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RESUMO 

 

 

 

Painéis solares de baixa tensão aumentam a confiabilidade dos painéis solares, devido à redu-
ção das associações em série nas configurações das células fotovoltaicas. A geração em baixa 
tensão requer dispositivos conversores DC/DC de alto rendimento, que possibilitem elevar e 
regular a tensão de saída. O presente estudo analisa o desempenho de um painel fotovoltaico 
da Solarex, modelo MSX 77, configurado para gerar uma tensão em aberto de 10,5 V, tensão 
com carga de 8,5 V, com uma corrente de curto-circuito de 9,0 A, e uma potência de 77 
Watts. O painel solar foi montado na configuração de sistema fotovoltaico isolado, com e sem 
armazenamento de energia tendo como elemento de interface um conversor DC-DC, topolo-
gia Booster. O conversor foi projetado e confeccionado com circuitos integrados de tecnolo-
gia Surface Mounted Devices (SMD), para regular tensão de saída em 14,2V, com rendimento 
de 87 % , disponibilizando a carga uma potência  máxima de 20,88W. O sistema foi instalado 
e instrumentado para medição e aquisição dos seguintes dados: luminosidades, radiações mé-
dias globais (dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)), temperaturas do 
painel solar, temperatura ambiente,  tensões de saída do painel solar, tensão de saída do con-
versor DC-DC, correntes de saída do painel, do conversor, da carga e da bateria. O conjunto 
fotovoltaico foi inicialmente ensaiado em laboratório (simulando seu funcionamento em con-
dições ideais de operação) e, em seguida, submetido a testes em condições reais de campo. O 
ângulo da inclinação do painel foi fixado em 5,5º, compatível com a latitude da cidade de Na-
tal. Fatores como  condições climáticas (variações simultâneas de  altas temperaturas  e radia-
ções solares), valores da resistência de carga, baixo limite da máxima potência solicitada pela 
carga  (20,88W) foram fatores predominantes para que painel  não operasse com níveis de 
eficiência energética maiores que 5 á 6 %. O rendimento médio do conversor projetado nos 
ensaios de campo alcançou 95 %. 
 
Palavras-chave: Energia solar.  Painel fotovoltaico. Conversor DC/DC Booster. Fonte chaveada. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Low voltage solar panels increase the reliability of solar panels due to reduction of in series 
associations the configurations of photovoltaic cells. The low voltage generation requires DC-
DC converters devices with high efficiency, enabling raise and regulate the output voltage. 
This study analyzes the performance of a photovoltaic panel of Solarex, MSX model 77, con-
figured to generate an open circuit voltage of 10.5 V, with load voltage of 8.5 V, with short 
circuit current of 9 A and a power of 77 W. The solar panel was assembled in the  isolated 
photovoltaic system configuration, with and without energy storage as an interface with a DC-
DC converter, Booster topology. The converter was designed and fabricated using SMD (Sur-
face Mounted Devices) technology IC (integrated circuit) that regulates its output voltage at 
14.2 V, with an efficiency of 87% and providing the load a maximum power of 20.88 W. The 
system was installed and instrumented for measurement and acquisition of the following data: 
luminosities, average global radiation (data of INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espa-
ciais), solar panel and environment temperatures,  solar panel and DC-DC converter output 
voltages, panel, inverter, and battery charge output currents. The photovoltaic system was 
initially tested in the laboratory (simulating its functioning in ideal conditions of operation) 
and then subjected to testing in real field conditions. The panel inclination angle was set at 
5.5°, consistent with the latitude of Natal city. Factors such as climatic conditions (simultane-
ous variations of temperature, solar luminosities and ra diation on the panel), values of load 
resistance, lower limit of the maximum power required by the load (20.88 W) were predomi-
nant factors that panel does not operate with energy efficiency levels greater than 5 to 6%. 
The average converter efficiency designed in the field test reached 95%. 
 
Keywords: Solar energy. Photovoltaic panel. Booster DC-DC converter. Switching Power 
Supply (SMPS). 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

 

Em meados da década de 90, fruto de catástrofes ambientais, principalmente causadas 

pela queima de combustíveis fósseis, estimulou-se a conscientização de diminuir as emissões de 

gases poluentes para a atmosfera. Essa consciência humana favoreceu ao desenvolvimento e 

aproveitamento de fontes renováveis, sobretudo, da energia solar fotovoltaica. (BRITO, 2006).  

Preocupações com questões ambientais, em especial, com a possibilidade de aqueci-

mento global causado pela acumulação de CO2 na atmosfera, têm ajudado a convencer a hu-

manidade de que as tecnologias que não emitem dióxido de carbono devem ocupar papel fun-

damental nas futuras estratégias para a produção/uso de energia. (PALZ, 1995). 

A busca de novas tecnologias para geração de energia elétrica colabora com o conceito 

mais amplo de conservação de energia. Muitos métodos alternativos de conversão de energia 

são, cada vez mais, estudados, como o do aproveitamento das energias: eólica, solar, de fontes 

termais, das marés e da termogeração. 

Dentre as fontes de energia renováveis, a energia solar vem desenvolvendo tecnologias 

de fabricação mais avançadas, indicando maiores níveis de aproveitamento na conversão da 

radiação solar em energia elétrica.  

O fator impulsionador para o crescimento da energia fotovoltaica começou na década de 

80, porém, com a estabilização dos mercados petrolíferos e a falta de investimentos em pesqui-

sas aplicadas, a tecnologia dos painéis solares ficou estagnada por vários anos. (SÁ, 2008).  

Bazzo et al (2001) relatam que mesmo os sistemas fotovoltaicos ainda apresentando 

um alto custo inicial, sua alta confiabilidade, pouca manutenção e baixo custo de operação 

fazem com que seja compensadora a sua aquisição.  

Bissochi et al (2002) afirmam que, fisicamente,  a quantidade de energia elétrica produ-

zida será proporcional ao tamanho da placa solar e à luminosidade existente. De acordo com o 

CRESESB, essa luminosidade é variável, mudando de acordo com a latitude e nebulosidade.  

As células fotovoltaicas disponibilizadas comercialmente são elaboradas a base de si-

lício monocristalino, policristalino e amorfo. Mas há, também, células fabricadas com outros 

materiais, como o disseleneto de cobre-indio (CIS) e telureto de cádmio (Cd Te).  
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Jannuzzi et al (2009) instruem que a célula de silício monocristalino é historicamente a 

mais utilizada e comercializada, produzida em fornos especiais. Segundo a Asif (2008) as células 

monocristalinas chegam a uma eficiência variando de 15% a 24,7%. De acordo com a IEA (2006) 

as células de silício policristalino perdem um pouco a eficiência, comparada às células monocris-

talinas, por apresentarem várias interfaces entre os vários cristais, variando entre 14% a 20,3%. 

A conversão direta da energia solar em energia elétrica pode ocorrer através de dois 

processos: conversão termoelétrica e conversão fotoelétrica, cada um deles podendo ser reali-

zado de diversas maneiras. Essa pesquisa estudará apenas o aproveitamento da energia solar 

na geração da energia fotovoltaica. 

No Brasil, o pouco uso de painéis fotovoltaicos se deve ao custo elevado e à baixa efi-

ciência, aproximadamente de 12%. O dimensionamento dos sistemas fotovoltaicos é baseado 

nas características do painel, obtidas pelo fabricante em laboratórios (GNOATTO et al, 2002). 

As características elétricas dos painéis solares são, geralmente, estimadas de acordo 

com sua potência máxima de saída, quando submetidos a condições de teste padrão. As con-

dições de teste padrão (Standard Test Conditions (STC)) são definidas para irradiação solar de 

1 000 w/m2, temperatura da célula de 25 ºC (temperatura na qual se faz a aferição da eficiên-

cia dos módulos fotovoltaicos) e distribuição espectrais AM=1, 5 (CEPEL; CRESESB, 1999). 

O efeito do aumento da temperatura no desempenho de um painel fotovoltaico, ordi-

nalmente, é negligenciado. Módulos fotovoltaicos perdem até 7% de sua potência de saída, 

quando operando em temperaturas próximas a 40 ºC (GXASHEKA et al, 2005). 

A temperatura e a irradiação solar são os principais fatores que influenciam a produ-

ção de energia pelos módulos fotovoltaicos. Com relação à variação da radiação solar, a cor-

rente gerada pelo módulo varia linearmente; enquanto a tensão, logaritmicamente. Com o 

aumento da irradiação, aumenta a temperatura da célula e, consequentemente, ela tende a re-

duzir a eficiência do módulo. Isso ocorre porque a tensão diminui significativamente com o 

aumento da temperatura, enquanto a corrente sofre elevação muito pequena, usualmente, des-

considerada nas aplicações práticas (PALZ, 1995). 

Junior (2004) reforça a necessidade de se utilizar um conversor DC/DC neste tipo de 

sistema fotovoltaico isolado, o que possibilita o perfeito casamento da impedância elétrica 

entre o painel e o banco de baterias, favorecendo condições para que o painel possa trabalhar 

em níveis de maiores potências. 

Segundo Rosemback (2004), os controladores de carga, ao carregarem uma bateria, 

simplesmente ligam os painéis diretamente às baterias, e isto impõe aos painéis funcionarem à 
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tensão da bateria que, tipicamente, não é a tensão ideal de operação para que os mesmos pos-

sam fornecer uma máxima potência. 

Este trabalho buscou dimensionar o nível de eficiência energética do painel solar, as-

sociado a um sistema fotovoltaico isolado, expondo-o em condições reais de operação, tendo 

como elemento de interface o circuito eletrônico de um conversor DC/DC topologia Booster.  

O ponto de máxima potência considerado nos cálculos da eficiência foi o valor médio 

máximo da potência gerada pelo painel, quando acoplado ao conversor DC/DC /carga com e 

sem armazenamento de energia e exposto em condições reais do campo(radiações e tempera-

tura variando simultaneamente  no tempo). Sob essas mesmas situações, procurou-se também 

avaliar o nível de rendimento máximo dos conversores (proposto e comercial), com e sem o 

armazenamento de energia. Nesta pesquisa, não se utilizou controladores de carga de bateria. 

Nos ensaios de medição do nível de eficiência do painel, Gnoatto (2003) primeiramen-

te determinou a sua curva característica I-V, traçando sobre a mesma o seu ponto de máxima 

de potência, expondo-o em um dia de céu limpo, com irradiância de 1 000 W/m2, quando a-

coplado apenas a uma carga variável de 25 Ω, 100 W. Este valor do ponto de máxima potên-

cia foi considerado nos cálculos dos níveis de conversão do painel, quando acoplado ao con-

versor DC/DC. O ângulo da inclinação do painel foi fixado em 5,5º, compatível com a latitu-

de da cidade de Natal. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

O Laboratório de Energia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte já vinha, 

há algum tempo, importando conversores DC/DC, como elementos elevadores e reguladores 

de tensões, utilizados nas experiências com células termoelétricas. Diante da dificuldade em 

adquirir esses conversores, foi proposto, inicialmente, a elaboração/construção de um protóti-

po desse circuito eletrônico (conversor DC/DC topologia Booster). O circuito do conversor 

construído foi projetado para trabalhar no modo de operação contínua, podendo ser emprega-

do tanto em células termoelétricas como em painéis solares. Porém, neste trabalho, o mesmo 

só será avaliado conjuntamente a painéis solares. 

No modo de condução contínua, os conversores Boosteres são capazes de diminuir as on-

dulações das correntes de saída do painel solar, provocadas pelas bruscas variações das condições 
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climáticas pelas quais o painel ficará submetido. Essas reduções das variações das correntes foto-

geradas favorecem o aumento da potência gerada pelos painéis solares (JUNIOR, 2004).  

Após construção do conversor DC/DC, o mesmo foi submetido a uma série de ensaios 

que permitiram fazer o levantamento das suas curvas características de tensão/corrente de 

entrada/saída. Como as especificações de operação do conversor proposto (valores de tensão x 

corrente) foram semelhantes as do conversor DC/DC comercial, ambos foram submetidos aos 

mesmos testes de laboratórios, onde se buscou fazer uma análise comparativa dos seus de-

sempenhos. 

O conversor proposto foi construído com componentes eletrônicos de tecnologia de 

fabricação mais avançada (SMD). A utilização do tipo do sistema de modulação de largura de 

pulso (PWM), empregado nesse circuito eletrônico, possibilitou um melhor rendimento e 

maior estabilidade da tensão de saída regulada, comparados ao conversor comercial.  

Após os testes de laboratórios, o conversor DC/DC foi usado como elemento de inter-

face entre um painel solar, exposto diretamente às condições reais do campo, e uma carga 

resistiva (fixa e variável ), com e sem armazenamento de energia. O objetivo principal da 

montagem deste arranjo fotovoltaico foi avaliar o comportamento da eficiência energética 

desse painel solar policristalino, dentro desse sistema fotovoltaico isolado. 

O trabalho proposto foi direcionado para utilizar painéis solares de baixa tensão e altas 

correntes, características semelhantes à entrada do conversor Booster construído. Essa confi-

guração do modulo fotovoltaico favoreceu ao aumento da sua confiabilidade por disponibili-

zar de um maior número de células solares associadas em paralelo. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Geral 

 

Estudar o desempenho de um painel fotovoltaico de baixa tensão, operando com um 

protótipo de conversor DC/DC, utilizando uma topologia Booster, para aplicação fotovoltaica 

de alta confiabilidade.  
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1.2.2 Específicos 

 

◘ Instalar uma bancada de testes para avaliar o desempenho do sistema em con-

dições reais, contendo: um Painel Solar, o conversor projetado ou comercial, 

baterias de acumulação e cargas fixas e variáveis;  

◘ Testar e avaliar um conversor DC/DC comercial, modelo HZ-12-24 nas condi-

ções de testes de bancada; 

◘ Projetar e construir um conversor DC/DC com características de operação se-

melhante ao conversor DC/DC, modelo HZ 12-24, utilizando dispositivos ele-

trônicos de tecnologia mais avançada, menor custo de fabricação, maior com-

pactação, maior rendimento e correções de falhas relacionadas à instabilidade 

da tensão da saída diante da variação da carga; 

◘ Levantar curvas características do protótipo de conversor DC/DC proposto, ava-

liando o rendimento, a estabilidade da tensão de saída regulada em função da va-

riação da carga, e comparar ao desempenho do conversor DC/DC comercial; 

◘ Observar o comportamento das características do painel solar quando acoplado 

ao conversor proposto em condições reais de operação e compará-las às curvas 

levantadas em condições padrão de testes;  

◘ Identificar as variáveis que mais influenciaram no nível de eficiência energéti-

ca do painel solar, quando exposto diretamente ao sol. 

 



 
 

 

 

CAPÍTULO 2  

Aspectos Teóricos 
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2 ASPECTOS TEÓRICOS 

 

 

 

2.1 RADIAÇÃO SOLAR 

 

A energia solar é a energia eletromagnética proveniente do Sol incidente sobre a su-

perfície da Terra. A radiação solar é a fonte de energia responsável e necessária ao desenvol-

vimento de todos os ciclos da natureza. No entanto, seu aproveitamento sempre foi limitado. 

Inicialmente, a ideia do aproveitamento desse recurso surgiu com base nas leis de termodinâ-

mica; posteriormente, com os estudos sobre o efeito fotoelétrico.  

A população mundial cresceu rapidamente nas últimas décadas do século XX. E uma 

das principais consequências do aumento populacional é o aumento da demanda por energia, 

necessária para impulsionar os princípios da vida em sociedade. O homem, desde os primór-

dios, vem utilizando a energia solar para sua sobrevivência, desenvolvendo várias formas de 

captação e produção energética (CORSON, 1993). 

A energia solar incidente sobre a atmosfera e a superfície terrestre segue um de três 

destinos: ser refletida, absorvida ou transmitida. 

Em média, a radiação solar está distribuída da seguinte maneira: 

◘ 19% são perdidas por absorção pelas moléculas de oxigênio e ozônio da radiação 

ultravioleta (de alta energia) na estratosfera (onde a temperatura cresce com a alti-

tude); 

◘ 6% são perdidas por difusão de a luz solar de menor comprimento de onda - azuis 

e violetas (o que faz com que o céu seja azul); 

◘ 24% são perdidas por reflexão (20% nas nuvens e 4% na superfície).  

◘ 51% são absorvidas pela superfície. Chegam a terra sob a forma de radiação solar 

direta e irradiação solar difusa. Através da Figura 1, pode-se melhor visualizar a 

distribuição da radiação solar sobre a atmosfera e a Terra. 
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Figura 1 Distribuição da radiação solar sobre a terra e atmosfera 

 

A radiação difusa é desviada em diferentes direções, daí chegar ao solo enfraquecido. 

Tais impedimentos são causados pelas nuvens, vapor d água, poeira e vegetação. 

Dentre os tipos de instrumentos usados para medir a radiação solar, destacamos: 

◘ Piranômetros ou radiômetros; 

◘ Pireliômetros; 

◘ Heliógrafos; 

◘ Actinógrafos.  

 

2.2 LEIS DOS COSSENOS DE LAMBERT 

 

De acordo com uma das leis da radiação solar, chamada Lei dos Cossenos de Lambert, 

a irradiação solar está intrinsecamente relacionada com o ângulo Zenital que, devido ao mo-

vimento de rotação da Terra, varia de acordo à época do ano, com a latitude e a hora do dia. 

Após o nascer do sol, o ângulo zenital vai diminuindo e a irradiância vai aumentando, até a-

tingir seu máximo, que acontece ao meio dia, quando o sol passa pelo meridiano local (“pas-

sagem meridiana”).  

Durante o nascer e o pôr do Sol, o ângulo zenital é igual a 90o e, portanto, a irradiância 

solar é igual a zero. O Ângulo Zenital (Z) é o ângulo formado entre o Zênite e os raios solares. 

Zênite é uma linha imaginária que liga o centro da terra e o ponto na superfície, prolongando 

ao espaço, acima do observador. A Figura 2 demonstra a relação do ângulo Zenital com a 

incidência dos raios solares na superfície da Terra.    
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Figura 2 Representação da Lei dos Cossenos de Lambert 

Fonte: Sentelhas; Angelocci, 2009 
 

De acordo com o esquema da Figura 2, pode-se melhor perceber o comportamento da 

radiação solar com o ângulo Zenital, onde o ângulo Z2, sendo menor do que o ângulo Z1, indi-

ca haver maior quantidade de radiação solar no Caso 2 que no Caso1. 

Quando o ângulo zenital é 0°, a radiação que chega a superfície da Terra é igual radiação 

solar. Quando o ângulo zenital é 90°, a radiação solar que chega a superfície da Terra é nula. 

O gráfico representado na Figura 3 relaciona a quantidade de energia solar recebida 

por uma superfície em função do ângulo de incidência da radiação (Lei dos Cossenos de 

Lambert).  

 

 
Figura 3 Cálculo da radiação solar pelo ângulo de incidência. 
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Ainda com relação à Figura 3, pode-se calcular a intensidade da radiação incidente so-

bre uma superfície através da Equação1. Considerando-se o tempo unitário e radiação solar 

constante, temos: 

 

Intensidade da radição solar = Energia
área x tempo ...(1) 

  

IN = R
A1 

...(2) 

  

I = R
A2 

...(3) 

  

I. A2 =  IN. A1 ...(4) 

  

Cos Z = A1
A2 

...(5) 

  

I =  IN. Cos Z ...(6) 

 

Onde: 

R = é a energia ou feixes de radiação sol.  

IN = representa a intensidade de radiação solar que chega á superfície A1 (Normal ao feixe). 

I  = representa a radiação sobre a superfície A2. 

Z= ângulo de incidência da radiação. 

 

2.3 EFEITO FOTOVOLTAICO - CÉLULAS FOTOVOLTAICAS 

 

2.3.1 Definição 

 

Define-se o princípio do funcionamento da geração de energia fotovoltaica quando a 

luz, após atingir uma célula, tem uma parte refletida, absorvida por ela e o restante a atraves-

sa. Os fótons da luz absorvida excitam os elétrons das ligações covalentes do cristal para ní-
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veis de energia mais elevados, que nada mais é que a passagem deles da banda de valência 

para banda de condução (“banda vazia”), sendo denominados elétrons livres.  

Uma célula fotovoltaica é um dispositivo semicondutor similar a um diodo de junção.  

 

2.3.2 Classificação dos tipos células solares quanto ao tipo de material 

 

De acordo com a forma que os átomos do semicondutor estão estruturados, as células 

podem ser classificadas em cristalinas (subdivididas em monocristalinas e multicristalinas) e 

amorfas. Existem células constituídas tanto por elementos singelos (silício, germânio, selê-

nio), como por ligas e compostos (arseneto de gálio, sulfeto de cádmio, telureto de cádmio, 

disseleneto de cobre e índio etc.). 

Existem três tipos de células, conforme o método de fabricação. 

◘ Silício monocristalino: dentre as células fotovoltaicas que utilizam o silício 

como material base, as monocristalinas são, em geral, as que apresentam maio-

res eficiências. As fotocélulas comerciais obtidas com o processo descrito, a-

tingem uma eficiência de até 15%, podendo chegar em 18% em células feitas 

em laboratórios. 

◘ Silício policristalino: as células de silício policristalino são mais baratas que as 

de silício monocristalino, por exigirem um processo de preparação das células 

menos rigoroso. A eficiência, no entanto, cai um pouco em comparação às cé-

lulas de silício monocristalino.  

◘ Silício amorfo: sua eficiência na conversão de luz solar em eletricidade varia 

entre 5% e 7% (PEREIRA, 2002). 

 

2.3.3 Influência da temperatura na condutividade dos semicondutores 

 

Dentre os diversos tipos de semicondutores, o silício é um dos elementos mais usados co-

mo matéria prima da indústria eletrônica e fotovoltaica. Encontra-se em abundância na natureza 

na forma pura, porém, passa por uma série de processos físico-químicos até chegar a um grau 

altíssimo de pureza. O silício é um elemento tetravalente, isto é, um átomo de silício possui quatro 

elétrons na sua banda de valência. Numa rede cristalina intrínseca, cada átomo compartilha seus  
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elétrons de valência em ligações covalentes com 

outros quatro átomos de silício, completando o nú-

mero ideal de oito elétrons na última camada. Como 

esses elétrons estão presos às ligações covalentes, 

eles estão impossibilitados de se mover pelo cristal 

e promover a condução. Na verdade, somente à 

temperatura de zero absoluto, a totalidade dos elé-

trons de um cristal está presa às ligações, caracteri-

zando o semicondutor como isolante. À temperatura 

ambiente, o semicondutor já apresenta certa condu-

tividade, pois alguns elétrons ganham energia tér-

mica suficiente para romper a ligação, tornando-se 

livres. Esses elétrons livres se movem aleatóriamen- 

te pela estrutura cristalina. Note-se, conforme Figura 4, que cada elétron (carga negativa) liberado, 

deixa uma lacuna, a qual pode ser interpretada como uma carga positiva. 

 

2.3.4 Formação das camadas N e P - adicionamento de impurezas 

 

A adição controlada de impurezas à estrutura cristalina, num processo conhecido como 

dopagem, aumenta drasticamente a condutividade do semicondutor. A formação da camada N se 

dá através da adição de substâncias pentavalentes, deixando o material semicondutor com excesso 

de elétrons, conforme Figura 5. 

 
Figura 5 Formação da camada semicondutora tipo N 

 

Já a adição de substâncias trivalentes no semicondutor intrínseco, deixa-o desequili-

brado eletricamente, por apresentar excesso de lacunas, conforme Figura 6. 

Figura 4 Representação da formação de 
uma lacuna no semicondutor 
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Figura 6 Formação da camada semicondutora tipo P 
 

2.3.5 Formação da junção PN - Formação da Barreira de Potencial 

 

A dopagem com elementos pentavalentes e trivalentes, tais como, respectivamente, 

antimônio e alumínio, em regiões contíguas do cristal (N e P), quando unidas, formam a cha-

mada junção PN, também conhecida como barreira de potencial ou região de deflexão. Como 

a região N fica com alta concentração de elétrons livres, ocorre por difusão uma migração de 

elétrons dessa região para o bloco P, ao mesmo tempo em que lacunas da região P migram 

para a N. Quando uma junção PN é formada, alguns elétrons livres da região N se movem por 

difusão, através da junção, e se combinam com lacunas na região P, formando íons negativos 

na extremidade interna da camada P e íons positivos na extremidade da camada N, conforme 

Figura 7. 

 
Figura 7 Formação da barreira de potencial da célula fotovoltaica 
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Essa movimentação de cargas é limitada pelo surgimento, na região da junção, de um 

campo elétrico que se opõe à difusão original, causado pela ausência daquelas cargas que tro-

caram de lado. Dessa forma, estabelece-se a formação de uma barreira de potencial, que age 

como uma alta resistência interna do semicondutor, impedindo a circulação da corrente elétri-

ca através do mesmo. Ou seja, quando a barreira de potencial se forma, estabelece, através 

dela, a formação de um campo elétrico que irá impedir o deslocamento de cargas elétricas por 

dentro da célula semicondutora. Nessa situação, se os terminais da célula fotovoltaica fossem 

conectados por um fio, nenhuma corrente circularia através da mesma. Esse equilíbrio é que-

brado quando a junção é iluminada.  

 

2.3.6 Descoberta da célula fotovoltaica 

 

Define-se célula fotovoltaica como sendo a unidade fundamental do processo de con-

versão de energia elétrica em solar. O físico francês Edmond Becquerel, descreveu a primeira 

célula fotovoltaica, em 1839, que permaneceu como curiosidade científica nos 75 anos poste-

riores. Becquerel descobriu que certos materiais produziam pequenas quantidades de corrente 

elétrica quando expostos à luz. Heinrich Hertz estudou, primeiramente, o efeito em sólidos, 

como o silício, por volta de 1870. Logo após, células de silício convertiam luz em eletricida-

de, com eficiência variando entre 1% e 2%. Como resultado, o silício foi adotado para os dis-

positivos de medição de luz.  

Os maiores passos para a comercialização das células fotovoltaicas foram tomados nos 

anos 40 e início da década de 50, quando, com o processo de Czochralski, desenvolveu-se 

silício altamente puro e cristalino. Em 1954, cientistas da Bell Laboratories, através do pro-

cesso de Czochralski, desenvolveram a primeira célula fotovoltaica de silício cristalina, com 

uma eficiência de 4%.  

A mecânica quântica diz que a luz é constituída de fótons, os quais têm uma determi-

nada quantidade de energia proporcional à sua frequência de vibração. Quando um elétron da 

banda de valência é atingido por um fóton, ele absorve sua energia. Se esta energia for sufici-

ente para arrancar o elétron de sua ligação, este passa à banda de condução e se torna livre, 

criando um par elétron-lacuna. Tomando como exemplo a camada N, quando o fóton atinge 

um elétron da banda de valência da ligação iônica formada na extremidade interna da camada 

N, esse íon positivo se torna uma carga negativa. Essa extremidade interna da camada N tende 



ALCÂNTARA, Sara Maria Freitas de. 
protótipo de um conversor dc/dc topologia Booster
cânica] – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte, 2010.
 

 

a ficar mais negativa e, junto com o potencial negativo interno da camada P, ir

repulsão, tanto dos elétrons livres gerado

ção a P, caso exista uma carga interligada entre seus extremos externos. 

Em resumo, o campo elétrico interno favorecerá a repulsão dessas cargas livres em d

reção à camada P. Essas cargas deslocadas não atr

deslocarão no sentido das cargas de um gerador elétrico 

de elétrons fotogerados também irão fazer a barreira de potencial atuar como um gerador f

toelétrico. Quanto mais fót

rão formados. Este é o chamado efeito fotovoltaico. A 

de uma célula fotovoltaica com incidência da luz.

 

Figura 
 

2.3.6.1 Exemplos das aplicações das células fotovoltaicas.

 

◘ Relógios e calculadoras

◘ Sistemas de eletrificação rural atendendo a cargas elétricas distantes da rede 

elétrica convencional (nesse caso, os sistemas são v

função dos elevados custos necessários para expansão da rede elétrica)

◘ Eletrificação de cercas na zona rural

◘ Bombeamento de água da zona rural

◘ Refrigeração de medicamentos e vacinas em postos de saúde

◘ Sinalização náutica (nos faróis e 
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, junto com o potencial negativo interno da camada P, ir

tanto dos elétrons livres gerados, como dos elétrons dopados na camada N, em dir

uma carga interligada entre seus extremos externos. 

Em resumo, o campo elétrico interno favorecerá a repulsão dessas cargas livres em d

camada P. Essas cargas deslocadas não atravessarão a barreira de potencial, elas se 

no sentido das cargas de um gerador elétrico - de dentro para fora. Essas liberações 

de elétrons fotogerados também irão fazer a barreira de potencial atuar como um gerador f

toelétrico. Quanto mais fótons atingirem os elétrons da junção, mais pares elétron

. Este é o chamado efeito fotovoltaico. A Figura 8 representa o comportamento 

de uma célula fotovoltaica com incidência da luz. 

 
Figura 8 Corte transversal de uma célula fotovoltaica 

2.3.6.1 Exemplos das aplicações das células fotovoltaicas. 

elógios e calculadoras; 

istemas de eletrificação rural atendendo a cargas elétricas distantes da rede 

elétrica convencional (nesse caso, os sistemas são viáveis economicamente em 

função dos elevados custos necessários para expansão da rede elétrica)

Eletrificação de cercas na zona rural; 

ombeamento de água da zona rural; 

efrigeração de medicamentos e vacinas em postos de saúde

Sinalização náutica (nos faróis e boias de navegação); 
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, junto com o potencial negativo interno da camada P, irá favorecer a 

como dos elétrons dopados na camada N, em dire-

uma carga interligada entre seus extremos externos.  

Em resumo, o campo elétrico interno favorecerá a repulsão dessas cargas livres em di-

a barreira de potencial, elas se 

de dentro para fora. Essas liberações 

de elétrons fotogerados também irão fazer a barreira de potencial atuar como um gerador fo-

ons atingirem os elétrons da junção, mais pares elétron-lacuna se-

representa o comportamento 

 

istemas de eletrificação rural atendendo a cargas elétricas distantes da rede 

iáveis economicamente em 

função dos elevados custos necessários para expansão da rede elétrica); 

efrigeração de medicamentos e vacinas em postos de saúde; 
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◘ Sinalização rodoviária de telefones de socorros rodoviários, telefones celulares. 

◘ Sinalização ferroviária; 

◘ Produção catódica contra a corrosão de estruturas metálicas (oleodutos, gaso-

dutos, torres de linhas de transmissão; 

◘ Aplicações militares (instalação de campainhas nos acampamentos dos postos 

avançados e de fronteira); 

◘ Abastecimento de água nos bebedouros para consumo do gado; 

◘ Irrigação da terra.  

 

2.4 PAINEIS FOTOVOLTAICOS 

 

2.4.1 Definição 

 

Os painéis fotovoltaicos são dispositivos onde se verifica o efeito fotovoltaico. São 

conversores (transdutores) que transformam a energia solar em energia elétrica de corrente 

contínua, os quais quando expostos à radiação solar funcionam como geradores de energia 

elétrica. Em um sistema fotovoltaico, os painéis são os elementos responsáveis pela conversão 

da radiação solar em eletricidade. A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT/ 

NBR10899/ TB-328) define o painel fotovoltaico como sendo o “[...] menor conjunto ambi-

entalmente protegido de células solares interligadas, com o objetivo de gerar energia elétrica 

em corrente contínua [...]”. Painéis com tensão nominal de 12 VDC são constituídos por 30 a 

36 células em série. Embora não tão comuns, são também encontrados módulos com tensões 

nominais de 6, 24 e 48 V (PRIEB, 2002). 

 

2.4.2 Curva característica de tensão e corrente de saída do painel fotovoltaico 

 

A representação da Figura 9 mostra a curva característica de saída do painel fotovol-

taico, denominada curva da corrente versus tensão. A corrente de saída se mantém pratica-

mente constante, dentro da amplitude de tensão de funcionamento e, portanto, o dispositivo 

pode ser considerado uma fonte de corrente constante nesse âmbito. A corrente e a tensão em 
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que opera o dispositivo fotovoltaico são determinadas pela radiação solar incidente, pela tem-

peratura ambiente e pelas características da carga conectadas ao mesmo.   

 

Figura 9 Curva característica de saída da célula fotovoltaica 
 

2.4.2.1 Definição dos principais parâmetros 

 

Os principais parâmetros dos valores da curva de saída da célula fotovoltaica represen-

tada na Figura 9 são:  

◘ Corrente de curto-circuito (Icc): máxima corrente que pode entregar um dispositi-

vo sob condições determinadas de radiação e temperatura, correspondendo a ten-

são nula e, consequentemente, a potência nula. 

◘ Tensão de circuito aberto (Vca): máxima tensão que pode entregar um dispositivo 

sob condições determinadas de radiação e temperatura, correspondendo à circula-

ção de corrente nula e, consequentemente, à potência nula. 

◘ Potência Pico (Pmp): é o valor máximo de potência que pode entregar o dispositi-

vo. Corresponde ao ponto da curva no qual o produto V x I é máximo.   

◘ Corrente a máxima potência (Imp): corrente que entrega o dispositivo a potência 

máxima sob condições determinadas de radiação e temperatura. É utilizada como 

corrente nominal do mesmo.   

◘ Tensão a máxima potência (Vmp): tensão que entrega o dispositivo a potência 

máxima sob condições determinadas de radiação e temperatura. É utilizada como 

tensão nominal do mesmo. 
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2.4.2.2 Comportamento da curva de saída em relação à intensidade da radiação solar 

 

O resultado de uma mudança na intensidade de radiação é uma variação na corrente de 

saída para qualquer valor de tensão. A corrente varia com a radiação de forma diretamente 

proporcional. A tensão se mantém praticamente constante. A Figura 10 mostra o comporta-

mento da corrente e tensão do painel em função da queda da radiação solar. 

 

 

Figura 10 Comportamento da tensão e corrente do painel em função da radiação. 
 

2.4.2.3 Comportamento da curva de saída em relação ao efeito da temperatura. 

 

O principal efeito provocado pelo aumento da temperatura do módulo é uma redução da 

tensão de forma diretamente proporcional. Existe um efeito secundário, dado por um pequeno 

incremento da corrente para valores baixos de tensão. Tudo isto está indicado na Figura 11. 

  

 
Figura 11 Comportamento da tensão do painel em função da variação da temperatura 
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A tensão no ponto de máxima potência de saída para uma célula é de aproximadamen-

te 0,5 Volts em pleno sol. A corrente que entrega uma célula é proporcional à superfície da 

mesma e à intensidade da luz.  

A curva I-V, corrigida para as condições ambientais, é só uma parte da informação ne-

cessária para saber qual será a característica de saída de um módulo. Outra informação im-

prescindível é a característica de operação da carga a conectar. É a carga que determina o 

ponto de funcionamento na curva I-V. 

 

2.4.2.4 Comportamento da curva de saída em relação potência máxima durante o dia 

 

A característica I-V do módulo fotovoltaico varia com as condições ambientais. Isto 

quer dizer que haverá uma família de curvas I-V que nos mostrará as características de saída 

do módulo durante o dia numa época do ano, conforme mostra a Figura12.    

 

 
Figura 12 Comportamento das curvas de um painel em função da hora diária 

 

2.4.3 Fatores interferentes na potência gerada pelos painéis solares  

 

Muitas são as variáveis que interferem no nível da conversão da energia solar em energia elé-
trica. Dentre elas, as de maior destaque são (CERAGIOLI, 1997). 

 

◘ Latitude; 

◘ Variações na constante solar (radiação); 
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◘ Período do ano; 

◘ Espessura da camada atmosférica (massa de ar); 

◘ Ângulo de incidência zenital do Sol; 

◘ Distância entre o Sol e a Terra; 

◘ Condições atmosféricas e meteorológicas da Terra.  

 

Em razão da maioria do território brasileiro estar situado em latitudes entre o Equador 

e o trópico de Capricórnio, ele apresenta uma incidência de energia solar bastante favorável. 

E, dentro do Brasil, o Nordeste é a região que melhor se adapta a aplicação dos módulos foto-

voltaicos. O valor médio para o nível de radiação solar incidente sobre a superfície situada no 

topo da atmosfera, que nada mais é que a radiação fora da atmosfera, e é de 1367 W/m2.  

 

2.5 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

 

2.5.1 Tipos de sistemas fotovoltaicos 

 

Existem três tipos de sistemas fotovoltaicos: isolado ou autônomo, híbrido e conectado 

à rede. 

 

2.5.1.1 Sistema fotovoltaico isolado ou autônomo 

 

Sistema isolado. Em geral, utiliza alguma forma de armazenamento de energia. Esse 

armazenamento pode ser feito através de baterias, quando se deseja utilizar aparelhos elétri-

cos; ou se armazenam na forma de energia gravitacional, quando se bombeia água para tan-

ques em sistemas de abastecimento. Alguns sistemas isolados não necessitam de armazena-

mento, como é o caso da irrigação, onde toda a água bombeada é diretamente consumida ou 

estocadas em reservatórios (CRESESB, 1999). 
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Figura 13 Representação 
 

Em sistemas que necessitam de armazenamento de energia em baterias, usa

positivo para controlar a carga e a descarga na bateria

de carga" tem como principal funçã

descarga profunda. O controlador de carga é usado em sistemas pequenos

utilizados são de baixa tensão e corrente contínua (CC).

melhor casamento de impedância com a saída do painel

tregue a carga. 

Para alimentação de equipamentos de corrente alternada (CA) é necessário um inversor. 

Esse dispositivo, geralmente

para otimização da potência final produzida. 

usado quando se deseja mais conforto na utilização de eletrodomésticos convencionais.

 

2.5.1.2 Sistema fotovoltaico híbrido

 

Sistema híbrido, conforme representado na 

rede convencional, apresenta várias fontes de geração de energia como, por exemplo

eólicas, geração diesel e módulos fotovoltaicos. A utilização de várias formas de geração de 

energia elétrica se torna complex

sário um controle de todas as fontes para que haja máxima eficiência na entrega da energia 

para o usuário. 
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Figura 14 Representação do sistema fotovoltaico híbrido 
 

Em geral, os sistemas híbridos são empregados para sistemas de médio e grande porte, 

vindo a atender um número maior de usuários. Por trabalhar com cargas de corrente alternada, 

o sistema híbrido também apresenta um inversor. Decorrente a grande complexidade de arran-

jos e multiplicidade de opções, a forma de otimização do sistema se torna um estudo particu-

lar para cada caso.   

 

2.5.1.3 Sistema fotovoltaico interligado a rede 

 

Esse sistema, como demonstra a Figura15, emprega grandes números de painéis foto-

voltaicos e não utiliza armazenamento de energia, pois toda a geração é entregue diretamente 

na rede. Representa uma fonte complementar ao sistema elétrico de grande porte ao qual está 

conectado. Todo o arranjo é conectado em inversores e, logo a seguir, guiado diretamente na 

rede. Estes inversores devem satisfazer as exigências de qualidade e segurança para que a rede 

não seja afetada. 

 
Figura 15 Representação do sistema fotovoltaico conectado á rede. 
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2.5.2 Principais características de operação e comerciais. 

 

O Centro de Referência para Energia Solar e Eólica (CRESESB) instrui, enquanto 

procedimento mais acertado, dimensionar a carga total gerada pela corrente do módulo. Ela 

constitui um parâmetro de maior confiabilidade, uma vez que o seu valor é diretamente pro-

porcional à radiação solar.  

◘ A maior intensidade da corrente elétrica gerada pelas células não depende do calor, 

mais da maior quantidade de luz incidente, bem como da área da célula; 

◘ Quanto maior a radiação solar, maior a corrente no módulo; 

◘ O excesso de calor diminui o rendimento da célula; 

◘ As células solares continuam a gerar corrente elétrica mesmo em céu nublado; 

◘ A unidade comercial da potência é dada em W p (watts pico); 

◘ Wp é a potência por metro quadrado com o Sol incidindo perpendicularmente ao 

painel; 

◘ O rendimento dos módulos voltaicos costuma variar entre 10 a 13 % do nível má-

ximo de aproveitamento da conversão da luz em eletricidade; 

◘ O rendimento das células aplicadas nas naves espaciais apresenta os melhores ní-

veis, em torno de 28%; 

◘ Quanto maior a luminosidade incidente no módulo, maior será a sua produção de 

energia; 

◘ Esse sistema não é economicamente viável para aquecimento de água; 

◘ Um módulo de 100 Wp a 150 Wp atende satisfatoriamente a iluminação básica de 

uma pequena residência rural (lâmpadas e uma pequena TV); 

◘ O custo para instalação do módulo varia de US$ 8/Wp a US$ 10/Wp, incluindo a 

instalação. A intensidade da radiação solar incidente não afeta significativamente 

a tensão dos módulos;  

◘ A principal função da camada de cobertura antireflexiva dos módulos fotovoltai-

cos é evitar que existam raios refletidos, a fim de que se diminua a eficiência dos 

painéis solares. 

 

A iluminância natural varia até cerca de 100 000 lux, num dia com sol limpo. 
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Devido às células solares apresentarem dois tipos de conversão (térmica e elétrica), a 

conversão térmica tende a reduzir a conversão elétrica quando a célula é submetida a aumento 

de temperatura. 

Deve-se ter cuidado com a vida útil da bateria. Quando os módulos fotovoltaicos são 

acoplados às baterias, essa tensão cai, o que vale dizer que o estado de carga da bateria inter-

fere na tensão do módulo depois de acoplado. Quando acoplada ao módulo, essa tensão redu-

zida fica na faixa de 12 a 14,5 V. A potência fornecida por um módulo trabalhando com a 

bateria não deve ser inferior a 25 a 35% de sua potência máxima. 

 

2.5.3 Principais vantagens 

 

A energia solar não polui durante seu uso. A poluição decorrente da fabricação dos 

equipamentos necessários à construção dos painéis solares é totalmente controlável, utilizando 

as formas de controles atualmente existentes. As centrais necessitam de manutenção mínima. 

A cada dia, os painéis solares se tornam mais potentes. Em ordem inversamente pro-

porcional, apresentam-se seus custos, viabilizando economicamente o uso da energia solar.  

Esse tipo de energia parece ideal para lugares remotos ou de difícil acesso, conside-

rando-se que sua instalação em pequena escala não obriga investimentos vultosos em linhas 

de transmissão. 

Em países tropicais como o Brasil, a utilização da energia solar é viável em pratica-

mente todo o território e, em locais longe dos centros de produção energética, sua utilização 

ajuda a diminuir a demanda energética e, consequentemente, a perda de energia que ocorreria 

na transmissão. Permitem o aproveitamento de uma fonte de energia natural abundante e 

sempre disponível: o Sol. Não produzem resíduos de qualquer espécie, constituindo uma fonte 

de energia silenciosa e absolutamente limpa. 

Painéis solares têm vida útil de aproximadamente 30 anos. Permitem a geração de ele-

tricidade em locais ermos, de difícil acesso, não supridos pela rede elétrica comercial, além de 

apresentar custo operacional de manutenção extremamente baixo. É um sistema autônomo, 

por produzir e consumir energia no mesmo local, sem necessidade de ligações à rede de dis-

tribuição de energia.  
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2.5.4 Desvantagens 

 

Um painel solar consome uma quantidade enorme de energia para ser fabricado. A e-

nergia para a fabricação de um painel solar pode ser maior do que a energia gerada por ele. Os 

preços são muito elevados em relação a outros meios de energia. 

Existe variação nas quantidades produzidas de acordo com a situação atmosférica. A 

produção à noite é inexistente, requerendo a existência de meios de armazenamento da ener-

gia produzida durante o dia, em locais onde os painéis solares não estejam ligados à rede de 

transmissão de energia.  

Durante os meses de inverno, devido à menor disponibilidade diária de energia solar, 

locais em latitudes médias e altas sofrem quedas bruscas de produção de energia.  

 

2.6 CONVERSORES  

 

2.6.1 Histórico 

 

A tecnologia de fontes chaveadas, também conhecidas como conversores, não é recen-

te. Fontes de alta tensão baseadas no conversor flyback, por exemplo, estão presentes em apa-

relhos de TV há muitas décadas. As grandes alterações tecnológicas ocorridas nos últimos 20 

ou 30 anos, no entanto, estão relacionadas ao surgimento de componentes semicondutores de 

potência capazes de comutar em alta frequência (entendido como acima de 20 kHz), com bai-

xas perdas.  

Chaveada é uma forma reduzida de se falar chaveamento em alta frequência. Uma fon-

te chaveada é uma unidade de fonte de alimentação eletrônica que incorpora um circuito con-

trolador interno que chaveia a corrente, ligando-a e desligando-a rapidamente, de forma a 

manter uma tensão de saída estabilizada. O chaveamento da corrente pode causar problemas 

de ruído, tanto eletromagnético quanto sonoro.  

Em razão principal da criação do transistor MOSFET, ao qual se seguiu o IGBT, am-

bos com desempenho muito superior ao transistor bipolar em aplicações de chaveamento rá-

pido, toda uma nova área de desenvolvimento tecnológico pôde se estabelecer. 
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A crescente demanda por fontes de alimentação compactas, de alto rendimento e res-

posta dinâmica a transistores de carga, decorrente da ampliação de cargas eletroeletrônicas a 

serem alimentadas em tensão CC, exigiu soluções que transcendiam as fontes convencionais 

baseadas em retificadores, seguidos por filtros passivos e reguladores série (POMILIO, 2008). 

O uso de transistores como chave permitiu minimizar as perdas de potência, desde que 

as transições entre os estados ligado e desligado fossem muito rápidas (minimizando o intervalo 

no qual o componente atravessa sua região ativa). Com isso, minimizou-se a necessidade de 

dispositivos de dissipação do calor gerado no semicondutor. Todavia, ao operar como chave, 

esses circuitos exigiram filtros passa-baixos que fossem capazes de recuperar uma tensão CC 

adequada aos circuitos de carga. Tais filtros utilizam indutores e capacitores. A minimização 

desses elementos requereu que a frequência de comutação fosse a mais elevada possível, de 

modo que valores aceitáveis de ripple fossem obtidos com baixas indutâncias e capacitâncias.  

A elevação da frequência, no entanto, fica restrita pelas perdas, devido às comutações 

dos componentes semicondutores. Apesar das muitas soluções tecnológicas já obtidas, conti-

nuam a surgir novos desafios, como a alimentação em tensões cada vez mais baixas dos cir-

cuitos digitais, com implicações sobre os valores mínimos de queda de tensão direta dos com-

ponentes. 

O texto que se segue procura dar informações básicas sobre os conversores DC-DC, 

focando suas principais funções quando acoplados aos painéis solares. Nos sistemas fotovol-

taicos utilizam-se basicamente dois tipos de conversores estáticos:  conversores DC-DC e  

conversores DC-CA. 

 

2.6.2 Classificação das fontes chaveadas 

 

Segundo Garcia (2008), quanto à classificação das fontes chaveadas elas podem ser: 

◘ entrada CA, saída DC: retificador; 

◘ entrada DC, saída DC: conversor de tensão, ou conversor de corrente ou conver-

sor DC/DC; 

◘ entrada CA, saída CA: Conversor de frequência, ciclo-conversor; 

◘ entrada CC, saída CA: inversor.  
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2.6.3 Conversores estáticos DC/DC 

 

Os conversores estáticos possuem a tarefa de adequar a potência elétrica disponível em 

determinados pontos do sistema a outra forma estável desejada. Através de uma estratégia de 

comando para abertura e fechamento de suas chaves semicondutoras de potência, os conver-

sores estáticos são capazes de elevar ou abaixar um determinado nível de tensão ou corrente 

contínua, transformar uma tensão alternada em contínua ou uma tensão contínua em alternada 

com a amplitude e frequência desejadas. 

Os conversores estáticos podem operar no modo tensão ou no modo corrente. No mo-

do tensão, a variável de controle é a tensão de saída, e o conversor opera como uma fonte de 

tensão. No modo corrente, a variável de controle é a corrente de saída, e o conversor opera 

como uma fonte de corrente equivalente. 

 

2.6.3.1 Topologias básicas 

 

Existem duas topologias básicas de conversores estáticos DC-DC que são: 1) conver-

sor abaixador de tensão, também denominado na literatura como Step-down ou Buck; 2) con-

versor elevador de tensão, conhecido por Step-up ou Boost (MOHAN, 1995).  

As Figuras 16 (a) e 16 (b) representam, respectivamente, os modelos equivalentes dos 

tipos de conversores DC-DC abaixador de tensão (Buck) e elevador de tensão (Boost). Nessas 

figuras, S representa a chave estática de potência, D é um diodo de potência, L é um indutor 

para armazenamento de energia, C um capacitor que atua como filtro de saída, iL(t) é a corrente 

sobre o indutor, Vi é a tensão de entrada e V0 é a tensão de saída fornecida a carga R. 

 

 

Figura 16 Topologias básicas dos conversores estáticos DC-DC  
(a) conversor Buck e (b)conversor Boost 
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2.6.3.2 Modos de operação 

 

Mohan (1995), observa que os conversores DC-DC chaveados possuem dois modos de 

operação, de acordo com a corrente iL(t) que circula pelo indutor L, que são:  

◘ Modo de condução contínua (MCC), onde a corrente iL(t) é sempre maior que 

zero durante um período de chaveamento. 

◘ Modo de condução descontínua (MCD), onde a corrente iL(t) é zero por alguns 

instantes do período de chaveamento. 

 

2.6.3.3 Principais funções quando acoplados aos sistemas fotovoltaicos 

 

Os conversores estáticos DC-DC em um sistema fotovoltaico fazem a ligação entre os 

painéis solares a cargas de corrente contínua. Os conversores podem exercer dupla função no 

sistema fotovoltaico: 

a) adequar o nível de tensão gerada nos terminais do painel no nível de tensão desejado 

às cargas, favorecendo as cargas acopladas as suas saídas uma tensão com bom nível 

de regulagem. 

b)  exercer a função de seguidor do ponto de máxima potência do painel, denominada pe-

la sigla MPPT (do inglês, Maximum Power Point Tracker).  

Esse ponto de máxima potência de um painel varia com o nível de insolação e com a 

temperatura, como mostram os gráficos da Figura 17(b) e Figura 18(b), respectivamente.  

 

 
Figura 17 Curvas características do painel fotovoltaico, variação com a insolação 

(a) Tensão x corrente e (b) tensão x potência. Os símbolos (*) nas curvas indicam os pontos de máxima potência, (ROSEMBERG, 2004) 
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Figura 18 Curvas características do painel fotovoltaico, variação com a temperatura 

(a) tensão x corrente e (b) tensão x potência. Os símbolos (*) nas curvas indicam os pontos de máxima potência, (ROSEMBERG, 2004). 

 

A Figura 17 (a) mostra a curva tensão versus corrente; a Figura 17 (b), a curva tensão 

versus potência de um painel fotovoltaico para diferentes níveis de insolação e uma tempera-

tura ambiente fixa e igual a 25 °C.  

A Figura 18 (a) mostra a curva tensão versus corrente; a Figura 18 (b), a curva tensão 

versus potência do painel fotovoltaico modelado para diferentes valores de temperatura e para 

uma insolação constante de 1000 W/m2. 

 

2.7 MECANISMOS DE BUSCA 

DO PONTO DE MÁXIMA 

POTÊNCIA DE UM PAINEL 

SOLAR (ALGORITMO DE 

CONTROLE) 

 

Os dispositivos MPPT fun-

cionam basicamente da seguinte 

forma: os terminais do arranjo fo-

tovoltaico são conectados à entrada 

do conversor, através de um algo-

ritmo de controle que atua sobre a 

chave S exposta no modelo de cir-

Figura 19 Fluxograma do algoritmo Incremental Condutance  
Fonte: Rosemberg (2004) 
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cuito Boost da Figura 16 (b); admitindo que a entrada do conversor seja a energia gerada pelo 

painel solar, tanto o valor da tensão de entrada quanto a corrente de entrada irão variar, até 

que o produto da tensão pela corrente seja máximo. Esse controle é feito continuamente pelo 

algoritmo, para  

que se possa extrair sempre a máxima potência que pode ser gerada pelos painéis, sob deter-

minadas condições de insolação e temperatura (CRESESB, 2004). 

Existem vários algoritmos para o rastreamento do ponto de máxima, aplicado ao contro-

le do conversor CC-CC em sistemas fotovoltaicos. A Figura 19 mostra um exemplo de um flu-

xograma do algoritmo Incremental Condutance, proposto na dissertação de Rosemberg (2004). 

Junior (2004) confirma, através de alguns trabalhos já realizados em sistema fotovol-

taicos acoplados a conversores DC-DC, que a presença de  um sistema inteligente, como a de 

alguns algoritmos, é imprescindível  para rastrear constantemente este ponto de máxima po-

tência. Quando se expõe um painel solar diretamente ao Sol, a cada mudança da radia-

ção/temperatura, o módulo fotovoltaico apresenta um ponto de máxima potência, e esses cir-

cuitos lógicos, através de uma programação, são capazes de “detectá-los” mantendo os painéis 

operando maior tempo no seu ponto de máximo aproveitamento energético.  

Ainda segundo Junior (2004), é importante ressaltar a necessidade do uso indispensá-

vel do conversor DC-DC em sistemas fotovoltaicos, por favorecer ao perfeito casamento da 

impedância elétrica dinâmica entre o painel com o banco de baterias. De acordo com a Figura 

20, é possível observar a associação do conversor em paralelo com o painel e a carga.  

 

 
Figura 20 Conversor com conexão paralela. 

 

Pacheco (2009) instrui que a configuração apresentada na Figura 20, mostra que parte 

da energia gerada pelo painel será processada pelo conversor, fazendo com que ocorra maior 
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aproveitamento da energia fornecida pelo módulo fotovoltaico à carga. Afirma, portanto, que 

o sistema com conexão paralela possui eficiência maior, comparando-se ao sistema com co-

nexão série. 

Além do Step-down (Buck) e do Step-Up (Boost), existem outras topologias de conver-

sores, como o Buck-Boost, Cuk, SEPIC e o Zeta. Nesta pesquisa, utilizou-se apenas o Boost 

no modo de operação contínuo com cargas resistivas. 
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3 ESTADO DA ARTE 

 

 

 

Vários trabalhos foram desenvolvidos visando alcançar maior nível de aproveitamento 

na conversão da energia solar em elétrica, utilizando conversores DC/DC como elemento de 

interface entre painéis solares e banco de baterias acoplado às cargas. Porém, muitas dessas 

pesquisas foram feitas utilizando softwares como simuladores solares, onde se puderam con-

trolar variáveis importantes, como radiação solar e temperatura. Outras utilizaram algoritmos 

matemáticos, permitindo a busca constante dos pontos de máxima potência dos painéis. 

Em seguida, serão apresentados, alguns trabalhos de pesquisas realizados com siste-

mas fotovoltaicos isolados, avaliando principais fatores interferentes no nível de conversão 

energética dos painéis solares: influência da temperatura e da radiação solar, implementação 

de sistemas inteligentes  no rastreamento do ponto de máxima potência dos painéis, utilização 

de conversores como elemento de interface entre painéis e cargas. 

  

3.1 PESQUISAS DE MEDIÇÕES DO NÍVEL DE EFICIÊNCIA E CONTROLE DE BUSCA 

DO PONTO DE MÁXIMA POTÊNCIA DOS PAINÉIS  

 

3.1.1 Controlando temperatura e radiação solar nos ensaios de campo 

 

Dalacort et al (2008) desenvolveram uma pesquisa, onde se buscou analisar a influên-

cia da temperatura sobre a potência de saída de um painel solar policristalino sobre variações 

da intensidade solar e da temperatura . Os ensaios foram feitos na região Sul brasileira, duran-

te o período de um ano. O sistema fotovoltaico montado foi isolado (stand alone), utilizando 

dois painéis em série, disponibilizando à carga uma potencia total de 112 W, tensão total em 

circuito aberto de 33,8V e corrente máxima de 3,35 A.  

Embora o aumento da radiação cause um aumento de temperatura, o que contribui pa-

ra um aumento da corrente, o efeito global será perda de potência, devido a uma maior queda 
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de tensão. Isso acontece porque, enquanto a corrente varie linearmente com a radiação, a ten-

são varia logaritmicamente. Segundo Palz (1995), o aumento da temperatura provoca um pe-

queno aumento da corrente, e uma diminuição significativa na tensão. A carga utilizada foi 

uma bomba. Foram medidas por sistema de aquisição de dados: radiação, temperatura, tensão 

e corrente do painel. As radiações variaram de 500 W/m2 a 900 W/m2. Para cada variação de 

temperatura (20 a 65 °C), a radiação se manteve constante. As curvas das Figuras 21 e 22 

mostram o comportamento da tensão e potência do painel com a variação da temperatura e da 

radiação. O aumento da temperatura acarretava diminuições da tensão e da potência. 

 

 
Figura 21 Curvas de tensão versus temperatura do painel solar  

Fonte: Gnoatto, 2008 
 

 

 
Figura 22 Curvas de potencia versus temperatura de um painel solar 

Fonte: Gnoatto, 2008. 
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A Tabela 1 mostra que houve perdas de potência de aproximadamente 6% para tempe-

ratura de 40 ºC. 

 
Tabela 1 Perda de potência no painel em função da temperatura 

 
Irradiação (W.m -2) Potência (25 ºC) Potência (40 ºC) Perda (%) 

500 39.94 37.89 5.14 

600 50.06 47.23 5.66 

700 53.56 50.67 5.40 

900 58.03 54.55 5.99 

 

3.1.2 Controle do MPPT utilizando o método da perturbação e observação 

 

Sá (2008) associou um conversor DC/AC de potência, utilizado como interface para 

ligação de um painel de baixa potência a uma carga.  Esse circuito converteu a tensão de saída 

do painel (DC) em 230 V/50 Hz(A)C. Foi desenvolvido um sistema, conversor de tensão 

DC/DC designado Step-Up, que permitia extrair a máxima potência do painel, a cada instante, 

designado por Maximum Power Point Tracking (MPPT). Para efetuar o controle do MPPT 

utilizou-se o método da Perturbação e Observação. O controle do sistema foi efetuado por um 

microcontrolador da família PIC, e a linguagem de programação utilizada foi a C. 

A potência máxima altera-se com as condições ambientais (temperatura e radiação). 

Idealmente, o painel deveria funcionar sempre à potência máxima. Fatores como posição do 

Sol, alteração no nível de radiação solar, variações de temperatura, poluição atmosférica e o 

próprio envelhecimento, interferem no nível maior de aproveitamento na conversão de ener-

gia solar em elétrica. Uma vez que o ponto tende a se deslocar em função de vários fatores, é 

necessário um sistema para seguir o ponto, de forma a colocar o módulo a funcionar à potên-

cia máxima (TARIQ, 2006). 

O MPPT não é um sistema mecânico que move fisicamente os painéis posicionando-

os diretamente para o Sol. É um sistema eletrônico que altera o ponto de funcionamento ele-

trônico dos painéis para que estes sejam capazes de fornecer a potência máxima a carga 

(WERNHER, 1998). 

Como solução, utiliza-se um conversor de tensão DC/DC que, através da alteração do 

seu duty-cycle, consegue obter a máxima potência à saída do painel. Portanto, o MPPT traba-
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lha em conjunto com um conversor DC/DC, tipicamente, um conversor do tipo Buck ou do 

tipo Boost, e um algoritmo de controle que permite encontrar e manter o painel no ponto de 

máxima potência (BOICO, 2006). 

Existem, atualmente, inúmeros artigos técnicos relativos a técnicas de busca do MPP, 

em virtude do rápido crescimento da tecnologia fotovoltaica, assim como de toda a tecnologia 

que lhe está associada. Contudo, existem três métodos que estão largamente estudados e aplica-

dos: Perturbação e Observação, Incremental da Indutância e Tensão Constante (Hohm, 2002). 

 

3.1.3 Controle da temperatura do painel utilizando filme dágua 

 

Gnoatto (2003) associou um sistema fotovoltaico isolado com armazenamento de e-

nergia composto de dois painéis fotovoltaicos, marca Solarex, modelo MSX-56, tensão de 12 

V, corrente padrão de 3,35 A, potência de 56 W, com duas baterias recarregáveis estacioná-

rias de chumbo-cálcio (85Ah-12V) e um controlador de carga e descarga de armazenamento 

da Morningstar Prostar 30 A. Utilizou com carga uma resistência resistiva fixa que foi acio-

nada através de um controlador de horário digital, em intervalos de tempo pré-definidos, de 

tal modo que toda a energia fornecida pelos painéis fosse  armazenada no banco de baterias 

ou utilizada pela carga. Os painéis foram ligados em paralelo, operando a uma tensão regula-

da mantida pelo controlador de carga e descarga que alimenta o banco de baterias e a carga. 

Foram instalados com face voltada para o norte geográfico, com um ângulo de inclinação i-

gual à latitude local. Os dados das características elétricas dos painéis foram obtidos em labo-

ratório através de um simulador solar. As grandezas radiação solar direta, difusa, global, tem-

peratura , tensão e corrente do sistema fotovoltaico foram medidas através de um sistema de 

aquisição de dados, programado para realizar uma leitura por segundo, registrando a cada 

cinco minutos os seus valores médios aritméticos armazenados. Foi elaborado um programa 

no software ORIGIN para calcular as eficiências dos painéis, a transformação de MJ para 

W/m2, as temperaturas médias, as energias em MJ/m2 das curvas das radiações incidentes nos 

painéis, a potência gerada pelo sistema fotovoltaico e também na plotagem dos gráficos das 

grandezas já citadas. 

Nesta pesquisa, a curva característica do painel foi determinada em um dia de céu lim-

po, com irradiância de 1000 W/m2 e, como carga, foi utilizado um resistor variável do tipo 

toroidal, marca ELETELE (25 Ω, 100 W). Utilizaram-se dois processos para determinação da 
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curva (V x I ) em ambiente externo. Primeiramente, foram obtidos dados de operação em 

condição ambiente; em outro processo, estudou-se o efeito da aplicação  de uma lâmina 

dˋagua aplicada continuamente sobre o painel, com a finalidade de diminuir e estabilizar a 

temperatura sobre o mesmo, conforme a metodologia aplicada por Krauter e Schimid (2002). 

Para se obter os dados para a plotagem da curva característica do painel ( V x I), a resistência 

de carga foi variada de curto circuito a circuito aberto, sendo que a corrente foi medida atra-

vés de um resistor de precisão (shunt) ligado em série com a carga. A diferença de potencial 

da carga foi medida diretamente, em paralelo com a mesma, sendo todos os dados lidos e ar-

mazenados num sistema de aquisição de dados automático. 

A curva característica de um dos painéis utilizados em condições reais de campo, al-

cançou uma tensão máxima de pico (Vmp) de 13,34 V e a corrente máxima de pico (Imp) de 

3,23 A, com uma potência máxima de 43,14 W e rendimento de 9,57 %, a uma temperatura 

de 51 ° C. Submetendo o painel às mesmas condições de campo, aplicando sobre o mesmo 

um filme d̀agua, a temperatura sobre ele diminuiu para 35 °C, o que proporcionou um au-

mento da tensão máxima de pico (Vmp) para 14,54 V  , a corrente máxima de pico ( Imp) 

3,22 A , e uma potência máxima de pico (Pm) de 46,75 W, com rendimento de 10,36 %. A 

potência máxima de pico de painel calculada pelos dados da placa (determinados pelo fabri-

cante) em condições de teste poadrão ( STC) foi de 56,8 W e em condições reais de campo foi 

de 43,14 W (sem o filme dˋagua), o que representou uma perda de 24% em relação às condi-

ções STC. Segundo Parreta et al (1998), a potência do painel em condições de campo pode 

diminuir em mais de 20%. 

 

3.1.4 Utilização de conversor DC/DC e algoritmo implementados por microcontroladores 

 

Machado Neto et al (2004) colocam que foram desenvolvidos procedimentos de en-

saios de equipamentos do sistema fotovoltaico utilizado, tais como geradores fotovoltaicos, 

reatores eletrônicos, inversores, controladores de carga e baterias, projeto, simulação e moni-

toração do sistema, com e sem conversor eletrônico, para máxima transferência de potência. 

O conversor para máxima transferência de potência consistiu de um conversor de corrente 

contínua na configuração abaixadora; e o algoritmo de controle foi implementado utilizando 

um microcontrolador de alto rendimento. A técnica de iluminação contínua consistiu dos se-

guintes passos: a) determinação da hora na qual a massa de ar foi igual a 1,5; b) exposição do 
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gerador ao Sol durante um período suficiente para atingir o balanço térmico; c)  medição da 

temperatura média do gerador e d) medição da característica tensão - corrente do gerador. O 

simulador de carga eletrônico utilizado para obtenção da curva tensão-corrente consistiu de 

um conversor CC-CC, que permite o controle eletrônico de uma carga resistiva imposta ao 

gerador fotovoltaico. Um computador controlou o ciclo de trabalho, através de um conversor 

digital-analógico, um modulador por largura de pulso e um conversor CC-CC.  

Um sistema de aquisição de dados permitiu a coleta dos seguintes parâmetros: irradia-

ção global, temperatura, tensão e corrente do gerador fotovoltaico. Devido ao volume de da-

dos coletados, foi desenvolvido um programa para o tratamento dos dados utilizando o Mat-

Lab. Para estimar os parâmetros do gerador, foi utilizado o método de regressão não-linear 

dos mínimos quadrados de Levenberg-Marquad nos dados coletados. Foi realizada também a 

comparação da curva característica fornecida pelo fabricante e a curva obtida com a simula-

ção do modelo de exponencial dupla para o gerador. Para gerar o perfil de irradiação da cida-

de de realização dos ensaios, foi utilizado o programa Worldwide Hourly Climate Generator 

4.0 da MAUI Software. Para a medição de corrente e tensão dos componentes, utilizou-se 

sensores de efeito Hall.  

A metodologia de projeto de sistemas fotovoltaicos apresentou algumas especificidades: 

radiação com característica estocástica, necessidade de avaliação do desempenho energético dos 

geradores fotovoltaicos, adequação da carga ao ponto de máxima transferência de potência do 

gerador, necessidade de algoritmos de controle de carga de baterias, adequação do regime de 

funcionamento das cargas em corrente contínua e alternada e otimização do desempenho dos 

condicionadores de energia (controladores de carga, inversores e reatores eletrônicos).  

Ao incorporar ao sistema fotovoltaico um conversor com Rastreamento do Ponto de 

Potência Máxima - RPPM, que consiste de um casador de impedância dinâmico entre o gera-

dor fotovoltaico e a carga, esperou-se obter um ganho de energia, de forma a otimizar a carga 

das baterias e minimizar o número de módulos do gerador fotovoltaico. Neste protótipo foi 

utilizado o microcontrolador HC08 da Motorola.  
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CAPÍTULO 4  

Materiais e Métodos 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 

Neste capítulo, serão apresentados os experimentos realizados em laboratório e em 

campo com o sistema fotovoltaico isolado, com e sem armazenamento de energia, tendo com 

elemento de interface  um conversor DC/DC, topologia Booster.  

O principal objetivo da realização dos testes de laboratório com os conversores comer-

cial e proposto foi avaliar/comparar o desempenho de ambos quanto ao nível de regulagem da 

tensão de saída e rendimento.Ainda nos ensaios de laboratório foi possível melhorar a quali-

dade do circuito de filtragem capacitiva na entrada do conversor DC/DC proposto. 

Serão descritos os componentes, sistema de aquisição de dados utilizados, métodos e 

procedimentos para realização da parte experimental, equipamentos, instrumentação e a me-

todologia empregada no trabalho. 

O presente trabalho foi realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, lo-

calizada na cidade de Natal, a uma latitude 05º45’Sul, longitude 35º12’Oeste, com altitude de 

31 m acima do nível médio do mar. 

O painel foi exposto diretamente ao Sol, entre as nove horas da manhã e três horas da 

tarde, durante o mês de dezembro de 2009, submetido às variações simultâneas da radiação 

solar, da radiação de luz e da temperatura ambiente. O painel solar utilizado foi fabricado pela 

Solarex, modelo MSX 77, configurado para gerar uma tensão em aberto de 10,5 V, tensão 

com carga de 8,5 V, com uma corrente de curto circuito de 9,0 A, e uma potência máxima de 

77 Watts.  

Foi utilizado um sistema de aquisição de dados DATA LOGGER, modelo NI cDAQ 

9172, da National Instruments, programado para realizar uma leitura a cada segundo das tem-

peraturas distribuídas sobre o painel, da temperatura ambiente e da tensão de saída do painel. 

O piranômetro utilizado para medições das radiações foi da Kipp & Zonen, e o medidor de 

luminosidade, da Campbell Scientific, programados para aquisição dos dados a cada minuto. 

As correntes de saída do painel foram feitas através do sistema de aquisição de dados do am-

perímetro da MINIPA modelo ET 2907, programado para leitura a cada segundo. As tensões 

de saída do conversor foram medidas com um sistema de aquisição de dados do multímetro 
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digital da MINIPA BRYMEN  modelo ET 4090, registrando os dados  a cada minuto. As cor-

rentes de saída do conversor, da carga e da bateria foram medidas pontualmente através dos 

multímetros digitais da MINIPA, modelo ET 2040, num intervalo de tempo igual a um minu-

to.  

Os horários dos ensaios foram selecionados com base  nos princípios da Lei dos Cos-

senos de Lambert, por volta do meio dia. O esquema do sistema fotovoltaico montado está 

representado na Figura 23. 

 

 
Figura 23 Configuração do sistema fotovoltaico isolado utilizado 

 

4.1 MATERIAIS UTILIZADOS. 

 

Trataremos dos materiais utilizados nos experimentos realizados em laboratório e em 

condições reais de campo. 

 

4.1.1 Materiais utilizados nos ensaios de laboratório e campo 

 

◘ Conversor DC/DC Comercial, topologia BOOST, potência de entrada 24 W, ren-

dimento de 87%, tensão de entrada de 2,26 a 9 V, corrente de saída 2,5 A, da Hi-

Z Technology, Inc; 
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◘ Conversor DC/DC Proposto, topologia BOOST, potência de entrada 24 W, ren-

dimento de 87%, tensão de entrada de 2,0  a 9 V, corrente de saída 2,5 A;  

◘ Bateria de automóvel 12 V/48AH; 

◘ Relação dos componentes elétricos e eletrônicos utilizados no conversor DC/DC 

Proposto (Apêndice A); 

◘ Reostato de 0-100 Ω /2,4 A, 576 W fabricante PHYME;  

◘ Painel solar da Solarex, modelo MSX 77, na configuração 6 V, sendo a voltagem em 

aberto 10,5 V, voltagem com carga 8,45 V, corrente de curto circuito  9,1 A, 77 W. 

◘ Termopares tipo T; 

◘ Bateria de chumbo ácido, utilizada em nobreak, 12 V/7 A h, fabricante EX-POWER. 

 

4.2 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NOS ENSAIOS. 

 

Diante da necessidade de se analisar experimentalmente o desempenho do painel solar 

acoplado aos conversores DC/DC, tanto em condições mais estáveis como em regime de ope-

ração mais transitória, fez-se uso dos equipamentos descritos a seguir.  

 

4.2.1 Equipamentos utilizados nos ensaios de laboratório  

 

◘ Ponta de prova de corrente (Probe current) AC/DC, modelo 80i-110s da 

FLUKE, que tem como princípio de funcionamento o Efeito Hall; 

◘ Osciloscópio digital, 02 canais, modelo DSO 3202A, fabricante AGILENT 

TECHNOLOGIES; 

◘ Multímetro Digital, modelo M 3900, fabricante MINIPA; 

◘ Multímetro Digital, modelo M 3900, fabricante MINIPA; 

◘ Estação de solda, modelo TS-850 e TS – 960 fabricantes TOYO; 
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◘ Fonte de tensão com circuito interno limitador de corrente, 0- 30 V, 3 A, modelo 

MPC 303 D, fabricante MINIPA; 

◘ Fonte de tensão: 0-15 V/2 A, fabricante Nova Eletrônica.  

 

4.2.2 Equipamentos utilizados nos ensaios em condições reais de campo 

 

◘ DATA LOGGER do multímetro digital, modelo ET-2907, fabricante MINIPA, 

programada para registrar os dados a cada segundo; 

◘ Osciloscópio digital, 02 canais, modelo TDS 340 A, 100 MHz, 500MS/s, fabri-

cante TEKTRONIC; 

◘ DATA LOGGER, modelo NI c DAQ-9172, fabricado pela National Instru-

ments. Numero do modulo NI 9213(para medição de temperatura) e 

NI9201(para medição de tensão); 

◘ Luxímetro modelo LX-102 da LUTRON;  

◘ Medidor de luminosidade direta e em quatro direções da CAMPBELL; 

◘ (DATA LOGGER) do alicate amperímetro modelo ET-4090, fabricante 

MINIPA BRYMEN, com comunicação de dados para o microcomputador via 

padrão serial RS-232;  

◘ Multímetros digitais da MINIPA modelos: ET 2040, 2500 e 2402 (True RMS); 

◘ Piranômetro da Estação Solarimétrica de Natal, modelo CMB/CM11-E fabri-

cante CAMPBELL, KIPP &ZONEN. 

 

4.3 DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS DE TESTES  

 

Serão descritos os materiais utilizados para realização dos testes de laboratório e de campo.  
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4.3.1 Fonte de tensão utilizada nos ensaios de laboratório 

 

Durante os  ensaios de laboratório foi necessário adquirir uma bateria que fornecesse 

altas correntes  e tensões entre 2 á 8V , para alimentar o conversor associado a carga/bateria.A 

bateria de 12 V/48 Ah ,representada na Figura 24 ,simulou a energia que seria gerada pelo 

painel quando exposto em condições reais do campo.   

 

 
Figura 24 Bateria utilizada como fonte de alimentação para ensaios de laboratório 

 

4.3.2 Modelo da resistência de carga utilizada durante os ensaios 

 

Foi utilizado como resistência de carga um reostato de 0-100 ohms/576 W, represen-

tado na Figura 25. 

 

 
Figura 25 Reostato utilizado nos ensaios de laboratório 
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4.3.3 Placa eletrônica do conversor DC/DC comercial 

 

O conversor DC/DC comercial utilizado  foi da Hiz Technology Inc,modeloHZ 12-24, 

ilustrada na Figura 26.  

Na Tabela 2 estão relacionadas às especificações do conversor comercial. 

 

 
Figura 26 Placa eletrônica do conversor DC/DC modelo HZ-12-24 

 

Tabela 2 Dados de especificações do conversor DC/DC comercial 
 

Dados de especificações do conversor dc/dc da Hiz Technology 

Tensão de entrada variável 2,26 á 9 V 

Potência máxima de entrada 24 W 

Corrente de entrada máxima 13,3A 

Rendimento máximo 87% 

Tensão de saída regulada 14,3 V 

Potência máxima de saída 20,88W 

Corrente máxima de saída 2,5A 

 

4.3.4 Placa eletrônica do conversor DC/DC proposto 

 

Na Figura 27 está ilustrada o protótipo do conversor DC/DC proposto. O mesmo foi 

desenvolvido buscando vantagens em relação aos disponibilizados no mercado de importação: 
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mais barato, rápida aquisição, mais compacto, maior rendimento e com maior estabilidade na 

regulagem da tensão de saída. 

 

 
Figura 27 Circuito eletrônico do conversor DC/DC Proposto 

 

4.3.5 Interligação do painel solar utilizado nos ensaios de campo 

 

O painel solar foi interligado com as duas séries de células ligadas em paralelo, adap-

tando-as às características de operação do conversor DC/DC utilizado. O mesmo foi interliga-

do para trabalhar com altas correntes e baixas tensões, características de operação semelhantes 

ao conversor empregado nos ensaios. Através da associação em paralelo das duas séries inter-

na do painel, aumentou-se o seu nível de fornecimento de corrente reduzindo-se a tensão ge-

rada. A Figura 28 ilustra o painel adotado nos ensaios de campo.  

 
Figura 28 Painel solar utilizado nos ensaios de campo 



ALCÂNTARA, Sara Maria Freitas de. Desempenho de um painel fotovoltaico de baixa tensão, acoplado ao 
protótipo de um conversor dc/dc topologia Booster. 2010. 112 f. Dissertação. [Mestrado em Engenharia Me-
cânica] – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte, 2010. 
 

64 

 
 

 

A Tabela 3 mostra os dados das especificações do painel solar comercial. 

 

Tabela 3 Dados de especificações do painel utilizado nos ensaios de campo 
 

Dados de especificações do painel da Solarex, modelo MSX 77 

Tensão de saída em aberto 10,5V 

Tensão de saída com carga 8,5V 

Corrente de saída máxima 9,05 A 

Tipo de célula  Silício policristalino 

Dimensões  1,06m x 0,61m =0,65 m2 

Potência máxima 77 W 

 

4.3.6 Termopares 

 

Foram fabricados e calibrados sete termopares tipo T(CuCo) range de temperatura 270 

a 400 ºC, sendo distribuídos da seguinte forma: quatro foram instalados sobre as partes late-

rais do painel (a,b,c,d), o quinto foi instalado na parte frontal central (S), e o sexto, na parte 

central traseira, conforme mostra a Figura 29. O sétimo ficou no ambiente em que se encon-

trava o módulo da placa de aquisição de dados.  

 

 

 

 

Figura 29 Pontos de medição de temperatura sobre o painel 
  

c 

d 

a 

S 
b 
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4.3.7 Bateria utilizada como armazenamento de energia para carga. 

 

Em sistemas fotovoltaicos, faz-se necessária a utilização de baterias que possuam uma 

boa eficiência no armazenamento de energia, principalmente para se manter este fornecimento  

em períodos noturnos ou em dias com pouca incidência solar.  

Segundo Gnoatto (2003), atualmente, entre os modelos de bateria disponíveis no mer-

cado, as baterias de chumbo-ácido “automotivas” são as mais utilizadas em sistemas fotovol-

taicos. São bastante duráveis e não possuem efeito memória, resistindo a um número muito 

grande de ciclos de carga e descarga. Apresentam custo relativamente baixo e boa resistência 

a grandes variações de temperatura.  

As baterias de níquel-cádmio são as que apresentam as características mais próximas 

das ideais (não apresentam problemas de ciclos de sulfatação, o que permite que sejam des-

carregadas completamente). Seu alto custo tem limitado sua utilização. 

Gnoatto (2003) prossegue, instruindo que as baterias são os elementos mais críticos 

dos sistemas fotovoltaicos, lembrando que as mesmas não podem sofrer cargas e descargas 

excessivas. 

A Figura 30 mostra a bateria utilizada para armazenar a energia da carga nos ensaios 

de campo com autonomia de "7.2 Ah”.  

 
 

Figura 30 Bateria de chumbo ácido de 12 V/7.2Ah utilizada como armazenador de energia para carga 
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4.4 FUNCIONAMENTO E PROJETO DO CIRCUITO ELETRÔNICO DO CONVERSOR 

BOOSTER PROPOSTO  

 
Com o objetivo de melhor entender o comportamento do circuito de interface utilizado 

nesta pesquisa, faz-se necessário explicar o seu funcionamento, descrição das equações ma-

temáticas utilizadas no projeto, bem como o funcionamento do circuito de controle PWM. 

 

4.4.1 Análise do circuito equivalente do conversor DC/DC, topologia Boost 

 

No sistema fotovoltaico isolado o conversor DC/DC é considerado um circuito de inter-

face. O conversor DC/DC é uma fonte de tensão comutada, onde se consegue obter uma na saí-

da uma tensão regulada. A sua tensão de saída é igual ou superior à tensão de entrada. A Figura 

31 representa o circuito equivalente de um conversor Boost. A bobina L esta representada com a 

simbologia de um indutor real, com o objetivo de tornar os cálculos mais precisos. 

 
Figura 31 Circuitos equivalentes do Conversor Boost. Fonte: Junior; Mineiro (2004). 

 

Considerando ainda o circuito da Figura 31, normalmente, o semicondutor de potência 

M é um MOSFET de canal n. A bobina L, em conjunto com o capacitor C, formam um filtro 

à saída. A resistência R representa a carga. Durante o funcionamento normal do Step-Up, M é 

repetidamente ligado (tempo ON) e desligado (tempo OFF) - esse tempo é governado pelo 

circuito de controle do conversor PWM. 

Quando o M liga, a corrente flui através da bobina L, desde a fonte de alimentação, 

carregando L. Ao mesmo tempo, a carga recebe energia, através do capacitor de saída C. 

Quando M desliga, a corrente flui, desde a fonte de energia, através L e do díodo, para recar-

regarem o capacitor de saída e, simultaneamente, alimentarem a carga. Só depois de o díodo 

estar em condução, é que o filtro de saída composto por L(RL e L) e C é criado. Esse filtro vai 

L D

C
M

+
Vd

RL

R
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ser responsável por filtrar a sequência de impulsos e assim produzir a tensão de saída 

(POMÍLIO, 2000). 

O modo de operação utilizado nesta pesquisa é condução continua. 

De acordo o gráfico da Figura 32, pode-se observar o comportamento da corrente no 

modo de condução contínuo (iL(t)>0). Ela circula continuamente em L. Na situação de con-

dução contínua, o Step-Up engloba dois estados por ciclo, o estado ON e o OFF. No estado 

ON, M está a conduzir, enquanto o díodo não; no estado OFF, M não conduz e o díodo con-

duz (MARTINS ANTÓNIO; RODRIGUES, 2002). 

 

 
Figura 32 Formas de onda da tensão e corrente no modo contínuo  

Mohan(1995) 
 

Estado ON: o tempo de duração do estado ON, representado na Figura 32, determina 

o ciclo de trabalho, através de Equação 7. 

 

� = � !
�"  ...(7) 

 

Onde: 

D = ciclo de trabalho 

ton = Tempo de saturação do MOSFET 

TS =Período total do modo contínuo. 

Durante o estado ton, o circuito equivalente se assemelha a Figura 33. Determina-se a 

tensão de alimentação Vd através Equação 8. Neste intervalo de tempo, quem alimenta a carga 

é o capacitor C. 
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Vd =  VL + VDS ...(8) 

  

VL  = RL. IL ...(9) 

 

Substituindo  a Equação 9 em 8, temos: 

Vd – (VRL. IL+ VDS) = 0 ...(10) 

Onde: 

Vd = Tensão de alimentação. 

VL= Tensão sobre o indutor  real L 

VDS = Tensão entre os terminais Dreno e Supridouro.     

 

A tensão induzida pelo indutor é dada pela Equação 10. 

 

* *
l

L L
L I

t

di V
V L T

d L
= → ∆ = ∆  

...(11) 

 

A variação da corrente induzida pelo indutor é dada pela Equação 12. 
 

 

...(12) 

 

 
Figura 33 Circuito equivalente do BOOST durante a condução do MOSFET.  

Junior, Mineiro (2004) 
 

 

Estado OFF: o estado de duração do estado OFF (MOSFET cortado), representado na 

Figura 34, é determinado pela Equação 13. 
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T0FF = TS – TON ...(13) 

Substituindo a Equação 7 na Equação 13, temos a Equação 14.  

TOFF = TS –( D x TS) 
…(14) 

Substituindo a Equação 7 na equação 14 , temos a Equação 15.  

TOFF = TS – TON ...(15) 

 

Quando M está desligado, esse apresenta uma grande impedância entre o dreno e o su-

pridouro, como tal, a corrente deixa de passar por M e começa a fluir pelo díodo. Essa condi-

ção provoca uma sobretensão na indutância  a qual é transferida para capacitor e carga, au-

mentando a tensão sobre os mesmos. A corrente em L diminui, e a tensão sobre o indutor in-

verte a sua polaridade, favorecendo a condução do díodo. A principal função do diodo é im-

pedir a circulação da corrente no sentido da carga para a bateria. O capacitor elimina o ripple 

da tensão de saída e alimenta a carga, enquanto o MOSFET está em ON. Durante o estado 

OFF, a tensão em L é constante e definida pela Equação 16. 

 

 
Figura 34 Estado de funcionamento OFF.  

Fonte: Junior, Mineiro (2004) 
 

0( * )D L L dV V R I V+ + −  ...(16) 

 

A corrente que flui através de L, decresce durante esse período. 

 

0( * )
( ) *

L

D L L d
I o f f

V V R I V
T

L

+ + −∆ − =  ...(17) 

 

Em regime permanente, o aumento da corrente ∆IL (+) durante o tempo ON, e o de-

créscimo da corrente ∆IL (-) durante o estado OFF, são iguais. Como tal, pode-se obter a re-

lação de tensão do modo de condução contínuo, através da Equação 18. 

 

L D

C
M

+
Vd

RL

R
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0 ( * ) * (1 ) * ( )o n on
d L L D D S

o ff o ff

T T
V V R I V V

T T
= − + − −  ...(18) 

 
 

0

( * )
*

1 1
d L L

D D S

V R I D
V V V

D D

−= − −
− −  

...(19) 

 

A tensão Vo pode ser ajustada, uma vez que o duty-cycle D varia entre 0% e 100%. Se 

considerar VDS, Vd e RL aproximadamente zero, a tensão de saída pode ser representada pela 

Equação 20. 

 

0 1
dV

V
D

=
−

 ...(20) 

 

Pode verificar-se, como mencionado anteriormente, que a tensão de saída Vo é contro-

lada pelo tempo em que o MOSFET de potência se encontra a conduzir TON. A relação entre o 

valor médio da corrente na bobina IL versus Id e a corrente na saída Io é representada na E-

quação 21.  

O valor médio de VL é zero. 

 

0* ( ) * 0d o n d o f fV t V V t+ − =  ...(21) 

Resolvendo:
 

 

0 1

1
S

p o ff

V T

V t D
= =

−
 ...(22) 

Desprezando as perdas,  Pd=Po  se tem a Equação 23.
 

 

0 0* *d dV I V I=  ...(23) 

Sendo assim, a relação entre corrente de entrada e corrente de saída é pela Equação 24. 
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0 1
d

I
D

I
= −  ...(24) 

 

4.4.2 Limite da condução continua 

 

Por definição, nesse modo, a corrente em L vai a zero, durante no final do intervalo 

OFF, conforme mostra a Figura 35. 

 

 
Figura 35 Formas de onda do Step-Up no limite da condução contínua  

Fonte: Mohan,1995 
 

O valor médio da corrente da bobina no limite da condução contínua é dado pela E-

quação 25. 

 

1 1
, m a x

2 2
d

L B o n

V
I i L t

L
= =  ...(25) 

Usando a Equação 22
 

 

0*
(1 )

2
ST V

D D
L

= −
 

...(26) 

A corrente que passa em L é igual a corrente de entrada, utilizando as Equações  24 e 

26 obtemos a corrente média de saída na situação de limite da condução continua, através da 

Equação 27. 
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20
0

*
(1 )

2
S

B

T V
I D D

L
= −

 
...(27) 

 

 
Figura 36 Curvas de Io B com Vo constante.  

Fonte: Mohan, (1995). 
 

A maioria das vezes, a tensão de saída do Step-Up precisa ser constante. Na Figura 36 

podemos ver as curvas de IoB com Vo  constante, para diversos valores de duty-cycle. Manten-

do Vo constante e alterando o duty-cycle, implica que a tensão de entrada varie. Analisando a 

Figura 36, verifica-se que ILb máx atinge o máximo quando D=0.5. 

 

0*
, m a x

8
S

L B

T V
I

L
=

 
...(28) 

 

Os valores máximos de IoB são atingidos, quando D=0, 333, logo: 

0 0
0

2 * *
0 , 0 7 4

2 7
S S

B

T V T V
I

L L
= =

 
...(29) 

 

Em termos de valores máximos, ILB e IoB podem ser expressos como: 

4 (1 ) , maxLB LBI D D I= −
 

...(30) 

 
 

2
0 0

2 7
(1 ) , m a x

4B BI D D I= −  
...(31) 

 

Para um determinado valor de duty-cycle e Vo constante, se a corrente na carga baixar 

a além de IoB, o conversor entra no modo de condução descontínua. 
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4.4.3 Ripple da tensão de saída 

 

 
Figura 37 Ripple da tensão de saída no Step-Up.  

Fonte: Mohan (1995). 
 

A ondulação pico a pico ∆Vo, Figura 37, assumindo a corrente de saída constante, é 

expressa através da Equação 32. 

 

0 0
0

* * * *

*
S SI D T V D TQ

V
C C R C

∆∆ = = =
 

...(32) 

O valor relativo do ripple de saída: 

0

0

*

*
SV D T

V R C

∆ =
 

...(33) 

0

0

* SV D T

V τ
∆ =  , sendo que *R Cτ =

 
...(34) 

 

4.4.4 Cálculo da indutância crítica  

 

O Step-Up pode ser dimensionado para funcionar no modo contínuo, para correntes de 

carga Io acima de um valor, normalmente, 5 a 20 % da corrente de carga máxima. O valor 
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mínimo de indutância L, para se manter no modo contínuo, calcula-se, definindo um valor 

para Io crítico com o valor mínimo de Io. 

 

0

0

*
m i n

1 6 *
SV T

L
I c r i t

≥
 

...(35) 

 

4.4.5 Cálculo da capacidade crítica  

 

Para o cálculo do capacitor, deve-se considerar a forma de onda da corrente de saída. 

Admitindo-se a hipótese que o valor mínimo instantâneo atingido por esta corrente é maior 

que a corrente média de saída, Io, o condensador carrega-se durante a condução do díodo, for-

necendo toda a corrente de saída durante a condução de M. 

v

t

d
i c C

d
=

 
...(36) 

 

 

m i n

* o f fi c t
C

v
≥

∆  

...(37) 

 

4.4.6 Funcionamento do circuito de controle PWM do conversor BOOST. 

 

O controle por PWM é ilustrado  na área azul da Figura 38. O controle por PWM retira 

uma amostra da tensão de saída e subtrai esta a uma tensão de referência (Vref). Vref é o valor 

de tensão que se pretende ter à saída, sendo que desta subtração resulta um sinal de erro (ten-

são de erro). A tensão de erro é então comparada com um sinal de dente de serra (tensão do 

dente de serra), tendo este um valor máximo conhecido e frequência constante. Tal frequência 

toma valores na ordem das dezenas até as centenas de kHz, gerando o PWM que irá controlar 

as comutações do MOSFET. Quando a tensão de erro é maior que o valor da onda dente de 

serra (tensão do dente de serra), o sinal de PWM é alto, ou seja, encontra-se no estado on, ou 

pelo contrário, a tensão de erro é menor que a tensão dente de serra, o sinal encontra-se no 

estado off. Esta constante alteração dos tempos on e off, alteração do duty-cycle, faz com que 

exista uma diminuição do sinal  tensão de erro, completando o controle do conversor. 

(MOHAN, 1995). 

Na Figura 38, é ilustrado o circuito típico deste controle representado na cor azul. 
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Figura 38 Circuito típico de controlo por PWM  

Fonte: Mineiro; Sá Junior, 2004 
 

O método de controle do PWM mais utilizado para controlar a tensão de saida  é 

mantendo-se a frequencia fixa através do controle da duraçao dos tempos de comutaçao  ton e 

toff (ciclo de trabalho). 

Define-se ciclo de trabalho (duty cycle) como a relação d = 
#$%

& · A Figura 39, a seguir, 

mostra como as formas de onda da saída de um PWM variam, à medida que o ciclo de traba-

lho varia. 

 

Figura 39 Diferentes ciclos de trabalho (duty cycle). Fonte: AHMED (2000). 
 
 

Observa-se, nos gráficos acima, que o período total T se mantém constante, o que se 

altera são o ton e toff , de maneira que, se um aumenta, o outro diminui na  mesma proporção. 
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4.4.7 Diagrama em bloco do circuito do conversor DC/DC Boost proposto 

 

Com o propósito de fornecer uma visão geral de como os circuitos internos do conver-

sor proposto interagem  entre si, e da forma sequencial em que os mesmos foram interligados, 

fez-se uso do diagrama de blocos, representado na Figura  40. 

 

 
Figura 40 Diagrama em blocos do circuito eletrônico do conversor DC/DC proposto 

 

4.4.7.1 Descrição da funcionalidade de cada bloco 

 

◘ Filtros – função de reduzir  as ondulações ( riplle) presentes  na tensão gerada pelo 

painel solar como também na melhoria da regulagem da tensão na saída do conversor . 

Essas ondulações geram picos de tensões que podem provocar a queima de alguns 

dispositivos semicondutores, a exemplo, do drive do MOSFET. 

◘ Boost primário – fonte primária de baixa potência operando com tensão de entrada 

entre 2 á 9 V, gerando na sua saída uma tensão de 12V a qual é utilizada para alimen-

tar o Boost secundário. 

◘ Boost secundário – realiza as funções principais de controle em PWM. Conforme o 

esquema interno do CI TL 494, representado no apêndice C, o mesmo é composto ba-

sicamente por: dois amplificadores A1 e A2 destinados a possibilitar o fechamento da 

malha de realimentação negativa, pois a malha aberta tende a um ganho infinito e a sa-

ída propensa a uma explosão; dois circuitos comparadores; um flip-flop, responsável 

pela alternância dos sinais de comando da base de Q1 e Q2; o bloco regulador (que a 
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partir de 40 V ≥ tensão de alimentação de alimentação do circuito ≥ 7 V gera uma ten-

são de referência (Vref) = 5V; o um bloco oscilador onde através dos pinos 5 e 6  (RT e 

CT),  são acoplados  um resistor e um capacitor que através da fórmula se calcula a 

frequência de oscilação do PWM: 

o Frequência de oscilação do PWM = ','
)& .*& . 

◘ Indutor do circuito de potência – a principal função do indutor é transferir a sua ten-

são induzida (força contra eletro-motriz) para a saída quando o MOSFET entra no es-

tado de corta. Essa tensão indutiva se soma com a tensão de entrada e dá origem a ten-

são de saída do conversor DC/DC. 

◘ Driver do MOSFET – tem função de aumentar à corrente de gate, incrementando a 

velocidade de comutação do MOSFET. 

◘ MOSFET – é um elemento chaveador de alta velocidade de comutação entre o corte e 

saturação. Dispositivo de elevada dissipação de calor. 

◘ Circuito de realimentação – obtém uma amostra da tensão de saída, onde o divisor 

de tensão determina o valor da tensão de saída.  

◘ Carga- elemento que vai consumir a energia gerada pelo circuito conversor DC/DC.       

 

4.4.8 Esquema eletrônico do conversor Booster proposto.  

 

O esquema eletrônico do conversor DC/DC, Booster, construído, esta representado na 

Figura 41. 
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Figura 41 Esquema do circuito eletrônico do Proposto Conversor DC/DC, topologia 

Desempenho de um painel fotovoltaico de baixa tensão, acoplado ao protótipo de um conversor dc/dc topologia Booster
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte, 2010. 

 

 

 

squema do circuito eletrônico do Proposto Conversor DC/DC, topologia Boost
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4.5 ELABORAÇÃO DE UMA BANCADA PARA TESTES EM LABORATÓRIO 

 

Com o propósito de analisar o desempenho do sistema proposto em condições de labo-

ratório, foi montada uma bancada de teste ilustrada na Figura 42. 

 

A B

S

T

0.0000

0.0000

S-1 S-2

BOOST

0.0000

0.0000Ventrada RcargaV1 V2

A1 A2

G

A

V

A

V

INOUT

 
Figura 42 Diagrama da bancada de testes utilizada nos ensaios de laboratório 

 

4.6 PROCEDIMENTO DE TESTES EM LABORATÓRIO 

 
Este ensaio possibilitou uma análise do desempenho dos conversores através do levan-

tamento da suas curvas V-I  na entrada e saída, operando em condições ideais de trabalho. Foi 

avaliado também o comportamento  da regulagem da sua tensão de saída como da frequência 

do controlador PWM, em função de uma carga fixa e variável. Nos testes de laboratório não 

se utilizou uma bateria acoplada á carga. 

Mantendo-se as chaves representadas na Figura 42 fechadas, utilizou-se da seguinte 

metodologia de ensaio (em cada caso foram calculados os rendimentos dos conversores, atra-

vés da equação 39). 

a) Fixou-se a resistência de carga no seu valor máximo. Em seguida variou-se a tensão de 

entrada até que atingisse seu valor mínimo necessário para que o conversor entrasse 

em funcionamento.  
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b) Manteve-se a resistência de carga fixa no seu valor máximo e variou-se a tensão de en-

trada de 2,26 a 8 V. 

c) Manteve-se a resistência de carga fixa no seu valor mínimo e variou-se a tensão de en-

trada de 2,26 a 8 V. O valor mínimo da resistência da carga procurou não exceder os 

limites de máximas potências e correntes. 

d) Alimentou-se a tensão de entrada fixada no seu maior valor (condição de melhor ren-

dimento dos conversores) e  variou-se a resistência de carga do valor mínimo ao má-

ximo. 

e) Buscou-se avaliar o comportamento dos conversores diante da variação da tensão de 

entrada  com a variação da resistência. Foram selecionados cinco valores diferentes de 

resistência de carga (incluindo seus limites mínimos e máximos). Para cada resistência 

ajustada , fixava-a na saída , enquanto a tensão de entrada variava de 2,26 á 8 V. 

f)  Foi observado o comportamento da frequência de controle do PWM em função da va-

riação de carga. Mediu-se o percentual do ciclo de trabalho;  

g) Analisou-se o comportamento das amplitudes e ruídos das formas de ondas dos termi-

nais dreno e gate do MOSFET e da tensão de saída, diante da qualidade de filtragem 

capacitiva na entrada do conversor e do aumento da tensão de entrada;  

h) Com uma tensão de 5 V fixa na entrada do conversor, desacoplou-se o Boost primário 

do circuito de controle PWM  e observou-se  o nível da tensão de ripple  na sua saída 

diante da variação da resistência de carga. Essa visualização gráfica permitiria avaliar 

a qualidade desta  tensão que  alimentaria o circuito de controle PWM; 

i)  Acoplaram-se  dois canais do osciloscópio, um no dreno e outro na saída do conversor, 

conectando na saída uma carga fixa. Variou-se a tensão de entrada, de modo a observar 

a relação do aumento desta grandeza com a qualidade da tensão regulada na saída. 

j)  Com um resistência de carga fixa na saída do conversor, ajustou-se a tensão de entra-

da em 5V, desacoplando a entrada do Boost primário do restante do circuito . Em se-

guida foram registradas as formas de ondas no dreno e gate. Nesse procedimento, ava-

liou-se o comportamento do tempo de descarga da tensão armazenada pelo indutor  L2 

sobre a saída do circuito conversor. 
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4.7 CÁLCULOS DOS PARÂMETROS  I-V E  DESEMPENHO DO CONVERSOR DC/DC 

 

4.7.1 Determinaçao da potência eletrica de saída do conversor 

 

Determinou-se a potência  fornecida na saída do conversor através da Equação 38. 

 

P = V. I
 

...(38) 

 

Onde: 

P = potência elétrica de saída do conversor [ W ] 

V= tensão de saída [V] 

I =corrente elétrica de saída do conversor [A] 

 

4.7.2 Determinação da potencia elétrica de entrada do conversor  

 

Determinou-se a potência de entrada do conversor através da Equação 38. Onde: 

P = potência elétrica de entrada do conversor [W ] 

V= tensão de entrada do conversor [V] 

I =corrente eletrica de entrada do conversor [A] 

 

4.7.3 Determinação do rendimento do conversor 

 

Determinou-se  o rendimento do conversor através da Equação 39. 

 

η =  
+,
+- .100

 
...(39) 

 

Onde: 

η = rendimento 

PS = Potência de saída do conversor [W] 

PE = Potência de entrada do conversor [W]   
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4.7.4 Determinação da resistência de carga 

 

Determinou-se a resistência  de carga através da Equação 40. 

 

RL =
0)1
2)1

 

...(40) 

 

Onde: 

RL = Resistência ôhimca de carga [Ω] 

VRL= Tensão sobre a resistência de carga [V] 

IRL = Corrente de carga [A] 

 

4.8 ESQUEMA DA BANCADA DE TESTE DE CAMPO 

 

Inicialmente, foi elaborado o esquema do modelo de bancada, conforme ilustra a Figura 43. 

 
 

Figura 43 Esquema da bancada de testes utilizada nos ensaios de campo 
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Através da Figura 43, pode-se visualizar as grandezas que foram adquiridas através do 

sistema de aquisição de dados ou pontualmente.  

As grandezas medidas por sistema de aquisição de dados foram: 

◘ as temperaturas do painel e da temperatura ambiente; 

◘ tensão de saída do painel solar; 

◘ corrente de saída do painel solar; 

◘ tensão de saída do conversor DC/DC; 

◘ radiação global; 

◘ iluminância. 

 

As demais foram registradas pontualmente por instrumentos digitais.  

 

4.9 PROCEDIMENTO DE TESTES DE CAMPO 
 

Os testes foram feitos do dia 1 a 22 de dezembro, entre 09h30min e às 13h. Ao longo 

dos testes, o painel ficou exposto diretamente às variações climáticas do campo.  

Neste procedimento, serão descritos os equipamentos da bancada de teste e suas prin-

cipais características, procedimentos utilizados para realização da parte experimental, instru-

mentação e a metodologia empregada.  

 

4.9.1 Montagem do painel solar 

 

Durante todos os testes de campo, o painel solar, ilustrado na Figura 44, manteve-se 

instalado com face voltada para o Norte geográfico, a uma altura de um metro do solo, com 

ângulo de inclinação igual à latitude local (05º 45’ S). Segundo Gnoatto (2003), os painéis 

solares instalados com um ângulo de inclinação igual à latitude local evita o acúmulo de sujei-

ra, bem como possibilita maior exposição do painel a radiação solar, acarretando maior efici-

ência do sistema fotovoltaico.  
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Figura 44 Posicionamento do painel solar voltado para o Norte geográfico 

 

4.9.2 Sistema de medição, aquisição, registro e instalação dos dados de temperatura e 

tensão de entrada do painel solar 

 

As temperaturas e tensão de saída do painel solar foram medidas através dos módulos 

representados na Figura 45, pertencentes ao sistema de aquisição desenvolvido pela National 

Instruments, modelos NI 9211 (medidor de temperatura) e NI 9201(medidor de tensão). 

Os registros foram programados para serem armazenados a cada segundo. Os dados 

registrados foram armazenados na CPU do computador ilustrado na Figura 46, disponibiliza-

dos numa planilha do programa Excel. Em seguida, a média dos cálculos de tensão, corrente, 

potência, temperatura, radiação solar , bem como a construção dos seus respectivos  gráficos, 

foram efetuados através de programas de rotina executados pelas funções matemáticas  do 

software do Matlab 9 .  

 
Figura 45 Módulos de aquisição de dados para medir temperaturas e tensão de saída do painel 

 
Através do monitor do computador se podia visualizar o comportamento das grandezas em 
função do tempo. 
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Figura 46 Tela de monitoramento das temperaturas e tensão de saída do painel solar 

 

4.9.3 Medições de irradiância solar global 

 

As medições dos níveis de radiação global incidentes sobre o painel solar foram feitas 

através do piranômetro da Kipp & Zonen. O mesmo se encontra instalado na Estação Solari-

métrica do Laboratório de Variáveis Ambientais Tropicais (LAVAT), dentro das dependên-

cias da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esses dados foram disponibilizados 

através do site <http://www.crn2.inpe.br/lavat>, registrados a cada minuto do dia. A Figura 47 

mostra o piranômetro utilizado no experimento.  

 

 
Figura 47 Piranômetro medidor de radiação global, fabricante Kipp & Zonen 

 

A Figura 48 ilustra a estação Solarimétrica da cidade de Natal, onde se encontram os 

instrumentos responsáveis pelas medições das variáveis climatológicas do local.   
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Figura 48 Estação Solarimétrica do INPE, situada a 58 m acima do nível do mar, a uma latitude de 5.83º S. 

4.9.4 Medições da iluminância incidente no painel solar 
 

O nível de iluminância medido foi feito de duas maneiras. O primeiro foi realizado no 

local, através do luxímetro da Lutron, modelo LX-102, demonstrado na Figura 49, a cada 

quinze minutos. Concomitantemente, utilizou-se o sistema de aquisição de dados do medidor 

de luminosidade de luz direta e das quatro direções do LAVAT, ilustrado na Figura 50, fabri-

cado pela Campbell, programado para registrar seus dados a cada minuto. 

Antes de começar os ensaios, o luxímetro da Lutron foi levado ao LAVAT para aferição.  

O valor considerado, medido da iluminância local, foi resultado do cálculo da média 

de cinco valores aferidos sobre a superfície frontal do painel solar. 

 

 

Figura 49 Luxímetro utilizado no local dos ensaios, fabricante LUTRON, modelo LX-102. 
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Figura 50 Medidor de luminosidade direta e nas quatro direções, fabricante Campbell. 
 

4.9.5 Descrição da instrumentação utilizada na bancada de testes dos ensaios de campo 

 

A Figura 51 ilustra o conversor DC/DC proposto juntamente com os equipamentos e 

instrumentos utilizados durante os ensaios e suas respectivas localizações. Numa breve des-

crição dos mesmos, podemos colocar que representam a montagem da bancada de instrumen-

tos utilizados nos testes de campo.  

 

 

 

Figura 51 Bancada dos instrumentos utilizados nos testes de campo 
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Legenda: 
 

1  Resistência de Carga (reostato); 

2  Voltímetro Digital; 

3  Amperímetro Digital; 

4  Amperímetro Digital; 

5  Conversor DC/DC Proposto; 

6  Amperímetro Digital 

7  Módulos de temperatura e tensão; 

8  Monitor de gráficos; 

9  Amperímetro Digital; 

10  Bateria 

 

4.9.6 Conversor DC/DC Proposto e amperímetro da corrente de saída do painel solar 

 

A Figura 52 representa o conversor DC/DC proposto e o amperímetro da corrente de sa-

ída do painel em funcionamento. 

 

 

Legenda: 
 
1. Amperímetro digital (sistema de 

aquisição de dados da MINIPA); 

2. Protótipo do Conversor DC/DC;  

 

Figura 52 Amperímetro da corrente de saída do painel e circuito do conversor Proposto 

 

4.9.7 Metodologia utilizada nos testes de campo 
 

Os testes de campo tiveram como objetivo principal observar o nível de eficiência e-

nergética do painel e rendimento do conversor, em função do comportamento das grandezas 

radiação solar, iluminância, temperatura, resistência de carga, energia armazenada pela bateria 

e perdas do conversor. 

1
1

2
1
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Serão descritos  horários e  condições  de testes, para cada dia ensaiado. Os testes fo-

ram feitos com o conversor proposto. Para comparar o desempenho dos dois conversores, 

escolheu-se um dia de alto nível de radiação, submetendo-os ao mesmo valor de resistência de 

carga e sem armazenamento de energia, numa duração de trinta minutos para cada conversor 

ensaiado. 

A cada dia de teste, foi possível calcular o nível médio de eficiência energética do pai-

nel e rendimento conversor. Depois dos cálculos executados, foram feitas análises comparati-

vas dessas grandezas entre si. 

 

4.9.7.1 Testes de campo com armazenamento de energia  

 

(Potência de carga variável entre 25 e 100 % da potência máxima do conversor)  

 

Durante todo o ensaio, o conversor permaneceu acoplado a uma bateria de chumbo á-

cido, 12 V/7,2 A h, fabricante Ex-Power, previamente carregada com 13,8 V. Os ensaios co-

meçaram às 11h 02min, prosseguindo até as 12h 30min.  

Precisou-se usar um controle inferencial para medir o valor da resistência de carga a 

cada trinta minutos transcorridos nos ensaios. Consideraram-se os valores máximos de rendi-

mento e potência de entrada. Através da fórmula da Equação 38, calculou-se a  potência má-

xima de carga. Este cálculo só foi  válido enquanto a bateria esteve em processo de armaze-

namento de energia. 

Para cada potência admitida, media-se a tensão sobre a carga. E através da Equação38, 

calculou-se a corrente de carga. Determinando-se a corrente da carga, pôde-se calcular a resis-

tência de carga através da fórmula da Equação 40. 

 

4.9.7.2 Teste de campo comparativo entre os conversores DC/DC Proposto e comercial sem 

armazenamento de energia 

 

O objetivo deste ensaio foi avaliar o desempenho dos dois conversores acoplados ao 

painel solar, nos horários de 10h às 11h 02min, com duração de trinta minutos para cada um, 

mantendo-se as mesmas condições de resistência de carga e sem armazenamento de energia. 
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O propósito deste experimento foi comparar o nível de eficiência energética que cada um pô-

de oferecer ao painel solar.  

 

4.9.7.3 Teste de eficiência do painel solar sem armazenamento de energia.  

 

(Potência de carga variável entre 10 á 50 % da potência máxima do conversor).  

 

Os testes transcorreram entre 09h40min e 13h. A potência da resistência de carga foi 

ajustada para não exceder 10 W. Através de testes previamente realizados (sem armazena-

mento de energia), comprovou-se que esse nível de potência de saída do conversor foi a que 

melhor manteve a regulagem da tensão de saída, tanto em condições de carga fixa quanto va-

riável. O nível de eficiência do painel foi comparado com as  potências de carga  ajustadas em 

2,5 W, 5 W, 7,5W e 10 W, durante um intervalo de 30 minutos. 

 

4.9.7.4 Testes de desempenho do sistema fotovoltaico com armazenamento de energia 

 

(Potência de carga com 50% da potência máxima do conversor) 

 

Os testes transcorreram de 10h às 13h,  mantendo-se  a resistência de carga fixa com 

dissipação de potência de 10 W, com armazenamento de energia. Observou-se o comporta-

mento do sistema de armazenamento energia, rendimento do conversor e eficiência do painel 

solar.  

 

4.9.7.5 Teste de desempenho do sistema fotovoltaico sem armazenamento de energia 

 

(Potência de carga com 50% da potência máxima do conversor) 

 

Os testes foram realizados entre 10h e 13h 30min, mantendo a resistência fixa, obser-

vando o comportamento da eficiência do painel e o rendimento do conversor. Procurou-se 
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manter a potência de carga em 50% da potência máxima do conversor, por ser uma potência 

que melhor manteve a regulagem da tensão de saída. 

 

4.9.7.6 Metodologia do cálculo utilizada na determinação da energia gerada e da eficiência do 

módulo fotovoltaico 

 

A energia solar incidente no plano do módulo fotovoltaico, com uma superfície de ca-

pitação, e com a energia elétrica gerada, pode-se calcular a Eficiência Energética de conver-

são do módulo, através das Equações 41 e 42 (SALVIANO, 2001; OVERSTRAETEN; 

MERTENS, 1996). 

 

34 = 5 6789 : ;89<=>
#?'@AB

#?$
   

 

...(41) 

  

C = 34
7 : D    ...(42) 

 

Onde: 

EG = Energia elétrica gerada (W) 

Imp= Corrente máxima de pico gerada pelo painel solar (A) 

Vmp= Tensão máxima de pico gerada pelo painel solar (V ) 

η= Eficiência energética de conversão do painel solar 

I=Radiação solar incidente no plano do painel solar (W/m2) 

A= Área  útil de capitação da radiação solar sobre o painel solar (m2). 

 

Cada uma das grandezas medidas teve os seus valores médios calculados através dos 

cálculos de integração das áreas, obtidos por intermédio dos programas de rotina executados 

pelo software do Matlab.  
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4.9.7.7 Método utilizado para o cálculo da média, com base na equidade de áreas utilizados 

pelo Matlab 

 

O programa Matlab 2009 foi utilizado, tanto para plotar os gráficos como para calcular 

os valores médios de grandezas de radiação global, iluminância, perdas do conversor, tensão 

de saída do painel solar, corrente de saída do painel solar, temperatura média do painel e ren-

dimento. 

As médias dos gráficos foram calculadas linearizando os sinais, com base na média 

dos intervalos de tempo pré-estabelecidos. O cálculo desta linearização foi balizado na equi-

dade de áreas, o que possibilitou atingir valores bem próximos da média. As rotinas criadas 

no Matlab permitiram que a média dos sinais se “transformasse” na amplitude necessária para 

que os comportamentos, tanto do sinal original quanto do sinal já linearizado, tivessem exa-

tamente a mesma área sobre o gráfico plotado. 

A área linearizada foi calculada com grande precisão, através da regra dos trapézios 

obtida na Equação 43. 

" = 5 E6.<=. ≈ G − I
2!

J

B
KE6.L< + 2E6.'< + 2E6.N< + ⋯ + +2E6.%P'< + E6.%<Q

 

...(43) 

  

Onde:  

.R = I + S G − I
! , para k =  0, 1, . . . , n.  
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5 RESULTADOS OBTIDOS E ANÁLISES 

 

 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos durante os ensaios realizados 

nos Laboratórios de energia da URFN e nas dependências do Laboratório de Eletrônica do 

Instituto Federal da Bahia (IFBA).  

As análises das experiências concluídas foram feitas relacionando-se o comportamento 

elétrico e termodinâmico do conjunto: modulo solar - conversor DC/DC - carga-bateria, tanto 

na condição do painel solar exposto diretamente ao Sol quanto submetido a uma condição de 

teste de bancada. 

Os primeiros testes foram feitos em laboratório, onde se buscou analisar o comporta-

mento das tensões, correntes, potências, rendimentos e comportamento do circuito PWM em 

função da variação da carga. Depois dos ajustes feitos nos ensaios de laboratório, onde se 

conseguiu aumentar o nível do desempenho do conversor proposto, os ensaios de campo fo-

ram iniciados. 

 

5.1 RESULTADOS OBTIDOS  

 

5.1.1 Análise comparativa entre as curvas de tensões e correntes de entrada do conver-

sor, construídas em laboratório e no campo 

 

Durante os ensaios de laboratório, pode-se perceber que quando a tensão de entrada do 

conversor aumentava a sua corrente de entrada decrescia, conforme mostra a Figura 53. 

Nos ensaios de campo, pôde-se observar que o painel assumiu comportamento da sua 

variação V-I semelhante às curvas de entrada de V-I do conversor, levantadas nos testes de 

laboratório.  Quando a radiação caía, a tensão de entrada do conversor (também considerada 

tensão gerada pelo painel) diminuía. Em contrapartida, sua corrente assumia valores tão altos, 

por vezes, muito próximos da corrente de curto circuito do painel solar (9 A).  
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Figura 53 Gráfico da tensão versus corrente de entrada do conversor 
 

Este comportamento pôde 

e 55. Neste dia o céu esteve por um bom período nublado, tendo sua radiação solar atingido 

valor médio de 892,41 W/m

O painel gerou valores médios baixos ,de tensão de 3,06 V, enquanto a corrent

gerada aumentou , atingindo valor médio de 6,91 A.

 

Figura 54 Grandezas elétricas de tensão, corrente e potência do painel solar acoplado a uma carga fixada (10 
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Gráfico da tensão versus corrente de entrada do conversor comercial com carga fixa de 100 ohms.

Este comportamento pôde ser também visualizado através dos gráficos das Figuras 54 

e 55. Neste dia o céu esteve por um bom período nublado, tendo sua radiação solar atingido 

valor médio de 892,41 W/m2 . 

O painel gerou valores médios baixos ,de tensão de 3,06 V, enquanto a corrent

gerada aumentou , atingindo valor médio de 6,91 A. 

Grandezas elétricas de tensão, corrente e potência do painel solar acoplado a uma carga fixada (10 
W) sem armazenamento de energia. 
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comercial com carga fixa de 100 ohms. 

ser também visualizado através dos gráficos das Figuras 54 

e 55. Neste dia o céu esteve por um bom período nublado, tendo sua radiação solar atingido 

O painel gerou valores médios baixos ,de tensão de 3,06 V, enquanto a corrente média 
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Figura 55 Gráfico da radiação solar sobre o painel solar quando acoplado a uma carga fixada (10 W) sem ar-

mazenamento de energia. 
 

5.1.2 Análise comparativa da potência do conversor DC/DC versus corrente elétrica 

 

Os dados levantados em laboratório e representados na Tabela 4 permitem perceber 

que o nível de potência da entrada do conversor está diretamente relacionado ao valor da po-

tência de saída. Por sua vez, a potência de saída da carga está atrelada ao valor da corrente 

que a carga irá solicitar.  

 

Tabela 4 Comportamento da potência de saída versus variação da resistência de carga 
 

Tensão de 
entrada(V) 

Corrente 
entrada (A) 

Potência 
entrada(W) 

Tensão 
saída(V) 

Corrente 
saída (A) 

Potência 
saída(W) 

RL 
(ohms) Rendimento 

4,13 0,655 2,71 14,27 0,163 2,33 87,55 85,98 

4,06 2,06 8,36 14,26 0,488 6,96 29,22 83,20 

4,04 3,37 13,61 14,25 0,804 11,46 17,72 84,15 

4,01 4,6 18,45 14,23 1,12 15,94 12,71 86,40 
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Quanto menor a resistência de carga, maior será a corrente de saída e, consequente-

mente, maior será a potência sobre a mesma. Aumentando a potência da carga, a potência 

gerada pelo painel também aumentará. 

Quando se tentou aumentar a potência na carga (estabelecer uma potência na carga 

maior que 60% da máxima potência projetada), o conversor começou a apresentar perda de 

regulagem da tensão de saída, principalmente nos períodos em que a radiação assumiu valores 

por maior tempo. Essa limitação repercutiu numa perda do nível de eficiência. 

 

5.1.3 Relação do rendimento do conversor comercial versus valor da tensão de entrada 

 

Os dados da Tabela 5  e os gráficos das figuras  57 e 58 demonstram que quanto mais 

o valor da tensão de entrada se aproximava do valor da tensão de saída, a relação Vout/Vin  se 

aproximava do valor unitário, aumentando assim  a regulagem da tensão de saída, reduzindo 

os picos de tensão no dreno do MOSFET, e como consequência, aumentava o nível de rendi-

mento do conversor. 

 

Tabela 5 Ensaios de laboratório com o conversor variando a tensão de entrada mantendo a resistência de carga 
fixa.  

 

Tensão de 
entrada(V) 

Corrente 
entrada (A) 

Potência 
entrada(W) 

Tensão 
saída(V) 

Corrente 
saída (A) 

Potência 
saída(W) RL (ohms) Rendimento 

(x 100) 

2,26 1,5 3,39 14,28 0, 147 2,10 97,14 61,92 

3,04 0,89 2,71 14,24 0, 146 2,08 97,53 76,84 

4,05 0,66 2,67 14,24 0, 146 2,08 97,53 77,78 

6,17 0,43 2,65 14,25 0, 146 2,08 97,60 78,42 

8,11 0,32 2,60 14,26 0, 146 2,08 97,67 80,22 

 

O rendimento máximo projetado foi de 87 %. Nos ensaios de laboratório, após introdução 

de capacitores de filtros de baixa indutância na entrada do conversor, o rendimento do conversor 

proposto nos ensaios de campo chegou a atingir 95 % de aproveitamento. 

Outro fator observado na Tabela 5 foi o valor mínimo de 2,26 V necessários, na entra-

da do conversor comercial, para que o mesmo entrasse em funcionamento. O conversor pro-

posto, sob as mesmas condições de operação do conversor comercial, começou a funcionar 

com 1,86 V. 
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Considerando que os testes de campo foram feitos predominantemente com o conver-

sor proposto, quando a radiação solar caía ,fazendo com que a tensão na saída do painel as-

sumisse valores menores que 1,86 V, o conversor parava de funcionar. Esta condição de supe-

ração do sistema, por um tempo prolongado, fazia com que a carga perdesse bastante o seu 

nível de regulagem da tensão. 

 

5.1.4 Relação da dependência do valor da resistência de carga com o limite máxima da 

potência de saída 

 

O valor mínimo da resistência de carga foi calculado de modo que a potência de entra-

da do conversor não ultrapassasse de 24 W. Considerando o rendimento máximo de 87 %, a 

potência de saída não poderia atingir valores superiores a 20,88 W.  

Esse valor de potência de carga serviu como parâmetro para dimensionar a potência 

máxima de carga nos ensaios de campo e, consequentemente, a mínima resistência permitida 

na saída do conversor.  

 

5.1.5 Cálculo da mínima resistência para um rendimento máximo 

 

Para se manter o conversor operando numa faixa próxima ao seu rendimento máximo, 

a resistência de carga não poderá assumir valores muito baixos, pois pode provocar uma perda 

de regulagem da tensão de saída. Através da Equação 40, calculou-se o valor mínimo de resis-

tência de carga, necessário para que o conversor trabalhasse com um rendimento próximo dos 

87 %. Esse valor foi de 9,69 Ω. 

 

5.1.4 Comparações entre o comportamento da frequência de chaveamentos dos conver-

sores comercial e proposto com a variação da resistência de carga 

 

Durante os ensaios de laboratório, foi verificado que o circuito PWM do conversor 

comercial aumentou sua frequência de chaveamento de 6,6 KHz para 8,7 KHz; durante a re-

dução da resistência de carga, de 10,45 Ω  para 9,58 Ω.  
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No conversor proposto, mesmo variando a resistência de carga, de 10 Ω á 100 Ω, o 

mesmo manteve a frequência do controle PWM constante em 27 KHz. Esse funcionamento da 

frequência de chaveamento do circuito de controle PWM do conversor proposto, possibiltou 

uma melhor regulagem da tensão de saída e melhores rendimentos.  

 

5.1.5 Medições de rendimento do conversor proposto realizadas em laboratório 

 

Através da Tabela 6, mostra o comportamento das curvas do conversor proposto en-

saiado em laboratório. Os testes foram limitados por falta de uma fonte de tensão de correntes 

elevadas ,durante estes  ensaios. 

 

Tabela 6 Dados das medições em laboratório com o conversor proposto 
 

Tensão de 
entrada(V) 

Corrente 
entrada (A) 

Potência 
entrada(W) 

Tensão 
saída(V) 

Corrente 
saída (A) 

Potência 
saída(W) 

RL 
(ohms) 

Rendimento 
(x 100) 

3,35 0,7 2,35 14,91 0,148 2,21 100,74 94,10 

3,35 1,2 4,02 14,91 0,25 3,73 59,64 92,72 

8,13 0, 922 7,50 14,94 0, 437 6,53 34,19 87,10 

 

5.1.6 Análise das formas de ondas do conversor proposto registradas nos ensaios de la-

boratório 

 

As formas de ondas apresentadas abaixo foram retiradas entre os terminais dreno e 

supridouro do MOSFET do conversor proposto. 

A forma de onda representada na Figura 56, refere-se a tensão na saída do Booster 

primário, regulada em 12,6 V, tendo aplicada à sua entrada 5V. O objetivo dessa análise grá-

fica foi verificar a qualidade (nível de tensão de ripple) da tensão que seria disponibilizada 

para alimentar a entrada do circuito de controle PWM (TL 494).  

A referida tensão se manteve praticamente constante, depois dos ajustes feitos na me-

lhoria da qualidade da filtragem capacitiva na entrada do conversor, conseguida com capacito-

res de baixa indutância. A tensão do ripple da tensão contínua na saída do Booster primário 
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reduziu sensivelmente. Esse filtro capacitivo 

são no driver do MOSFET, 

O painel solar tem comportamento d

te de corrente quanto fonte de tensão, por isso

painel é indispensável (JUNIOR

trada do Booster seja uma fo

melhorando o nível da conversão da energia solar em elétrica.

 

Figura 56 Gráfico da forma de onda na saída do Boost primário desacoplado circuito de controle PWM
 

Figura 57 Gráfico da tensão da carga com a tensão de entrada em 2 V com resistência de carga de 100 ohms
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. Esse filtro capacitivo também possibilitou a redução dos picos de te

, com a melhoria da regulagem da tensão entregue 

tem comportamento dual no ponto de máxima potência, tanto como fo

fonte de tensão, por isso, a utilização de um capacitor em paralelo ao 

JUNIOR, 2004). Esse componente, além de contribuir

seja uma fonte de tensão, diminui a variação de tensão da saída do painel, 

melhorando o nível da conversão da energia solar em elétrica. 

 
Gráfico da forma de onda na saída do Boost primário desacoplado circuito de controle PWM

Gráfico da tensão da carga com a tensão de entrada em 2 V com resistência de carga de 100 ohms
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a regulagem da tensão entregue à carga. 

ual no ponto de máxima potência, tanto como fon-

utilização de um capacitor em paralelo ao 

contribuir para que a en-

diminui a variação de tensão da saída do painel, 

 

Gráfico da forma de onda na saída do Boost primário desacoplado circuito de controle PWM 

 

Gráfico da tensão da carga com a tensão de entrada em 2 V com resistência de carga de 100 ohms 
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As formas de ondas da 

uma carga de 100 Ω, quando a tens

fontes chaveadas são circuitos eletrônicos que 

quencia, se pode visualizar através do gráfico da figura  

minal dreno do MOSFET de

também determinou a redução desses picos de tensão

MOSFET, quando se elevava a tensão de entrada do conversor.

 

5.1.7 Comportamento dos picos da tensão de dreno versus tensão de entrada

 

Através dos gráficos das 

resistência de carga de 100 

V, bservou-se uma forma de onda da tensão na saída mais “pura “(menor valor de 

  

Figura 58 Gráfico da tensão da carga com a tensão de entrada em 
 

5.1.8 Análise do comportamento 

operando em condições reais 

 

Através das curvas 

cionamento do sistema fotovoltaico em 
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As formas de ondas da Figura 57 mostram o comportamento da tensão regulada sobre 

, quando a tensão aplicada á entrada do conversor proposto 

fontes chaveadas são circuitos eletrônicos que  apresentam altos níveis de 

ualizar através do gráfico da figura  57, os elevados 

minal dreno do MOSFET de 23,6 V. A melhoria da filtragem capacitiva na entrada do conversor 

também determinou a redução desses picos de tensão, que estavam  “queimando”

quando se elevava a tensão de entrada do conversor. 

Comportamento dos picos da tensão de dreno versus tensão de entrada

Através dos gráficos das Figuras 57 e 58, pôde-se perceber que

resistência de carga de 100 Ω para 29,8 Ω e elevando a tensão de entrada de

se uma forma de onda da tensão na saída mais “pura “(menor valor de 

Gráfico da tensão da carga com a tensão de entrada em 3.15 V com resistência de carga de 

Análise do comportamento do painel em função das suas curvas características 

reais de campo  

Através das curvas construídas nos ensaios de campo, pode-se melhor entender o fu

cionamento do sistema fotovoltaico em condições de trabalho reais. 
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mostram o comportamento da tensão regulada sobre 

proposto  foi de 2 V. As 

apresentam altos níveis de ruídos, como conse-

os elevados picos de tensão no ter-

A melhoria da filtragem capacitiva na entrada do conversor 

que estavam  “queimando” o driver de 

Comportamento dos picos da tensão de dreno versus tensão de entrada 

se perceber que, mesmo reduzindo a 

e elevando a tensão de entrada de 2V para 3,15 

se uma forma de onda da tensão na saída mais “pura “(menor valor de riplle). 

 
V com resistência de carga de 29,8 ohms 

do painel em função das suas curvas características 

se melhor entender o fun-
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5.1.8.1 Análise do comportamento da c

 

As curvas representadas 

tes de tempo. Observa-se que durante o intervalo d

média caiu de 1044 W/m2 

24,15 W para 15,6 W – o que comprova que quanto maior a r

tencia gerada pelo módulo fotovoltaico.

Verifica-se ainda que

lar chegou  atingir um valor 

do  pelo STC (1000 W/m2)

nos ensaios. 

Nesse dia, fez-se uso de

W, acoplada a uma bateria de 12 V. A partir do consumo da carga de 14,

cia máxima admitida na saída

gem da tensão de saída, para valores decrescentes da 

ria começava a alimentar a carga e o conversor passava a f

rente. 

Figura 
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Análise do comportamento da curva V-I do painel versus a radiação solar

As curvas representadas nas Figuras 59 e 60 são dados registrados nos mesmos insta

que durante o intervalo de 11h 45min às 12

 para 718,40 W/m2,  a potência média gerada pelo pai

o que comprova que quanto maior a radiação solar

dulo fotovoltaico.  

que, no intervalo de 11h 09min. às 11h 45min

gir um valor médio de 1044 W/m2  .Este valor de radiação supera o estabelec

). Nesse intervalo, observou-se a maior potência gerada pelo painel 

se uso de uma carga variável, dissipando uma potência de 4,8W 

W, acoplada a uma bateria de 12 V. A partir do consumo da carga de 14,

saída do conversor), o sistema começou apresentar perda da regul

para valores decrescentes da radiação solar. Nesses momentos

ria começava a alimentar a carga e o conversor passava a funcionar como uma fonte de co

Figura 59 Gráfico da alta radiação solar global média. 
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painel versus a radiação solar 

rados nos mesmos instan-

s 12h, em que  a radiação 

a potência média gerada pelo painel caiu de 

adiação solar, maior será a po-

11h 45min, a radiação média so-

.Este valor de radiação supera o estabeleci-

a maior potência gerada pelo painel 

dissipando uma potência de 4,8W a 20,24 

W, acoplada a uma bateria de 12 V. A partir do consumo da carga de 14,4 W (60 % da potên-

do conversor), o sistema começou apresentar perda da regula-

Nesses momentos, a bate-

ar como uma fonte de cor-
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Figura 60 Curva característica I-V da  maior potência do painel durante os ensaios. 

 

5.1.8.2 Valores médios medidos das temperaturas  do painel 

 

O gráfico representado na Figura 61 permite perceber que o painel trabalhou com altos 

níveis de temperaturas (valores médios de 45 ºC). Essa alta energia térmica foi um dos gran-

des elementos que contribuiu na redução do nível de eficiência da conversão energética do 

painel. Segundo GXASHEKA et al, 2005,painéis solares perdem até 7% de sua potência de 

saída, quando operando em temperaturas próximas a 40 ºC . 

 
Figura 61 Temperatura média sobre o painel num dia de ensaio de alta radiação solar 
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5.1.9 Método de cálculo utilizado para medir o nível da eficiência energética do painel 

solar acoplado ao conversor DC/DC 

 

Os cálculos da eficiência energética do painel foram empreendidos através das Equa-

ções 41 e 42. A potência máxima de pico do painel solar adotada nesses cálculos de eficiência 

foi o maior valor médio da potência gerada pelo painel  durante os ensaios (24,15 W).  

Não se considerou o valor da  potência de pico do painel (Vmp x Imp) fornecida pelo 

fabricante( por considerar que o mesmo teve a sua eficiência medida em condições de opera-

ção diferentes das estabelecidas pelas normas que padronizam as condições climáticas pa-

drões de teste (STC) para que esta grandeza seja medida). Tampouco se acoplou ao painel  

uma carga resistiva, num dia ensolarado, a fim de se levantar a sua curva  I-V  seguido do 

traçado do ponto de máxima potência sobre a mesma. O objetivo deste estudo foi observar o 

comportamento real do painel quando submetido às condições reais do campo, sem nenhum 

controle de temperatura e radiação disponibilizadas no campo, estando o mesmo acoplado a 

um conversor DC/DC com carga.  

Em todos os ensaios realizados nos laboratórios, teve-se o cuidado de não permitir que 

a potência de entrada do conversor não ultrapassasse os seus 24 W máximos. Nos testes de 

campo isso também foi observado.A potência de entrada do conversor (potência gerada pelo 

painel), não ultrapasssou de 24 W .Essa foi também um grande fator que contribuiu para o 

nivel de eficiência não alcançasse valores maiores que 5 á 6 %. 

 

5.1.10 Cálculo do nível de eficiência energética 

 

Através das Equações 41 e 42, e das curvas das Figuras 62 e 63, a título de demonstra-

ção do procedimento de cálculo utilizado para se medir o nível de eficiência do painel, será 

feito a seguir, o modelo de cálculo utilizado durante os ensaios de campo. Os demais níveis 

foram calculados de forma semelhante.  

Admitindo o valor médio máxima da potência gerada pelo painel de 24,15 W, o valor 

médio da radiação medida neste dia de 708,38 W, sendo a área útil do painel de 0,61 m2 , de-

terminou-se  o nível médio da eficiência do painel através da equação 44.Este valor medido 

foi de 5,6 %. 
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η= NU,'V W
L,X' YZ [  \L],^]W/YZ =  5,6 ...(44) 

  

 
Figura 62 Curva caracteristiva I-V do painel num dia nublado 

 

 
Figura 63 Gráfico da radiação solar num dia nublado 
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5.1.11 Cálculo do rendimento do conversor proposto nos ensaios de campo 

 

A Figura 64 é elucidativa quanto ao alto desempenho do conversor elabora-

do/construído para esta pesquisa. O seu nível médio ficou em 95 %. Nesse dia, a carga solici-

tou uma potência de 10 W a 2,5 W, sem armazenamento de energia.  

Como a potência máxima da carga não ultrapassou 50 % do valor máximo suportado 

na saída do conversor, o sistema manteve uma excelente regulagem da tensão de saída. A ra-

diação nesse dia de ensaio está representada na Figura 65. 

 

 
Figura 64 Gráfica demonstrativo do nível de rendimento do conversor proposto 
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Figura 65 Gráfico da radiação media no

5.1.12 Comportamento da potência de saída 

 

A Figura 66 representa o percentual da potência de saída do painel versus o seu re

dimento, diante das condições que foram determinadas nos ensaios de campo.

to foi calculado tomando como limite máximo de potência do painel 24.15W. A partir daí

dividiu-se a potência gerada

que quanto maior a potência gerada pelo painel

 

Figura 66 Gráfico de rendimento do painel versus sua potência gerada
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Gráfico da radiação media nos ensaios dos melhores rendimentos do conversor
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s ensaios dos melhores rendimentos do conversor 

do painel versus o seu rendimento 

representa o percentual da potência de saída do painel versus o seu ren-

dimento, diante das condições que foram determinadas nos ensaios de campo. Esse rendimen-

to foi calculado tomando como limite máximo de potência do painel 24.15W. A partir daí, 

se gráfico, concluiu-se 

or será seu rendimento. 
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5.1.13 Comportamento do nível de perda do conversor versus radiação solar 

 
O gráfico da figura 67 refere-se ao comportamento das perdas do conversor em relação a radi-

ação solar. Este ensaio foi realizado no dia 22 de dezembro. Através do gráfico das Figuras 59 

e 60, pode-se perceber que durante o intervalo de 11h45min as 12h00min, momentos em que 

a radiação solar caiu de 1044 W/m2 para 718,40 W/m2, a perda no conversor também reduziu, 

de 14 W para 7 W, o que comprova que quanto menor a radiação menor a perda do conversor.  

 
 

Figura 67 Gráfico do cálculo de perda no conversor proposto. 
 
 



 
 

 

CAPÍTULO 6:  

Conclusões  
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6 CONCLUSÕES 

 

Tendo como principal objetivo desta pesquisa verificar o nível de eficiência de um 

painel solar acoplado a um conversor DC/DC, Booster, submetido diretamente ao campo, sem 

controle da temperatura e radiação, concluiu-se que alguns fatores foram preponderantes, para 

que o nível de aproveitamento da energia solar em elétrica não atingisse níveis de conversão 

maiores que 5 á 6 %. Dentre eles, destacaram-se:  

• Baixa potência dos conversores ( comercial e proposto) utilizados nos ensaios. 

Sendo o valor da carga o elemento que determina o ponto de funcionamento do 

painel sobre sua curva característica V-I,  a mesma não conseguiu exigir do 

painel uma maior que potência (24 W). Para um rendimento de 87 %, a máxi-

ma potência que a carga poderia exigir na saída do conversor era de 20,88W. 

• Queda do nível da radiação solar. Foi observado nos ensaios de campo  que du-

rante uma nebulosidade ( passagem de nuvens/dias nublados ), a radiação solar 

caía sensivelmente. Nessas condições climáticas, menos favoráveis, o painel  

gerava potências muito baixas, que acarretavam num nível de eficiência muito 

baixo. Nestas condições de operação, o conversor perdia a regulagem da sua 

tensão de saída.  

• Falta de refrigeração do painel solar. Segundo Parreta et al,1998 ,os painéis so-

lares perdem mais de 20% de sua potência máxima de saída quando operam 

em condições de campo.Essa perda ocorre principalmente pelo aumento da e-

nergia térmica sobre os mesmos .Nos ensaios de campo,o painel trabalhou com 

temperaturas médias de 45 °C . A temperatura determinada pelo STC para es-

tes tipos de ensaios é de 25 °C. 

•  A potência máxima de pico admitida nos cálculos da eficiência do painel, não 

foi determinada pelo produto da corrente máxima de pico (Imp) versus a tensão 

máximo de pico (Vmp). O valor desta grandeza foi determinado considerando-

se a potência média máxima gerada pelo painel quando acoplado ao conversor 

DC/DC.   
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• A falta de um sistema inteligente elaborado por um algoritmo de controle, im-

plementado por microcontroladores, que frequentemente rastreasse o ponto de 

máxima potência do painel. 

O conversor DC/DC elaborado apresentou um rendimento  médio de 95%.Este nivel 

de desempenho do conversor  foi alcançado quando a carga solicitou do painel uma potência 

de até 60%  do seu valor máximo permitido . 

Nesta pesquisa não foi feita nenhuma análise do nível de eficiência do painel acoplado 

diretamente a uma resistência ôhmica, quando exposto em condições reais de campo. 

Nos momentos em que a radiação solar assumia valores mais baixos, verificou-se que 

a saída do painel assumia o comportamento de uma fonte de tensão em curto circuito; a tensão 

gerada pelo painel caía bastante e a sua corrente aumentava, chegando, algumas vezes, a as-

sumir o valor  da corrente de curto circuito. Essa condição de operação proporcionou a perda 

de regulagem da tensão de saída do conversor. 

Nos ensaios de laboratório/campo, observou-se que quanto maior era a tensão gerada 

pelo painel, maiores eram os rendimentos alcançados, menores eram os picos de tensão nos 

terminais do dreno, gate e na entrada do driver do MOSFET. 

Durante os ensaios com o conversor DC/DC, procurou-se controlar a variação da re-

sistência de carga, de modo que o seu valor resistivo não obrigasse ao conversor trabalhar 

com um rendimento maior que o seu limite máximo estabelecido no projeto eletrônico. 

A melhoria da qualidade da filtragem capacitiva na saída do painel solar possibilitou 

que o painel funcionasse por mais tempo como uma fonte de tensão. De igual forma, possibi-

litou que a saída do conversor apresentasse melhor regulagem da tensão, reduzisse o seu valor 

da tensão de riplle. Menores também foram  os picos de tensão no driver do MOSFET. 

Nos ensaios de campo, nos momentos em que a carga esteve acoplada a uma bateria, 

quando a radiação solar caía, a saída do conversor perdia regulagem da tensão oferecida á 

carga. Nesse quadro, a saída do conversor assumia característica de uma fonte de corrente 

constante. A corrente da carga passou a ser a soma da corrente de saída do conversor mais a 

corrente gerada pela bateria.  

 

Durante os ensaios de laboratório foi possível verificar uma relação de proporcionali-

dade direta entre a potência de saída do conversor e sua potência de entrada. Como a potência 

de saída exigida pela carga não foi superior a 20 W, a entrada do conversor não solicitou do 
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painel uma potência maior que 24 W. Essa limitação reduziu o nível de conversão energética 

do painel solar. 

Os ensaios de campo demonstraram que o painel não se comportou de acordo com as 

suas curvas características  definidas pelo fabricante. Quanto menor era a radiação solar, mai-

or era a corrente do painel, enquanto a tensão decrescia. O painel se comportava com um ge-

rador de tensão em curto circuito. 

Percebeu-se que método de controle PWM do conversor proposto, manteve a frequên-

cia constante ao longo dos ensaios, os semi-períodos ton e toff  se alternavam ,de modo que, 

quando um aumentava, o outro diminuía, garantindo o período do circuito de controle PWM 

constante. Esse modo de operação  favoreceu a maior regulagem da tensão de saida compara-

da ao conversor comercial, o qual variava sua frequência de chaveamento diante da variação 

da resistência de carga. 

 

6.1 SUGESTÕES 

 
Após os ensaios de campo, algumas sugestões foram levantadas como meios de se a-

primorar a qualidade desta pesquisa. 

 

◘ Submeter o sistema fotovoltaico em dias ensolarados, com altas taxas de radiação 

solar, acoplado a uma carga consumindo uma potência máxima  e sem armazena-

mento de energia; 

◘ Elaborar um sistema de aquisição de dados para medir em tempo real todas as 

grandezas elétricas, tanto na saída do painel como na carga; 

◘ Inserir como proteção um resistor shunt de corrente na saída do circuito do con-

versor proposto; 

◘ Acrescentar ao circuito eletrônico do conversor proposto um circuito de Brow-out. 

Durante os ensaios de campo, verificou-se que o conversor projetado nesta expe-

riência, necessitava de um circuito que fizesse o seu transistor de alta potência 

(MOSFET) parar de funcionar nos intervalos em que a radiação atingia baixos ní-

veis de irradiação solar. Essa condição de trabalho exigiu que o mesmo permane-

cesse no estado de saturação, forçando-o trabalhar em regime de máxima potên-
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cia, que poderia tê-lo levado à “queima”. O circuito eletrônico Brow-out tem fun-

ção semelhante à função que ele desempenha nos micros controladores. Quando a 

tensão de alimentação dos micros controladores desce de um determinado nível, o 

circuito Brow-out força o reset, colocando-os de volta ao funcionamento, quando 

a mesma volta a assumir um valor aceitável.  

◘ Realização da implementação de um algoritmo que seja capaz de manter o painel 

operando no ponto de máxima potência.  

◘ Analisar o desempenho energético do painel trabalhando com um ângulo de incli-

nação igual a latitude local + 10°. 

◘ Construir um conversor DC/DC de maior potência e submetê-lo aos ensaios do 

sistema fotovoltaico isolado. 
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APÊNDICE A Relação dos componentes elétricos e eletrônicos utilizados no  
projeto do conversor DC/DC proposto 

 

• 01 Fusível de 10A / 250 V 

•  01 capacitor eletrolítico de 4700 µ F/25 V 

• 01 capacitor de poliéster de 6,8 µ F/100 V 

• 03 capacitores de poliéster de 100 n F/100 V 

• 01 resistor de carvão de 51 K ± 5% 

• 01 Indutor modelo 1422311C de 22 µ H- 11 A, fabricante MURATA POWER 

SOLUTIONS 

• 01 indutor 10 µ H – 4 A- 250 V  fabricante SCHAFFNER 

• 01 circuito integrado LM 27313, Conversor BOOST, fabricante National Semiconductor, 

tipo SMD. 

• 01 diodo SCHOTTKY ,MBR 0520, tipo SMD, fabricante FAIRCHILD 

SEMICONDUCTOR 

• 03 resistores de carvão de 10 K ± 5% 

• 01 resistor de carvão de 3,3 K ± 5% 

• 01 resistor de carvão de 100 K ± 5% 

• 01 resistor de carvão de 18 K ± 5% 

• 01 capacitor de cerâmica de 220 p F/250 V 

• 01 capacitor de poliéster de 6,2 µ F/100 V 

• 01 capacitor de poliéster de 100 p F/250 V 

• 02 resistores de carvão de 270 ohms ± 5% 

• 03 resistores de carvão de 5,6 K ± 5% 

• 01 resistor de carvão de 18 K ± 5% 

• 02 capacitores eletrolíticos de 10 µ F/100 V 

• 01 capacitor de cerâmica de 1 n F/250 V 

• 01 resistor de carvão de 56 K ± 5% 

• 01 resistor de carvão de 47 K ± 5%. 

• 01 resistor de carvão de 1 M ± 5%. 

• 01 circuito integrado controlador de modulação por largura de pulso, TL 494, fabricante 

MOTOROLA, DIP. 
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APÊNDICE B Diagrama do circuito eletrônico do conversor DC/DC,  
toplogia BOOSTER comercial.  
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APÊNDICE C Diagrama do circuito eletrônico interno do circuito integrado TL  494  
 
 

 


