempenho quanto ao fornecimento de máxima potência à carga de saída do
algoritmo de realimentação de estados com os demais algoritmos de MPPT utilizando
uma fonte de tensão dependente da tensão em uma carga fixa conectada ao painel
(figura 5.30) e uma segunda simulação para mostrar que o algoritmo de realimentação
de estados pode ser utilizado em um sistema fotovoltaico para definir uma tensão de
saída fixa independente das variações de radiação solar, temperatura no painel ou perdas
no circuito. Para a segunda simulação, será utilizado um painel com tensão de máxima
potência igual à tensão de projeto do conversor, entretanto com potência máxima
superior à potência que foi projetado o conversor. Neste caso os ganhos da matriz de
realimentação de estados irão controlar o ciclo de trabalho que por sua vez irá controlar
o fornecimento de potência para o conversor.
Análise Quanto ao Aproveitamento de Energia Fotovoltaica
Para analisar o aproveitamento de energia fotovoltaica por parte dos algoritmos
de MPPT, é sugerida a configuração mostrada na figura (5.30), a qual uma fonte de
tensão dependente alimenta o conversor Buck-Boost de forma que as variações na
radiação solar incidentes no painel ou na temperatura do painel refletem na variação da
tensão da fonte. O painel que é utilizado para esta simulação é o mesmo que contém as
especificações da tabela (4.1) e curvas características da figura (4.16).
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Figura 5.30 – Esquema do sistema fotovoltaico simulado com algoritmo de
realimentação de estados.
Fonte: Simulação no PSIM.

A carga fixa foi calculada de forma que a tensão nela seja a tensão de curto
circuito do painel (nas condições padrão de teste do painel solar). Dessa forma a tensão
de entrada do conversor obedecerá à mesma tensão de saída do painel. Em termos
práticos, a desvantagem desta configuração é que a fonte de tensão dependente (que
também atua como um conversor) necessita de energia para ser alimentada, entretanto
para fins de simulação esta configuração pode ser considerada. É importante destacar
que somente o algoritmo de realimentação de estados utilizando controle robusto é que
irá utilizar a configuração apresentada na figura (5.30), os demais algoritmos serão
simulados para a configuração com o conversor Buck-Boost ligado diretamente ao
painel. Primeiramente serão consideradas variações na radiação solar e na resistência do
indutor, e a temperatura do painel constante. A tabela a seguir mostra como a radiação
solar e a resistência do indutor, são modificadas na simulação com o tempo na
simulação:
Tempo
( )

Resistência do
)
indutor (

Radiação Solar
( / )

< < ,
, < < ,

75
75

1000
500

,
,

< < ,
< < ,

75
400

200
200

,
,

< < ,
< < ,

400
400

1000
500

Tabela 5.2 – Variação da radiação solar e da resistência do indutor na simulação 1.1
Fonte: Simulação no PSIM.
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Figura 5.31 – Tensão de saída em Volts do conversor para simulação 1.1.
Fonte: Simulação no PSIM.

Figura 5.32 – Corrente no indutor em Ampéres do conversor para simulação 1.1.
Fonte: Simulação no PSIM.

A figura (5.31) mostra a tensão de saída do o sistema fotovoltaico implementado
juntamente com os algoritmos abordados. Note que os métodos de tensão constante,
P&O e condutância incremental apresentam praticamente a mesma resposta de tensão
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de saída, dificultando a visualização no gráfico – o que os diferencia em termos de
desempenho é a forma com a qual cada sistema rastreia o máximo ponto de potência.
De acordo com as curvas, percebe-se que o algoritmo de realimentação de
estados utilizando controle robusto, apresenta desempenho superior aos demais
algoritmos clássicos de MPPT no quesito referente ao aproveitamento de energia
fotovoltaica, entretanto como já foi mencionado, estes resultados servem somente para
comparação, pois em termos práticos esta solução não se torna viável por necessitar de
uma alimentação extra para a fonte funcionar. Outro fato que merece destaque é que o
algoritmo de controle robusto é o que mais aproxima a tensão de saída aos −12 volts e
mantém a corrente no indutor próximo a 1,73 ampères. De acordo com o gráfico a
seguir, pode-se confirmar o melhor desempenho no quesito de aproveitamento de
energia fotovoltaica do algoritmo de realimentação de estados utilizando o controlador
. Note que a potência fornecida à carga é maior do que a potência máxima fornecida
pelo painel – essa potência só é possível ser alcançada porque a fonte é ideal.

Figura 5.33 – Potência de saída em Watts do conversor para simulação 1.1.
Fonte: Simulação no PSIM.

Variando-se a temperatura do painel e a resistência do indutor, e mantendo a
radiação solar constante, temos os seguintes gráficos:
Tempo
( )

Resistência do
)
indutor (

Radiação Solar
(º )

< < ,

75

25

,

< < ,

75

50

,

< < ,

75

75

,

< < ,

400

75

,

< < ,

400

25

,

< < ,

400

50

Tabela 5.3 – Variação da temperatura do painel e da resistência do indutor na simulação
1.2
Fonte: Simulação no PSIM.
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Figura 5.34 – Tensão de saída em Volts do conversor para simulação 1.2.
Fonte: Simulação no PSIM.

A partir dos gráficos percebe-se que com o aumento da temperatura no painel, as
respostas obtidas tendem a se afastar da referência. Percebe-se que a tensão de saída do
conversor no sistema que usa a técnica de controle robusto e razão cíclica fixa apresenta
desempenho melhor do que as demais técnicas de MPPT.

Figura 5.35 – Corrente no indutor em Ampéres do conversor para simulação 1.2.
Fonte: Simulação no PSIM.
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Figura 5.36 – Potência de saída em Watts do conversor para simulação 1.2.
Fonte: Simulação no PSIM.

Análise Quanto à Manutenção da Tensão de Saída Constante
Como foi mencionado, para o controlador robusto manter o sistema em seu
ponto de operação mesmo com a presença de perturbações e parâmetros incertos, é
necessário que os ganhos de realimentação de estados atuem no controle do ciclo de
trabalho de modo que o aumento ou a diminuição do ciclo influencie no fornecimento
de potência para o conversor Buck-Boost. Na seção anterior foi utilizada uma fonte de
tensão ideal para que o sistema consiga obter resultados que possam contribuir para um
bom aproveitamento da energia fotovoltaica, entretanto a configuração utilizada não é
própria para ser colocada em prática, pois sua viabilidade deixa a desejar devido à fonte
de tensão necessitar de uma alimentação extra para funcionamento.
A idéia desta seção é utilizar um painel fotovoltaico com tensão de máxima
potência semelhante a aquela utilizada para alimentar o conversor, mas que o painel
tenha potência máxima superior à potência utilizada para o projeto do estágio de
potência do conversor. Em outras palavras, o painel que será utilizado nesta seção
contem correntes de curto circuito e potência máxima maiores do que no caso anterior.
É razoável afirmar que o painel fotovoltaico irá trabalhar neste caso com uma fonte de
tensão ideal, que utiliza energia limpa que é fornecida ao algoritmo de realimentação de
estados para manter o sistema fixo em um ponto específico ( = 1,7026,
=
−11,7026 e = 0,3582). Para esta simulação foi utilizado o software PSIM.

Figura 5.37 – Curvas características do painel fotovoltaico utilizado nas simulações 2.
Fonte: Simulação no PSIM.
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Para este painel temos as seguintes especificações:
= 30,5 ,
=
21,5 ,
= 3,58 ,
= 3,31 e
= 71,34 .
As similações a seguir atendem às mesmas especificações de perturbações e
parâmetros incertos da tabela (5.2). De acordo com os gráficos percebe-se que os
algoritmos P&O, tensão constante e condutância incremental não conseguiram fixar a
resposta do sistema no ponto de referência desejado, pois o objetivo principal destes
algoritmos é de rastreamento de máxima potência.

Figura 5.38 – Tensão de saída em Volts e potência de saída em Watts para a simulação
2 (Tensão constante, P&O, Condutância Incremental).
Fonte: Simulação no PSIM.

Obviamente que para que o sistema fotovoltaico operar na tensão de saída
desejada é necessário que outro conversor seja projetado, entretanto ele nunca irá
manter o sistema em um ponto de referência fixo devido ao rastreamento da máxima
potência independente da radiação solar e temperatura do painel. Claramente a corrente
no indutor terá o mesmo comportamento descrito na simulação anterior. Percebeu-se
também que os algoritmos de razão cíclica fixa e controle robusto atendeu mais as
especificações do sistema e conseguiram fazer com que o sistema operasse no ponto de
referência desejado.
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Figura 5.39 – Tensão de saída em Volts e potência de saída em Watts para a simulação
2 (razão cíclica fixa e controle robusto).
Fonte: Simulação no PSIM.

Figura 5.40 – Corrente no indutor em Ampères para a simulação 2 (razão cíclica fixa e
controle robusto).
Fonte: Simulação no PSIM.

Nota-se que os resultados neste quesito são mais satisfatórios para o sistema com
controle robusto, fazendo com que a resposta do sistema opere praticamente na
referência mesmo com diminuição de 80% na radiação solar, confirmando a robustez do
controlador perante perturbações e parâmetros incertos no sistema. É importante
destacar na medida em que a potência fornecida ao painel diminui para menos de
200 / ², o desempenho do sistema tende a diminuir.
Como já foi anteriormente discutido, os ganhos do controlador atuam no ciclo de
trabalho que controla o fornecimento de potência para o circuito com a finalidade de
manter a tensão de saída próxima à referência. A atuação do controlador robusto pode
ser claramente observada na figura (5.41) – onde é mostrado que o sistema com controle
robusto retira mais energia do painel fotovoltaico para manter o sistema na referência.
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Figura 5.41 – Tensão no painel em Volts e corrente no painel em Ampères para a
simulação 2 (razão cíclica fixa e controle robusto).
Fonte: Simulação no PSIM.

Para variações na temperatura, o sistema com controle robusto deve apresentar
melhor desempenho, como já foi observado na simulação 1.2.

5.5. Aplicação para o Sistema Fotovoltaico Proposto
De acordo com os resultados obtidos, uma aplicação razoável para o sistema
fotovoltaico proposto é a de o sistema alimentar uma carga com tensão de 12 volts.
Juntamente com este sistema é necessário a utillização de um sistema de proteção para
atuar como um limitador de tensões para evitar que tensões demasiadamente altas ou
baixas danifiquem a carga. Geralmente ao entardecer a tensão de saída do sistema cai e
a conexão com a carga é desligada para não danificá-la. Com a utilização da técnica de
controle robusto, espera-se que o sistema aproveite quase toda a radiação solar do dia,
fornecendo potência para a bateria por mais tempo. O controlador solar a seguir da
marca LEAD é um exemplo de sistema de proteção que pode entregar tensão à carga na
faixa de 8 a 12 volts, com corrente máxima de saída de 8 ampères e potência de
máxima de saída de 80 watts.
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Figura 5.42 – Controlador Solar LEAD.
Fonte: Figura disponível no site: www.msmarciocosta.blogspot.com.br.

Note que para este controlador, e considerando o mapa de radiação solar de
Natal/RN, o controlador robusto aplicado a este trabalho permite algumas horas a mais
de carregamento da bateria, entretanto, é importante destacar que esta configuração não
aproveita a potência máxima do painel o que pode ser condiderado um desperdício.
Dessa forma, uma das alternativas é a utilização de um acumulador de energia para
armazenar esta energia que não foi aproveitada pelo conversor. A idéia é que quando o
painel não receber mais radiação solar e deixar de fornecer energia para o sistema, o
acumulador é quem passará a fornecer energia para o sistema. A configuração do
sistema completo pode ser observada na figura a seguir.

Figura 5.43 – Configuração do sistema fotovoltaico com um acumulador de energia.
Uma outra alternativa, é a utilização de vários conversores trabalhando em um
mesmo painel, em paralelo, onde potência total consumida por todos os conversores não
deve ser maior do que a potência fornecida pelo painel. Por exemplo, para o painel de
potência máxima da simulação 2 (
= 71,34 ) e considerando que cada conversor
consome até aproximadamente 15 watts (figura 5.39), podemos utilizar
aproximadamente 4 conversores em paralelo (71,34/15 ≅ 4,75) para alimentar cargas
de −12 volts mantendo o mesmo desempenho observado nas simulações.
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Figura 5.44 – Configuração do sistema fotovoltaico com vários conversores em
paralelo.
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Capítulo 6
Conclusões

Como se verificou anteriormente, as perdas indutivas e variações na radiação
solar e temperatura do painel causaram uma mudança no ponto de operação do sistema,
dado que o conversor foi projetado para trabalhar nas condições padrão de teste do
painel. Dessa forma, percebeu-se que tensão de saída do conversor sofreu alteração,
ocorrendo em consequência disso uma diminuição da potência fornecida à carga
resistiva. Verificou-se que as técnicas de controle robusto utilizadas para minimizar os
efeitos das perturbações e dos parâmetros incertos, contribuíram para que a resposta do
sistema não se afastasse do ponto de referência, evitando assim, perdas demasiadas de
potência e variação na tensão de saída que deve ser mantida constante para alimentar
uma carga, por exemplo.
A análise das outras técnicas de controle clássicas como PI, PD, PID e PI-D, não
acrescentaram benefícios para o sistema fotovoltaico uma vez que estas técnicas
somente minimizam o oscilatório do sistema e o tempo de estabilização (que podem ser
minimizadas com o auxílio de capacitores) e não minimizam os efeitos das perturbações
e incertezas contidas na planta. Na análise das técnicas de MPPT clássicas foi
observado que apesar de conseguirem fornecer máxima potência disponível pelo painel
para consumo, elas não conseguem definir um estágio de potência fixo para radiações
diferentes, o que restringe a utilização dos algoritmos de MPPT.
A técnica de controle robusto proposta neste texto e o método da razão cíclica
fixa têm melhores desempenhos em painéis de potência máxima superior à potência à
qual foi projetado o conversor, no quesito de definir um estágio de potência fixo (tensão
e potência de saída fixa, corrente no indutor fixa, etc) mesmo com variações de
radiação, temperatura no painel e incertezas no sistema – com destaque ao algoritmo de
realimentação de estados utilizando controle robusto, que apresentou melhor
desempenho e conseguiu satisfazer o propósito deste trabalho. Foi observado também
que o conversor não iria aproveitar toda a potência disponível pelo painel, dessa forma
foi proposta a utilização de um acumulador para armazenar a energia não utilizada pelo
conversor ou até de utilizar vários conversores trabalhando em paralelo para alimentar
várias cargas ao mesmo tempo sem perder o bom desempenho do sistema.

100

CAPÍTULO 6. CONCLUSÕES

Referências Bibliográficas

Pacheco, F. (2006), Energias Renováveis: Breves Conceitos – Conjuntura e
Planejamento, Salvador, Outubro/2006.
Flórez, J. S. (2009), Revista World Watch – El Coche Electrico: El Futuro del
Transporte, la Energia y el Médio Ambiente, N° 30.
Martins D. C., Coelho R. F., Santos W. M. (2011), Técnicas de Rastreamento de
Máxima Potência para Sistemas Fotovoltaicos: Revisão e Novas Propostas, Apostila de
Minicurso – XI Congresso Brasileiro de Eletrônica de Potência.
Bhattacharyya S. P., Chapellat H., Keel L. H. (1995), Robust Control – The Parametric
Approach.
Kahlil H. K. (1996), Nonlinear Systems. Prentice Hall.
Trofino A., Barbosa K. A., Coutinho D. F. (2000), Controle Robusto, Apostila da
disciplina de controle robusto do curso de pós-graduação de engenharia elétrica da
UFSC.
Boyd S., Ghaoui L. E. L., Feron E. and Balakrishnan V. (1994), Linear Matrix
Inequalities in System and Control Theory. SIAM Studies in Applied Mathematics.
Afonso D. A. D. (2009), Modelação e Controlo Analógico de um Sistema de
Microgeração a Energia Solar, Dissertação de Mestrado.
Rashid M. H. (2001), Power Electronics Handbook, Third Edition.
Barbi, I., Font C. H. I., Alves R. L. (2002), Projeto Físico de Indutores e
Trasnformadores, Março/2002, Instituto de Eletrônica de Potência, Departamento de
Engenharia Elétrica – Universidade Federal de Santa Catarina.
Peruzzo J., Cividini C., Santos M., Cenci R.; Resistividade Elétrica de um Metal em
Função da Temperatura. Artigo de pesquisa.
Carrijo D. R., Ferreira R. S., Guimarães Jr. S. C., Camacho J. R.; Uma Proposta de
Técnica de Rastreamento do Ponto de Máxima Potência de um Painel Fotovoltaico.
Artigo de pesquisa apresentado no XVIII Congresso Brasileiro de Automatica – 12 a 16
de Setembro de 2010 – Bonito/MS.

102

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Olalla C., Queinnec I., Levya R., El Aroudi A.; Robust Optimal Control of Billinear
DC-DC Converters – Control Engeneering Practice 19 (688-699).
Coelho R. F., Concer F. M., Martins D. C.; Estudo Comparativo Entre Conversores
Estáticos Operando como Rastreadores de Máxima Potência em Sistemas Fotovoltaicos.
Artigo de pesquisa apresentado no XVIII Congresso Brasileiro de Automatica – 12 a 16
de Setembro de 2010 – Bonito/MS.
Jiang Y., Qahouq J. A. A., Hassan A., Abdelkarem E., Orabi M.; Load Current Analog
MPPT Controller Fot PV Solar Systems. Artigo de pesquisa do IEEE, 2012.
Chiu C. S.; T-S Fuzzy Maximum Power Point Tracking Control of Solar Power
Generation Systems. Artigo de revista IEEE Transactions on Energy Conversion, vol.
25, n° 4, Dezembro de 2010.
Zakipour A., Salimi M.; On Backstepping Controller Design in Buck-Boost DC-DC
Converter. Artigo de pesquisa apresentado no congresso ICEECE 2011, Dezembro de
2011.
Oliveira R. C. L. F., Peres P. L. D.; Análise e Controle de Sistemas Lineares por Meio
de Desigualdades Matriciais Lineares. Artigo da revista SBA do XVIII Congresso
Brasileiro de Automática.
Montagner V. F., Maccari Jr. L. A., Oliveira R. C. L. F.; Design and Experimental
Validation of a Robust H2 Controller Applied to a Boost Converter. Artigo de pesquisa
apresentado no XVIII Congresso Brasileiro de Automatica – 12 a 16 de Setembro de
2010 – Bonito/MS.
Santos P., Gallo C. A.; Ribeiro E. R.; Análise das Associações de Módulos
Fotovoltaicos Sobreados. Artigo de pesquisa apresentado no XVIII Congresso
Brasileiro de Automatica – 12 a 16 de Setembro de 2010 – Bonito/MS.
Andrea C. Q., Gules R., Romaneli E. F. R., Pinto J. O. P., Gonçalves R. C.; Sistema de
Rejeição de Distúrbio e Rastreamento H2 e H∞ Aplicado ao Conversor Boost Usando
LMIs. Artigo de pesquisa apresentado no XVIII Congresso Brasileiro de Automatica –
12 a 16 de Setembro de 2010 – Bonito/MS.
Nogushi T., Matsumoto H.; Maximum Power Point Tracking Method of Photovoltaic
System Using Only Single Current Sensor. Artigo de pesquisa apresentado no 10th
European Conference on Power Electronics and Applications – 2 a 4 de Setembro de
2003 – Tolousse/França.
Kasa N., Iida T., Majumbdar G.; Robust Control for Maximum Power Point Tracking in
Photovoltaic System. Artigo de pesquisa apresentado no Power Conversion Conference
Conference – 2 a 5 de Abril de 2002 – Osaka/Japão.

103

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Erickson R. W., Maksimovic D. (2004), Fundamentals of Power Electronics, Second
Edition.
Seguel J. I. L. (2009), Projeto de um Sistema Fotovoltaico Autônomo de Suprimento de
Energia Usando Técnica MPPT e Controle Digital, Dissertação de Mestrado.
Nogueira A. (2009), Controle Robusto H∞ de Sistemas Discretos Sujeitos a Restrições
no Controle e na Saída, Curitiba, Dissertação de Mestrado.
Júnior P. A. S. (2011), Conversor CC-CC Boost Entrelaçado Aplicado no
Processamento de Energia de Arranjo Solar Fotovoltaico, Dissertação de Mestrado.
Silva D. P. (2003), Sistema Eletrônico para Processamento de Energia Solar
Fotovoltaica, Operando na Máxima Transferência de Potência, com Aplicação na
Alimentação de Refrigeradores Convencionais, Dissertação de Mestrado.
Oliveira D. S., Tomacelli L. C.; Estudo de um Conversor CC-CC Buck-Boost, Artigo de
Pesquisa.

