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Resumo

O aumento da eficiência de sistemas fotovoltaicos tem sido objetivo de diversos es-
tudos nos últimos anos. Uma das formas possíveis de aumentara potência gerada por
um painel fotovoltaico é o rastreamento solar, realizando asua movimentação de modo a
seguir a trajetória do sol. Uma das maneiras de acionar o sistema de rastreamento é uti-
lizando um motor elétrico de indução, que deve ter torque suficiente e baixa velocidade,
garantindo a precisão do rastreamento. Com o uso de inversores tipo fonte de tensão e de
dispositivos que gerem a lógica de chaveamento adequada é possível obter o torque e a
velocidade necessários para o funcionamento do sistema. Este trabalho propõe o desen-
volvimento de um sensor de posição angular e um dispositivo de comando de um sistema
de rastreamento solar a ser aplicado no painel solar móvel construído no Laboratório de
Eletrônica de Potência e energias renováveis (LEPER), situado na UFRN. A variação da
velocidade do motor é realizada através de um inversor tipo fonte de tensão cujo comando
PWM para acionamento das chaves será implementado em um dispositivo FPGA (Field
Programmable Gate Array) e em um microcontrolador TM4C. A comparação entre os
dois dispositivos será realizada para verificar qual aplica-se melhor a este sistema. Uma
plataforma de testes com uma máquina de indução CA de 1,5 CV foi montada para rea-
lização desta comparação. O sensor utilizado para medição da posição angular do painel
foi implementado em um microcontrolador ATMega328 acoplado a um acelerômetro, co-
mandado por uma placa de prototipagem Arduíno. A posição solar é também calculada
pelo microcontrolador ATMega328 à partir das coordenadas geográficas do ponto de ins-
talação, e da data e hora locais obtidas a partir de um dispositivo RTC (Real-Time Clock).
Um protótipo de rastreador solar polar de um eixo, movimentado por um motor CC, foi
montado para testar o funcionamento do sensor e verificar se orastreamento é realizado
de forma eficiente.

Palavras-chave: rastreador solar, energia solar, FPGA, Microcontrolador, Arduíno.



Abstract

The increase in the efficiency of photo-voltaic systems has been the object of various
studies the past few years. One possible way to increase the power extracted by a photo-
voltaic panel is the solar tracking, performing its movement in order to follow the sun’s
path. One way to activate the tracking system is using an electric induction motor, which
should have sufficient torque and low speed, ensuring tracking accuracy. With the use
of voltage source inverters and logic devices that generatethe appropriate switching is
possible to obtain the torque and speed required for the system to operate. This paper
proposes the implementation of a angular position sensor and a driver to be applied in
solar tracker built at a Power Electronics and Renewable Energies Laboratory, located
in UFRN. The speed variation of the motor is performed via a voltage source inverter
whose PWM command to actuate their keys will be implemented in an FPGA (Field
Programmable Gate Array) device and a TM4C microcontroller. A platform test with an
AC induction machine of 1.5 CV was assembled for the comparative testing. The angular
position sensor of the panel is implemented in a ATMega328 microcontroller coupled
to an accelerometer, commanded by an Arduino prototyping board. The solar position is
also calculated by the microcontroller from the geographiccoordinates of the site where it
was placed, and the local time and date obtained from an RTC (Real-Time Clock) device.
A prototype of a solar tracker polar axis moved by a DC motor was assembled to certify
the operation of the sensor and to check the tracking efficiency.

Keywords: solar tracker, solar energy, FPGA, Microcontroller, Arduíno.
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Capítulo 1

Introdução

A demanda por energia elétrica em todo o mundo é crescente e acelerada. Este cres-
cimento é provocado principalmente pelo aumento populacional e pela dependência de
tecnologias que necessitam de energia elétrica. Essa dependência gera uma necessidade
cada vez maior de que haja energia elétrica disponível, obtida a partir de fontes não-
renováveis em alguns casos. A consequência deste fato é que oconsumo e a poluição
causada pela utilização destas fontes de energia têm crescimento proporcional ao cresci-
mento populacional.

Encontrar fontes de energia para atender a demanda crescente mundial é um dos prin-
cipais desafios da sociedade para o próximo meio século (MOUSAZADEH et al., 2009). A
obtenção de energia elétrica através de fontes renováveis vem se mostrando uma alterna-
tiva menos agressiva ao meio ambiente para suprimento da demanda energética. Dentre
estas fontes renováveis, destacam-se a energia solar fotovoltaica e a energia eólica como
formas de obtenção de energia elétrica que menos poluem o meio ambiente.

O desenvolvimento da tecnologia fotovoltaica permitiu a sua utilização em diversas
aplicações. A possibilidade de utilização de forma isoladada rede elétrica dá aos sis-
temas fotovoltaicos a vantagem de poderem ser aplicados em regiões remotas. Nestas
aplicações, toda a energia utilizada é proveniente do sistema fotovoltaico, não havendo
necessidade de fornecimento por parte da concessionária oude outra fonte de eletrici-
dade. Podemos citar como exemplo os sistemas fotovoltaicospara eletrificação rural (KA-

GARAKIS; AVARITSIOTIS, 1989), sistemas de telecomunicações e sistemas de aquisição de
dados. Outra aplicação em que os sistemas fotovoltaicos podem ajudar a economizar di-
nheiro para concessionárias e clientes é o bombeamento de água para ranchos, fazendas
e uso doméstico em locais remotos (STOKES; BIGGER, 1993). Para aplicações urbanas
utilizam-se os sistemas conectados à rede, onde a energia gerada é fornecida para o sis-
tema elétrico, denominados sistemas interligados ou integrados.

Embora a tecnologia dos sistemas fotovoltaicos tenha evoluído nos últimos tempos, os
custos desses sistemas ainda são elevados. Todavia, nos últimos anos tem ocorrido uma
redução gradativa do custo dos módulos fotovoltaicos e dos inversores, principais compo-
nentes desses sistemas. Aliado a isso, novas tecnologias deseguidores MPPT (seguidor
do ponto de máxima potência), de controle e de rastreamento solar têm sido propostas
para incremento de sua eficiência (LIRA , 2014).

A potência extraída por um painel fotovoltaico depende da área que está recebendo
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a radiação solar direta. A potência máxima será extraída quando o painel estiver posi-
cionado perpendicularmente aos raios solares, maximizando a área de incidência. Nos
sistemas fotovoltaicos fixos o painel é instalado em uma estrutura fixada ao solo com uma
inclinação determinada conforme a latitude do local de instalação. Esta latitude determina
se o painel deverá ser apontado para o norte ou para o sul geográfico, dependendo do he-
misfério onde está localizado. Por serem fixos, a radiação solar direta será perfeitamente
perpendicular ao painel somente durante um curto intervalode tempo ao longo do dia, em
alguns dias do ano. O rastreamento solar consiste em movimentar o painel fotovoltaico
de tal forma que os raios solares incidam perpendicularmente à sua superfície durante o
maior intervalo de tempo possível. O dispositivo rastreador deve ser capaz de acompa-
nhar a trajetória solar com precisão, eficiência e confiabilidade. Isto deve garantir que o
funcionamento do sistema seja adequado e sem falhas por um longo período de tempo.

Existem dois grupos básicos na classificação dos rastreadores: passivos e ativos. Os
passivos utilizam-se das características de dilatação térmica ou da transferência de massa
entre dois pontos para movimentar os módulos fotovoltaicos, fazendo-os acompanhar o
trajeto do sol. Já os ativos utilizam atuadores para impor movimento ao painel fotovol-
taico. Estes atuadores podem ser de natureza hidráulica ou eletromecânica, que empregam
motores elétricos para a movimentação do painel. A utilização de técnicas de controle de
velocidade dos atuadores garante que o erro de rastreamentoseja minimizado, posicio-
nando o painel adequadamente.

A realização do controle da posição do painel é feita com basena comparação entre a
posição do sol e a posição do painel fotovoltaico. Mousazadeh et al. (2009) dividiu, em
seu trabalho, os rastreadores solares ativos nos seguintessubgrupos, de acordo com a téc-
nica utilizada para posicionamento: sensores eletro-ópticos, células bi-faciais auxiliares,
cálculo da posição por data e hora, bem como a combinação entre estas técnicas. A uti-
lização dos sensores eletro-ópticos é uma técnica bastantesimples de ser implementada,
consistindo no emprego de dispositivos sensíveis à luz comopiranômetros ou Resistores
Dependentes de Luz (Light Dependent Resistor— LDR). Os LDRs devem ser dispostos
em uma superfície plana separados por uma barreira opaca. Caso o plano dos sensores
esteja posicionado perpendicularmente à radiação solar direta, ambos os sensores serão
iluminados. Caso o posicionamento esteja errado, a barreira opaca irá sombrear um dos
sensores indicando necessidade de reposicionamento. A Figura 1.1 apresenta exemplos
de sensores baseados em LDRs.
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Figura 1.1: Sensor composto por LDRs nos casos de (a) separação por barreira opaca
(sombreador), (b) motados em superfície inclinada e (c) montados em um colimador.
(MOUSAZADEH et al., 2009)

Esta técnica baseia-se na posição relativa entre o painel fotovoltaico e o sol, retornando
um valor de resistência proporcional à luminosidade incidente em ambos os sensores. Este
sensor tem funcionamento extremamente simples e o custo é inferior aos demais sensores
eletro-ópticos disponíveis no mercado. Entretanto, não é possível obter grandezas que
indiquem o posicionamento do painel nem o posicionamento dosol. Além deste fato,
o rastreamento é prejudicado pelos sombreamentos transitórios os quais o painel está
exposto. Como exemplos destes sombreamentos, podem ser citados: as sombras das
nuvens, dias nublados ou sombras de objetos e animais próximos ao sensor. Similarmente,
a incidência de luz originada de outras fontes luminosas pode também gerar erros de
rastreamento ao sistema com LDRs. Esta luz pode ser originada por faróis automotivos
ou por luminárias instaladas próximo ao local de instalaçãodo rastreador.

Os LDRs podem ser sensibilizados também por luz refletida, seja por superfícies bri-
lhantes ou foscas. Entretanto, este problema pode ser minimizado com o uso de barreiras
opacas que permitam a incidência de luz vinda de uma única direção. Como solução,
tem-se o uso do colimador, onde os sensores são instalados nointerior de cilindros opa-
cos perpendiculares à superfície do painel fotovoltaico, de modo que apenas a radiação
solar próxima à linha perpendicular ao painel possa incidirsobre o LDR. A Figura 1.2
apresenta um exemplo de sensor instalado em um colimador, demaneira a permitir ape-
nas a incidência de radiação solar perpendicular à superfície do painel.
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Figura 1.2: Exemplo de instalação de LDR em colimador.

Outra técnica utilizada no rastreamento de sistemas fotovoltaicos consiste na determi-
nação da posição angular do painel fotovoltaico e determinação da posição solar separa-
damente. Para determinação da posição angular do painel sãoutilizados sensores como o
potenciômetro linear, sensores de nível, aproximação magnética, entre outros exemplos.
Em se tratando do potenciômetro linear, é um dispositivo quefunciona através do con-
tato entre um cursor móvel e uma superfície resistiva (trilho), cuja resistência varia ao
longo do seu comprimento. O contato do cursor com o trilho implica em uma resistência
proporcional à distância entre o terminal do trilho e o pontode contato do cursor. No
caso dos potenciômetros rotativos, a movimentação do cursor é feita através de um eixo
giratório. Com isso, a resistência observada entre o cursore os terminais do trilho será
proporcional à posição angular do eixo dando ao potenciômetro a possibilidade de ser
empregado como medidor de inclinação. É possível medir o ângulo de inclinação de um
painel fotovoltaico acoplando-se um potenciômetro ao eixoem torno do qual o painel se
movimenta, podendo ser aplicado como sensor de posição angular no controle de posição
dos rastreadores.

A posição do sol é determinada através de ângulos medidos em relação à superfície
terrestre e às coordenadas geográficas. Como exemplo dessesângulos tem-se o ângulo
horário solar (ω) e a declinação solar (δ). Estes ângulos indicam posição solar em relação
a um observador na Terra: o ângulo horário solar é resultantedo movimento de rotação,
que causa a variação da posição do sol ao longo do dia, movimentando-se de Leste para
Oeste; já a declinação solar é resultante da inclinação do eixo da terra e do seu movimento
de translação, que faz com que o sol movimente-se entre o Norte e o Sul de acordo com
as estações do ano. Estes ângulos podem ser calculados com base na localização, data e
hora locais e determinam a referência para a qual o painel solar deve estar apontado para
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captar a radiação solar direta da forma mais eficiente possível.
Os rastreadores solares movimentam-se várias vezes ao longo de um dia, devem ser

bastante confiáveis e possuir alta taxa utilização anual. Isto implica que o potenciômetro
empregado para determinar a posição angular nesta aplicação é bastante solicitado. Por
se tratar de um dispositivo com partes móveis, o potenciômetro pode sofrer desgastes
gerados pelo atrito entre o cursor e o trilho, gerando possíveis erros de leitura de posição
e reduzindo a confiabilidade do rastreamento. Outro fator importante é que a presença de
corpos ou substancias estranhas no trilho podem isolá-lo eletricamente do cursor, gerando
falhas por mau-contato.

Ambas as técnicas — potenciômetro e LDR — são aplicadas em sistemas de rastrea-
dores ativos, porém possuem funcionalidade limitada. O LDRfornece apenas a posição
relativa entre o painel fotovoltaico e o sol, além de ser sensível a variações de luminosi-
dade gerada por outros fatores já citados; enquanto que o potenciômetro fornece apenas a
posição angular do painel e, para essa aplicação, é constantemente submetido ao atrito en-
tre suas partes móveis. Uma alternativa bastante interessante é a utilização de sensores de
posição angular eletrônicos, capazes de comparar a sua posição angular em relação a um
determinado referencial. Este referencial pode ser obtidoà partir de um sistema de coor-
denadas fixo em relação à Terra, baseado nos vetores de aceleração da gravidade e campo
magnético terrestre. Para determinação deste referencial, portanto, tem-se a necessidade
de sensores de aceleração e campo magnético.

Os cálculos necessários para o rastreamento adequado, assim como o comando e con-
trole da velocidade do motor necessitam de uma unidade de processamento para sua re-
alização. Computadores com sistemas de aquisição de dados eportas I/O cumprem esta
tarefa com facilidade e precisão. No entanto, o custo de um computador dedicado ao
rastreamento de painéis fotovoltaicos só se justifica se houver a necessidade de precisão
e velocidade no recebimento, processamento, armazenamento e envio das informações.
Caso não haja necessidade de um processamento tão robusto, os Microcontroladores e
Controladores Lógico-Programáveis possuem capacidade suficiente para realização desta
tarefa. Os microcontroladores da linha ATmega possuem uma enorme gama de aplica-
ções, como no controle e processamento de sinais, por exemplo. São os componentes
principais das placas de prototipagem Arduíno, programáveis em linguagem de progra-
mação própria bastante simples e intuitiva, com elementos que lembram as linguagens
C/C++ e Java. É possível conectar módulos de expansão e componentes a estas pla-
cas com funções específicas para realização de determinadastarefas, como sensores de
posição, aceleração, campo magnético (magnetômetro), temperatura, distância, tensão,
corrente e até módulos de comunicaçãoWi-fi ou GPS. Os sensores de tensão e corrente
permitem a utilização desta plataforma, por exemplo, para amedição de resistência di-
nâmica de contato em disjuntores (SOUZA et al., 2014). Os módulos Acelerômetro e o
Magnetômetro podem ser empregados no desenvolvimento de umsensor de posição an-
gular, que retorna a sua inclinação em relação a eixos perpendiculares, em duas ou três
dimensões.

Os microcontroladores possibilitam que mais funções sejamatribuídas, com ou sem
a utilização de mais sensores ou outros módulos de expansão.Permite, por exemplo,
calcular a posição do sol à partir das informações de latitude, longitude e hora locais. Esta
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informação pode ser comparada com a posição do painel fotovoltaico obtida pelo sensor
de posição angular e fornecer o erro de rastreamento necessário para o posicionamento
do rastreador.

O uso do sensor eletrônico, baseado em acelerômetro e magnetômetro, para medição
da posição angular de painéis fotovoltaicos une as vantagens das técnicas que utilizam
LDR e potenciômetro. A determinação da posição do painel é feita sem que haja des-
gaste de partes por atrito, por se tratar de um sensor essencialmente eletrônico. O cálculo
da posição solar pode ser realizado pelo próprio microcontrolador, fornecendo o erro
de rastreamento de forma quantitativa e não dependendo de medições de radiação solar.
Esta técnica permite, portanto, que o erro de rastreamento seja obtido com maior con-
fiabilidade e imune a interferências causadas pela variaçãode luminosidade. O uso do
microcontrolador permite que mais funções sejam agregadas, possibilitando que as infor-
mações fornecidas pelo sensor sejam enviadas por padrões decomunicação sem fio, ou
que o sistema seja auto-ajustável através da determinação da latitude e longitude, obtidas
via sensores de localização. É possível, inclusive, agregar também a função de controle do
rastreamento, através da geração de sinais para acionamento dos atuadores do rastreador.

Na maioria dos trabalhos sobre rastreadores solares encontrados na literatura predo-
mina o uso de motores de passo e motores de corrente contínua (CC). Estes motores são
ideais para rastreadores de pequeno porte, visto que não há uma demanda alta de torque
para o posicionamento do painel. Para gerar valores de torque mais elevados, como os
necessários em rastreadores de grande porte, o motor de corrente alternada do tipo de in-
dução é o mais indicado devido sua robustez, baixo custo e simplicidade de manutenção
(LIRA , 2014). Ao contrário dos motores CA, os motores CC empregados em aplicações
que demandem alta torque possuem custo elevado e grandes dimensões. A vantagem dos
motores CC é que a variação de velocidade é obtida de forma bastante simplificada se
comparada aos motores CA. É preciso empregar técnicas de controle da tensão de ali-
mentação, através de um inversor tipo fonte de tensão, para variar a velocidade de rotação
nominal do motor de indução.

Os inversores tipo fonte de tensão utilizam chaves eletrônicas para chavear uma ten-
são contínua e convertê-la em tensão alternada. A lógica de chaveamento é determinada
através de uma modulação por largura de pulso (Pulse Width Modulation—PWM) obtida
com base em um sinal de referência. O valor médio instantâneodo sinal modulado possui
o mesmo valor médio que o sinal de referência. Desta forma, para gerarmos uma senoide
com amplitude e frequência desejadas, basta utilizarmos umsinal cujo valor médio pos-
sua estas características como sinal de referência. A lógica de chaveamento necessária
é obtida à partir de microcomputadores, dispositivos de processamento digital de sinais
ou dispositivos FPGA (Field Programmable Gate Array). Estes dispositivos são empre-
gados em vários exemplos da literatura como geradores de sinais PWM, desde sistema
de telecomunicações a reguladores de tensão, assim como no comando e acionamento de
inversores tipo fonte de tensão.

Um fato inegável é que os microcontroladores são amplamenteutilizados para acio-
namento de motores elétricos. A existência de periféricos dedicados à geração do sinal
PWM para comando dos inversores, aliada ao grau de miniaturização encontrado no mer-
cado atual justificam esta utilização. Os microcontroladores concentram um razoável po-
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der de processamento em um único circuito integrado, possibilitando que suas aplicações
possuam dimensões cada vez menores. As linguagens de programação aplicadas pos-
suem variados níveis de dificuldade, podendo ser encontrados dispositivos poderosos que
podem ser programados por linguagens de alto nível em interfaces de desenvolvimento
interativas e de fácil utilização.

É possível observar que, atualmente, há um grande aumento nautilização de controla-
dores digitais baseados em arranjos de portas lógicas, tendo como principal característica
a possibilidade de reconfiguração destes arranjos. Os dispositivos como os FPGAs tor-
nam possível a desconsideração de atributos como esforços computacionais e quantidade
de espaço para memória de programa, já que sua configuração baseia-se no desenvolvi-
mento de circuitos lógicos digitais que são internamente conectados e cujas funcionali-
dades são independentes umas das outras (SOARES, 2013). A integração dos dispositivos
FPGA com a eletrônica de potência torna-se mais evidente a cada dia, sendo emprega-
dos em sistemas para controle de fator de potência, para o comando de conversoresboost
(NETO et al., 2013) e para o acionamento de motores elétricos (PATEL; MADAWALA , 2008).
As funções desempenhadas pelos microcontroladores passam, portanto, a serem desem-
penhadas também pelos dispositivos FPGA. O desenvolvimento de ferramentas que auxi-
liam na programação destes dispositivos torna este tipo de aplicação ainda mais atrativo.
Como exemplo destas ferramentas podemos citar osoftwarede programaçãoQuartusR©

da Altera CorporationR© aliado à biblioteca DSP builder desenvolvida para o software
Mathworks MATLAB R©. A miniaturização das placas baseadas em dispositivos FPGA
também é notável, possibilitando que sua utilização seja mais evidente e serem aplicados
nos mais variados sistemas.

A proposta inicial para este trabalho está focada na implementação de um rastrea-
dor solar baseado em um dispositivo FPGA. As etapas de implementação do cálculo da
posição angular, assim como o comando e acionamento do atuador mecânico do ras-
treador solar seriam concentradas em um dispositivo FPGA. Os trabalhos encontrados
na bibliografia atual apontam para uma crescente utilizaçãodesses dispositivos, além de
eficiência no desempenho das funções estabelecidas e programadas para serem realiza-
das. No entanto, os módulos sensores escolhidos para implementação foram concebidos,
inicialmente, para serem utilizados em conjunto com microcontroladores. As rotinas e
códigos contidas nas bibliotecas necessárias para o funcionamento correto de cada mó-
dulo são desenvolvidas objetivando sua utilização em uma arquitetura "mestre-escravo",
sendo a função de "mestre"desempenhada, principalmente, pelos microcontroladores At-
mel ATMegaR©.

Para que haja conexão e comunicação adequada entre os módulos sensores e o disposi-
tivo FPGA, torna-se necessário que estas bibliotecas sejamtraduzidas para a linguagem do
dispositivo FPGA. Tanto ohardwarequantosoftwaredevem estar perfeitamente integra-
dos para que haja um correto funcionamento. A tradução dessas bibliotecas exige tempo e
conhecimento adequado de linguagens de programação e, por este motivo, optou-se pela
integração entre o dispositivo FPGA e um microcontrolador.O microcontrolador será
responsável pela leitura e processamento dos dados dos módulos sensores, enquanto que
o FPGA comandará o acionamento do rastreador solar. A opção pelo desenvolvimento
destas funções em dispositivos separados torna-se uma etapa importante do trabalho, de
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modo a reduzir e isolar erros de implementação entre os componentes.

1.1 Motivação

O tema proposto aplica-se em um projeto de pesquisa desenvolvido no Laboratório de
Eletrônica de Potência e Energias Renováveis — LEPER/UFRN,intitulado: Estudo da
Geração Fotovoltaica Centralizada e seu Impacto no SistemaElétrico. Dentro das atribui-
ções deste projeto está a construção de um rastreador solar de um eixo com capacidade
de geração de 980 Wp. Os resultados e conclusões obtidos com o sistema proposto serão
usados como base para o desenvolvimento e aplicação desse rastreador. Dentre os objeti-
vos do projeto a obtenção de informações como eficiência, funcionalidade e custo de um
sistema fotovoltaico rastreado em comparação a um sistema fixo.

1.2 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho está focado no desenvolvimento de um sensor inte-
grado de posição angular baseado na plataforma Arduíno e um dispositivo FPGA para
comando de um inversor para acionamento de um motor de indução CA. As características
no sistema e o desempenho do dispositivo FPGA serão comparados com um microcon-
trolador Texas, da série TM4C, objetivando a análise de sua viabilidade e aplicabilidade.
A Figura 1.3 apresenta um diagrama esquemático contendo os principais blocos e dispo-
sitivos que compõem um rastreador solar com as características propostas, destacando os
dispositivos que serão abordados neste trabalho.

Arduíno

Motor 3φ

Caixa de
Redução

c~

~

~

InversorFonte

i1 i2 i3

f

Painel
Fotovoltaico

FPGA/ Cμ

Gerador PWM

Sensor de
Posição Angular

Placa
Condicionadora

Retificador

Figura 1.3: Diagrama esquemático do protótipo de rastreador solar, com destaque para os
dispositivos abordados neste estudo.
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Como objetivos específicos podem ser destacados:

• Desenvolver um sensor de posição angular para painéis fotovoltaicos utilizando a
plataforma Arduíno;

• Implementar o cálculo da posição solar baseando-se nas informações de data, hora
e localização;

• Realizar testes para comprovação de funcionamento e possíveis problemas de im-
plementação do sensor;

• Aplicar o método de tabela de consulta para geração de um sinal PWM trifásico, a
ser empregado no comando de inversores tipo fonte de tensão àpartir de um dispo-
sitivo FPGA, programado à partir da biblioteca DSPBuilder para Matlab Simulink;

• Obter resultados práticos com a aplicação deste método no comando de um motor
de indução trifásico, comparando a forma de programação e osresultados obtidos
com utilização do dispositivo FPGA e um microcontrolador Texas TM4C.





Capítulo 2

Estado da Arte

Este capítulo apresenta uma revisão de trabalhos encontrados na literatura que es-
tão relacionados ao tema desta proposta de qualificação. Dois tópicos foram abordados
nesta revisão: o primeiro está relacionado à aplicação de dispositivos FPGA em eletrônica
de potência, especificamente no comando de inversores tipo fonte de tensão; o segundo
aborda os principais trabalhos relacionados a rastreadores solares ativos microprocessa-
dos e suas contribuições, com foco específico no tipo de sensor utilizado.

2.1 Dispositivos FPGA aplicados ao comando de inverso-
res

Os dispositivos FPGAs (Field Programmable Gate Array) tornam possível a desconsi-
deração de atributos como esforços computacionais e quantidade de espaço para memória
de programa, já que sua configuração baseia-se no desenvolvimento de circuitos lógicos
digitais que são internamente conectados e cujas funcionalidades são independentes umas
das outras (CASTRO et al., 2003). Estes dispositivos unem a flexibilidade dos dispositivos
programáveis como os Controladores Lógicos Programáveis (CLP’s) com o desempenho
de hardware encontrado nos microprocessadores dedicados para finalidades específicas.
Estes componentes estão assumindo uma importante função naeletrônica de potência
(MONMASSON; CIRSTEA, 2007), função esta que vem sendo realizada pelos processado-
res digitais de sinais, responsáveis pelo controle digitalde dispositivos de potência como
conversores, retificadores e inversores.

Green et al. (1992) propôs a implementação de um gerador PWM através de um dis-
positivo FPGA para substituir os microprocessadores utilizados para geração de sinais
PWM a partir de referências senoidais. O método utilizado, citado anteriormente por
Buja e Fiorini (1982), utiliza uma tabela de consulta para verificar o valor senoidal de
uma determinada fase. Na tabela estão armazenadas as amostras correspondentes a um
sinal senoidal, cuja frequência de amostragem é muito maiorque sua frequência fun-
damental. As amostras são armazenadas em uma memória ROM de 8bits, seguindo a
mesma sequência que a amostragem foi realizada. Este método, com os valores instan-
tâneos armazenados em sequência, possibilita que o acesso àmemória seja realizado de
forma mais simples, através de um gerador de endereços. Uma outra vantagem deste
método é que a fase de cada amostra armazenada pode facilmente ser definida por seu
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endereço de armazenamento. Ou seja, a amostra correspondente aSen(t) é armazenada
no endereçot, possibilitando que a tabela seja usada como cálculo da função Seno. Os
endereços foram gerados a partir de um contador crescente e ovalor instantâneo da se-
noide é multiplicado por um ganhoM. O comando da contagem, assim como a definição
do ganhoM são obtidos através de uma interface de controle. Para a obtenção do sinal
PWM é realizada a comparação do sinalM ·Sen(t) com um sinal triangular obtido à par-
tir de um contador. A comparação foi realizada por um simplescomparador de valores.
Os resultados mostraram que o sinal senoidal é obtido com qualidade satisfatória e que o
desempenho do circuito foi melhor se comparado a outros métodos, como a aproximação
em série de Taylor ou usando aproximação por derivadas de segunda ordem.

O trabalho descrito por Tzou, Hsu e Kuo (1996) propõe a implementação de um cir-
cuito integrado dedicado ao comando de inversores trifásicos utilizando FPGA. O circuito
integrado baseia-se em modulação PWM vetorial e possui aplicações em sistemas de re-
gulação de tensão CA e em motores elétricos trifásicos. Um DSP é utilizado para realizar
as leituras das variáveis necessárias para realização do controle e enviar as informações
ao circuito FPGA. Uma memória EPROM armazena o sinal senoidal de referência, cujas
amostras são acessadas por um algoritmo gerador de endereços. Este algoritmo é res-
ponsável pela modulação PWM vetorial e especifica a fase do sinal a ser acessado. O
circuito integrado foi implementado em um FPGA XC4010 e apresentou bons resultados,
possibilitando a geração de sinais PWM em uma grande faixa detensão e frequência.

Toit, Bester e Enslin (1997) desenvolveram um controlador específico para conver-
soresback-to-backintegrando DSP e FPGA. Neste dispositivo o DSP encarrega-sede
realizar a conversão A/D e requisitar o funcionamento do FPGA, enviando o sinal de
referência digital necessário à geração do sinal PWM. O circuito gerador de PWM im-
plementado no FPGA é descrito em blocos com funções específicas. Um comparador de
rampa gera as amostras de sinal PWM à partir do sinal de referência recebido e arma-
zenado embuffers. Estes dispositivos possuem a função de evitar falhas na comparação
que prejudiquem o sinal de saída. Um bloco denominado "espaço vetorial" calcula o ve-
tor adequado para a tensão ou corrente de saída desejadas e determina o tempo que o
conversor deve permanecer nos dois estados adjacentes e no estado zero. Há ainda um
bloco denominado"Deadtime"cuja função é inserir um intervalo entre o chaveamento de
duas chaves do mesmo braço, evitando um curto-circuito. A implementação do gerador
PWM em FPGA proporcionou um desempenho espectral satisfatório considerando que a
quantidade de processamento necessária foi reduzida drasticamente.

Jung et al. (1999) utilizou FPGA para o desenvolvimento de umcircuito integrado a
ser empregado no comando de inversores monofásicos utilizando controle realimentado.
O acionamento do inversor é feito a partir de um gerador PWM que utiliza-se de uma
memória EPROM para armazenamento do sinal senoidal de referência. Um algoritmo de
controle gera os endereços para acesso à memória com base em sinais obtidos através da
realimentação dos valores de tensão e corrente. Esta realimentação possibilita a realização
do controle do chaveamento, objetivando a regulação de tensão diante das variações de
carga do inversor. Devido ao elevado grau de integração do circuito integrado, a comple-
xidade do sistema construído pôde ser reduzida. A natureza de alta velocidade do circuito
proporcionou uma grande largura de banda para geração do sinal PWM, possibilitando a
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sua integração com outros dispositivos, como os processadores digitais de sinais.
Em uma aplicação mais específica, Hew, Ooi e Rahim (2005) descreveram o desen-

volvimento de um sistema baseado em FPGA, a ser aplicado no comando de inversores
dedicados ao acionamento de motores de indução. O sistema proposto utiliza a técnica de
modulação PWM vetorial idêntica à observada por Toit, Bester e Enslin (1997). A pro-
gramação foi realizada em linguagem VHDL e implementada em um dispositivo AlteraR©

UP2. O sinal PWM obtido foi testado experimentalmente, gerando frequências entre 33
Hz e 50 Hz a uma frequência de chaveamento de 8.19 kHz. Atravésda análise espectral,
verificou-se que o sinal PWM gerado possui as características básicas necessárias para
o acionamento de um motor de indução, utilizando recursos computacionais reduzidos e
com menor complexidade.

Na mesma direção, Patel e Madawala (2008) propuseram um gerador PWM dedicado
ao controle escalar de um motor de indução. A técnica de controle escalar consiste em
controlar a amplitude e a frequência da tensão de alimentação, de modo a manter a relação
entre essas grandezas constante. Essa relação deve possuiro mesmo valor que a relação
entre a tensão de alimentação e frequência nominais do motor. O sinal PWM é gerado
bit-a-bit através de uma técnica denominada"bit-stream". O circuito foi implementado
em um FPGA AlteraR© Stratix, utilizando menos que 600 unidades lógicas. Os resultados
preliminares através do controle de um motor de indução trifásico mostraram que a técnica
proposta é uma alternativa viável.

O método de geração PWM à partir da tabela de consulta apresenta bons resultados
na geração do sinal PWM, necessitando de baixo poder de processamento. Entretanto
há necessidade de espaço de memória para o armazenamento dosvalores da tabela. Di-
ante disto, a escolha da quantidade de amostras armazenadasdeve ser feita de modo a
não necessitar de um espaço de armazenamento excessivo. Esta quantidade também não
pode ser pequena, visto que um sinal com baixa frequência de amostragem pode gerar
harmônicos indesejados.

As bibliografias apontam que os dispositivos FPGA são cada vez mais empregados
no comando de chaveamento de dispositivos de potência. A aplicação destes dispositivos
para a realização de rastreamento solar contribui mais ainda para sua popularização.

2.2 Rastreadores Solares Ativos

Nos sistemas fotovoltaicos que empregam o uso de rastreadores solares, a eficiência
de geração está diretamente ligada ao processo mecânico de rastreamento. O controle
empregado neste processo deve garantir que a posição do sol seja seguida com precisão
e eficiência. Baseando-se no tipo de controle utilizado, os rastreadores podem ser clas-
sificados em passivos ou ativos (MOUSAZADEH et al., 2009). Os rastreadores solares são
denominados passivos quando não possuem sistema de controle eletrônico. Já os ativos
são assim denominados quando possuem sistema de controle eletrônico de posição. O
controle pode ser implementado utilizando microprocessadores, microcontroladores ou
controladores lógicos programáveis. No sistema de tração podem ser empregados como
atuadores, motores de passo, motores de corrente contínua ou motores de indução. (LIRA ,
2014).
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Kalogirou (1996) desenvolveu um rastreador solar de um eixomovimentado por um
motor CC, acoplado a uma caixa de redução de velocidade. O sistema empregado para
controlar a movimentação é formado por LDRs desempenhando afunção de sensores. O
primeiro sensor possui a função de foco, sendo iluminado quando o painel encontra-se
corretamente posicionado. À medida que a posição do sol muda, o sombreamento deste
sensor torna-se mais evidente, até que um nível máximo de sombreamento é atingido. Ao
ser atingido este limite um motor CC é acionado para promovero reposicionamento do
painel. Um segundo LDR possui a função de detecção de "céu nublado", que aciona um
modo de rastreamento independente da posição solar. Neste modo o motor é comandado
através de um temporizador, que o aciona durante 7 segundos acada 2 minutos, aproxi-
mando a inclinação do painel à provável posição do sol. Um terceiro sensor detecta a
luz do dia ao nascer do sol, acionando o motor CC para movimentar o painel à posição
inicial. Para níveis de radiação solar da ordem de 100 W/m2 a precisão de rastreio obtida
foi de 0,2◦. Este valor é reduzido para 0,05◦ quando a radiação solar atinge nível de 600
W/m2.

Similarmente, Oliveira (2007) construiu um rastreador solar de um eixo do tipo polar.
A movimentação dos painéis é feita através de cabos de aço presos a um carretel. O
carretel é acoplado a uma caixa de redução de velocidades queé tracionada por um motor
de corrente contínua. A alimentação do motor é feita pela própria energia gerada pelos
painéis fotovoltaicos e controlada através de circuitos eletrônicos. Os sensores utilizados
são do tipo LDR separados por uma barreira opaca que causa o sombreamento de um dos
sensores em caso de desalinhamento do painel. O rastreador proposto possui uma faixa
de varredura de aproximadamente 140◦, com precisão de 1◦. O ganho de potência gerada
pelos painéis rastreados foi de 31% em relação a uma estrutura semelhante fixa.

Outra maneira de verificar a posição solar é através do uso do pireliômetro. O pireliô-
metro é um equipamento que realiza a medição da radiação solar direta. Este equipamento
foi utilizado no trabalho desenvolvido por Roth, Georgiev eBoudinov (2004), propondo
o desenvolvimento de um rastreador solar azimutal de dois eixos. A informação necessá-
ria para movimentação do painel foi obtida à partir do pireliômetro, cujo posicionamento
correto implica uma captação máxima de radiação solar direta. Sensores de luminosidade
auxiliares indicavam os períodos diurno e noturno e o controle do motor era realizado em
malha fechada por um processador. Em caso de ocorrência de nuvens e céu encoberto um
algoritmo estima a posição do sol, realizando o rastreamento de forma aproximada até
que o pireliômetro detecte novamente a radiação solar direta.

Alata, Al-Nimr e Qaroush (2005) projetaram e simularam um sistema de rastreamento
solar composto por três rastreadores: Um rastreador de um eixo com inclinação no sentido
Norte-Sul equivalente à latitude de instalação, um rastreador de dois eixos e um rastreador
azimutal. O sistema de seguimento de um eixo foi inclinado emrelação à horizontal igual
ao ângulo de latitude apontando para o sul (β = 32◦). A variação do ângulo de declinação
é considerada muito lenta, não havendo necessidade de ajustes frequentes neste eixo. O
rastreamento diário ocorre à partir de equações que determinam a posição solar com base
na data e hora locais.

Os sensores de luminosidade apresentam praticidade superior aos demais sensores,
visto que detectam a posição relativa do painel em relação à radiação solar direta. A sim-
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plicidade de seu funcionamento permite menor complexidadeno sistema de controle de
posição angular. Entretanto retornam uma variável proporcional a quantidade de luz cap-
tada, que pode sofrer interferência de nuvens, sombreamentos e variar conforme a época
do ano. Os potenciômetros permitem que seja medida uma grandeza que é proporcional
ao ângulo de inclinação do seu eixo, sendo uma alternativa eficiente e barata como sensor
de posição angular. A desvantagem é que este retorna apenas aposição do painel, sendo
necessário um segundo sensor ou um algoritmo para determinação da posição do sol.

Neste contexto Lira (2014) propôs a implementação de um sistema de controle de
posição aplicado a um rastreador solar do tipo polar. O sistema de controle utilizava
as informações de corrente e posição angular para controlara velocidade de um motor
trifásico de indução. A medição da posição angular foi obtida com um potenciômetro
linear com seu eixo conectado à uma caixa de engrenagens que,por sua vez, foi conectada
a o eixo do motor. A relação de transformação da caixa de engrenagens era de 5476 : 1 e
a simulação foi feita variando-se a posição angular entre 0◦ e 90◦. O sistema de controle
mostrou-se eficiente no controle da posição do eixo, que não apresentou oscilações e o
erro foi bastante pequeno, praticamente desprezível.

Duarte, Gaspar e Gonçalves (2010) propuseram um rastreadorsolar de dois eixos, cujo
funcionamento é baseado em mapas solares. Os mapas solares são registros de azimute
e elevação solar para diferentes épocas do ano, levando-se em consideração a latitude do
ponto de observação. Desta maneira, um microcontrolador MSP430 daTexas Instruments
foi empregado para determinar a posição solar, baseando-senas coordenadas geográficas,
data e hora locais. O mapa é armazenado na forma de uma tabela que relaciona a hora
e o mês do ano para determinação da posição solar, que foi armazenada em passos de
15 graus. Sensores magnéticos foram utilizados para determinação da posição do painel,
através da medição de aproximação em relação a placas metálicas. O microcontrolador
realizava a comparação entre as informações obtidas no mapasolar e as informações
enviadas pelos sensores, enviando o comando de posicionamento para os motores. Foram
utilizados dois motores CA monofásicos conectados a engrenagens para a movimentação
do arranjo.

A utilização dos mapas solares implica no armazenamento dasinformações de azi-
mute e elevação de acordo com a hora e data locais. Isto demanda espaço de memória no
microcontrolador que, dependendo do modelo, pode ser bastante limitada. A redução da
memória utilizada é possível reduzindo-se a quantidade de informações sobre as coorde-
nadas solares. Entretanto, há uma perda significativa na precisão do rastreamento. Uma
alternativa bastante atrativa é a utilização das equações utilizadas por Alata, Al-Nimr e
Qaroush (2005) que, apesar de não serem exatas, resultam em uma precisão maior no
rastreamento solar.





Capítulo 3

Sensor de Posição Angular

Neste capítulo é descrito o funcionamento do sensor de posição angular a ser utili-
zado para a medição da inclinação do painel fotovoltaico. Este sensor possui como base
de funcionamento uma placa de prototipagem Arduíno, acoplado a um módulo acelerô-
metro/magnetômetro, fornecendo a informação de posição angular do painel. O sensor
também calcula a posição do sol baseado nas informações fornecidas por um módulo de
relógio de tempo real. A programação foi realizada utilizando a interface de desenvol-
vimento Arduíno e os testes foram realizados em um rastreador experimental construído
em escala reduzida.

3.1 Componentes e Métodos utilizados

Os dispositivos microcontrolados têm sido cada vez mais empregados nas mais diver-
sas áreas da engenharia elétrica. Tamanha é esta aplicação que existem kits didáticos no
mercado que utilizam programação simples, voltados para pessoas com pouco conheci-
mento na área de programação. Um exemplo disso é a placa de prototipagem Arduíno,
cujo funcionamento é baseado nos microcontroladores ATmelAVR e possuem linguagem
de programação própria baseada em C/C++. Dada a grande gama de aplicações e de usuá-
rios da placa Arduíno, é possível encontrar diversos módulos de expansão para esta placa
disponíveis no mercado. Cada módulo possui uma função específica que eleva o poder
de aplicabilidade do Arduíno. Como exemplo podem ser citados os módulos sensores
de temperatura, proximidade, tensão, corrente, aceleração, posicionamento GPS, entre
uma infinidade de sensores. O funcionamento do sensor de posição angular baseia-se em
uma placa Arduino Uno, equipada com o microcontrolador ATMega328 (ATMEL CORPO-

RATION, 2014). A placa possui pinos que fornecem tensões reguladasde 5 V e 3,3 V; 14
pinos que podem ser programados como entradas ou saídas digitais, 6 entradas analógicas
e possui um oscilador interno de 16 MHz. A Figura 3.1 mostra ummodelo de Arduíno
Uno semelhante ao utilizado para o sensor de posição angular.
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Figura 3.1: Placa de Prototipagem Arduíno Uno - Modelo similar ao utilizado para im-
plementação do sensor de posição angular.

Existem outros modelos de placas Arduíno disponíveis no mercado, alguns com maior
capacidade de processamento, maior quantidade de entradase saídas, entre outras vanta-
gens. Este modelo foi escolhido pelo seu baixo custo e por possuir as características mí-
nimas necessárias para leitura de dados de inclinação e cálculo de posição solar a serem
discutidos mais adiante neste trabalho.

À placa Arduíno, são conectados dois módulos: o primeiro módulo é o PCF8563 que
possui a função de relógio de tempo real (Real Time Clock— RTC). Seu funcionamento é
baseado em um circuito integrado homônimo produzido pela Philips (PHILIPS SEMICON-

DUCTORS, 1999). Este módulo fornece as informações de data e hora necessárias para o
cálculo da posição do sol. A Figura 3.2 ilustra um módulo PCF8563 idêntico ao módulo
utilizado.

Figura 3.2: Módulo RTC PCF8563.

O segundo é um módulo GY-511 que possui as funções de acelerômetro e magnetô-
metro. Seu funcionamento é baseado no circuito integrado LSM303DLHC (STMICRO-

ELETRONICS, 2009), que fornece informações sobre a posição angular baseando-se em
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medições de aceleração da gravidade e azimute em relação ao norte magnético terrestre.
A Figura 3.3 apresenta um módulo GY-511 idêntico ao utilizado nesta implementação.

Figura 3.3: Módulo acelerômetro e magnetômetro GY-511.

A comunicação entre os módulos e o Arduíno é feita em comunicação serial, através
de um barramento I2C. Este protocolo multi-mestre é dedicado à comunicação entre peri-
féricos de baixa velocidade e uma placa-mãe ou um sistema embarcado. A comunicação é
feita através da escrita e leitura dos valores armazenados em registradores nos periféricos.
Os periféricos utilizados comunicam-se em padrão I2C - 16 bits, com taxa de transmissão
serial baseada em clock de 100 kHz em modo normal de transmissão, podendo atingir va-
lores de até 400 kHz no modo rápido de comunicação. A Figura 3.4 apresenta o diagrama
de blocos do sensor de posição angular, destacando os principais componentes.

Arduíno
ATmega328

GY-511 PCF8563Placa-mãe

Acelerômetro /
Magnetômetro

RTC

Barramento Serial I²C

Figura 3.4: Diagrama de blocos do Sensor de Posição Angular.

3.1.1 Ângulo de rastreio e Inclinação da Superfície

O circuito integrado LSM303DLHC possui a função de acelerômetro e magnetôme-
tro. Ambas as grandezas são medidas através de vetores tridimensionais. A medição é
realizada em relação a eixos fixos em relação ao encapsulamento do circuito integrado.
Pode-se definir o vetor aceleração

−→
A x,y,z e o vetor campo magnético

−→
Mx,y,z como:
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−→
A x,y,z= ax,ay,az (3.1)

−→
Mx,y,z= mx,my,mz (3.2)

sendoax emx as respectivas projeções dos vetores
−→
A e

−→
M no eixox; ay emy as respectivas

projeções desses vetores no eixoy e az e mz as respectivas projeções dos vetores no eixo
z. Os eixosx,y e z são posicionados em relação ao encapsulamento do circuito integrado
conforme é apresentado na Figura 3.5:

Os eixosx,y e z formam um sistema de coordenadas utilizado para determinação dos
vetores aceleração (

−→
A ) e campo magnético (

−→
M ). O vetor

−→
A é medido em relação à acele-

ração da gravidade (g), podendo ter sua sensibilidade ajustada entre 2 g e 16 g. O vetor
−→
M

é medido emµT, possuindo ajustes de sensibilidade entre 130µT e 810µT. Em condições
normais de funcionamento, o circuito integrado sofre a influência do campo magnético e
da aceleração da gravidade terrestre: o vetor

−→
A aponta na direção vertical, sentido para

baixo; já o vetor
−→
M aponta sempre para o sentido do norte magnético terrestre, na direção

horizontal.

Figura 3.5: Posicionamento dos eixosx,y e z em relação ao encapsulamento do circuito
integrado LSM303DLHC (STMICROELETRONICS, 2009).

O rastreamento solar exige que as coordenadas geográficas sejam determinadas para
que o rastreador possa verificar se o painel encontra-se posicionado corretamente em re-
lação á radiação solar direta. Tendo os vetores

−→
A e

−→
M fixos em relação a um referencial

terrestre, é possível utilizá-los para determinação das coordenadas geográficas. Estes ve-
tores sempre perpendiculares podem ser empregados na composição de um sistema de
coordenadas fixo em relação ao referencial terrestre. O produto vetorial

−→
A e

−→
M resulta

em:
−→
A ×

−→
M =

−→
E

onde
−→
E é um vetor perpendicular a

−→
A e

−→
M , possui direção horizontal e sentido apontando

para o leste geográfico. É importante lembrar que o vetor
−→
M aponta para o Norte mag-
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nético terrestre, que é diferente do norte geográfico. A diferença entre estes dois pontos
é chamada declinação magnética e, para a cidade do Natal é de aproximadamente 21◦.
Esta consideração e a correção necessária são feitas no programa desenvolvido para esta
aplicação. À partir dos vetores

−→
A ,

−→
M e

−→
E é possível obter vetores que apontam para as

demais coordenadas geográficas: Um vetor Norte (
−→
N ), um vetor Sul (

−→
S), um vetor Oeste

(
−→
W) e um vetor Normal à superfície terrestre (

−→
U ) sendo:

−→
N =

−→
M ,

−→
S =−

−→
M ,

−→
W =−

−→
E ,

−→
U =−

−→
A

Com o novo sistema de coordenadas definido é possível expressar os vetoresx,y e
z fixos em relação ao circuito integrado através de suas projeções nos vetores

−→
N ,

−→
E e

−→
U . Por convenção, a posição de instalação do sensor no painel rastreado é definida da
seguinte forma: estando o painel paralelo à superfície do solo, o eixox deve apontar para
o Leste geográfico, o eixoy deve apontar para o norte geográfico e o eixoz deve apontar
para cima, normal à superfície do painel fotovoltaico. Os ângulos formados entre os eixos
fixos ao painel e o novo sistema de coordenadas são fundamentais para a realização do
rastreamento solar. O ângulo formado entre projeção do eixox no plano composto pelos
vetores

−→
E e

−→
U e o vetor

−→
E , é chamado de ângulo de rastreioΨ e é definido por:

Ψ = arctan

(

xU

xE

)

(3.3)

ondexU e xE são as coordenadas da projeção do eixox nos vetores
−→
U e

−→
E respectiva-

mente. De forma similar, o ângulo formado entre a projeção doeixoy no plano composto
pelos vetores

−→
N e

−→
U e o vetor

−→
N é chamado de ângulo de inclinação da superfícieβ,

definido como sendo:

β = arctan

(

yU

yN

)

(3.4)

sendoyU eyN as coordenadas da projeção do eixoy nos vetores
−→
U e

−→
N respectivamente.

A Figura 3.6 apresenta as definições dos ângulosΨ e β em relação às projeções do novo
sistema de coordenadas tridimensional.

U

A

WE

U

A

N S

(a) (b)

ßΨ

Z Z

Figura 3.6: (a) Definição deΨ no planoE×U e (b)β no planoN×U .
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3.1.2 Determinação da posição solar

A posição do sol pode ser determinada à partir de dois ângulosnotáveis utilizados
na padronização definida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) em
sua normaNBR10899/2006: Energia Solar Fotovoltaica — Terminologia. O ângulo ho-
rário solar (ω) é o ângulo diedro com aresta no eixo de rotação da Terra, formado pelo
semiplano que contém o sol e o semiplano que contém o meridiano local, com faixa de va-
riação−180◦ < ω <+180◦ e, por convenção, positivo no período da tarde. A declinação
solar (δ) é o ângulo de vértice no centro da Terra, formado pelas semi-retas definidas pela
direção do sol e pelo plano do Equador, com faixa de variação−23,45◦ ≤ δ ≤ +23,45◦

e, por convenção, positivo quando o Sol estiver incidindo perpendicularmente no hemis-
fério Norte (ABNT, 2006). A Figura 3.7 ilustra os ângulosω eδ em relação à Terra e a um
observador genérico.

Direção do Sol

Observador

Figura 3.7: Definição do ângulo horário solarω e da declinação solarδ em relação a um
observador.

Em seu trabalho, Oliveira (2007) utilizou equações matemáticas para a determinação
do ângulo horário solar (ω). Essas equações possibilitam uma boa aproximação para o
valor deω, que está relacionado com a hora solar obtida em um relógio desol. Este
dispositivo, que é utilizado desde os períodos antigos pelos povos egípcios e babilônicos,
determina a hora do dia de acordo com o ângulo formado pela sombra de um bastão em
uma superfície, produzida pela luz solar.

Os relógios mecânicos dividem o tempo em divisões iguais de mesma duração: os
segundos, minutos e horas. Entretanto a hora determinada emum relógio solar não obe-
dece esta regra. Isto é causado pela irregularidade da órbita terrestre em torno do sol, que
descreve uma trajetória elíptica e pela inclinação do eixo de rotação da Terra. Como con-
sequência, a hora solar difere da hora local em alguns minutos e esta diferença é calculada
pela equação do tempo. Com base nesta equação a diferença em minutos (E) entre a hora
solar e a hora local é definida como sendo (OLIVEIRA , 2007):

E = 9,87sin(2B)−7,53cos(B)−1,5sin(B) (3.5)
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ondeB é:

B= 2π
(N−81)

365
,1≤ N ≤ 365 (3.6)

B é dado em radianos e representa um ângulo que corresponde ao ponto no qual a terra
se encontra na órbita solar.N representa o dia juliano, que é o número correspondente ao
dia do ano entre 1 e 365. Nesta consideração o ângulo 0 rad equivale à posição que a terra
se encontra no equinócio de 22 de março (dia juliano número 81). A Figura 3.8 apresenta
a diferença existente entre a hora solar e a hora local em minutos de acordo com o dia do
ano.
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Figura 3.8: Diferença ente a hora solar e a hora local em minutos para cada dia do ano.

Em consequência das Equações. 3.5 e 3.6, a hora solar (Hs) pode ser calculada como:

Hs= Hl +
E
60

(3.7)

ondeHl é a hora local expressa em valores decimais. Entretanto,Hl é normalmente
definido em relação ao horário padrão mundial (horário no meridiano de Greenwitch)
considerando uma hora de diferença a cada múltiplo de 15◦ de longitude distante deste
meridiano. O horário padrão brasileiro é o horário do meridiano de Brasília-DF, cuja
longitude é de 45o Oeste. Por este motivo o horário oficial de Brasília é defasado do
horário padrão de Greenwitch em−3 horas.

O horário padrão de boa parte do território nacional é definido como sendo o horário
oficial de Brasília por questões práticas, com exceção de alguns estados situados mais a
oeste que possuem o fuso horário de−4 e−5 horas. No entanto, o cálculo exato da hora
solar deve levar em consideração a distância entre o meridiano local e o meridiano de
Brasília. Esta consideração gera uma diferença de alguns minutos em relação ao horário
oficial. Consequentemente, a eq. 3.7 pode ser reescrita como:
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Hs= Hl +
4× (Lp+Ll )+E

60
(3.8)

sendoLp a longitude do meridiano da hora oficial eLl a longitude do meridiano local,
que possui valor negativo caso esteja situado a Oeste do meridiano da hora oficial. A hora
solarHs e o ângulo horário solarω estão relacionados pela seguinte Equação:

ω = 360×
(Hs−12)

24
(3.9)

sendoω expresso em graus.
A declinação solarδ é calculada de forma simples, levando em consideração apenas

o dia juliano (N). É definida como sendo (ALATA; AL-NIMR; QAROUSH , 2005):

δ = 23,45×sin

(

2π×
(N−81)

365

)

(3.10)

A figura 3.9 ilustra o comportamento da declinação solar ao longo do ano.
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Figura 3.9: Declinação solar em relação ao dia de observação.

Como ilustra a Figura 3.7,δ é medido em relação a um observador que está posicio-
nado sobre a linha do equador. Neste ponto, de acordo com a equação 3.10, a declinação
solar varia entre−23,45◦ ≤ δ ≤ +23,45◦. Isto implica que, para um painel solar fixo
instalado neste ponto,β = δ. Caso o painel solar esteja instalado em uma outra latitude,
esta informação deve ser considerada no cálculo da inclinação da superfícieβ. Esta con-
sideração implica que:

β = δ−L (3.11)

ondeL é a latitude do ponto de instalação do painel, sendo positivose o ponto de obser-
vação estiver localizado no hemisfério norte.
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3.2 Implementação - Arduíno IDE

O grande potencial do Arduíno reside no fato de ser um sistema"aberto", tanto em
hardwarecomo emsoftware. Por essa razão a informação disponível é vasta e em cons-
tante evolução (ARAÚJO, 2013). A interface de desenvolvimento Arduino IDE é o prin-
cipal aplicativo utilizado para programação das placas de prototipagem Arduíno. Foi
concebida utilizando linguagem Java e é disponível para várias plataformas e sistemas
operacionais. A linguagem empregada na programação do Arduíno é uma linguagem
própria que assemelha-se bastante à linguagem C/C++.

Uma das vantagens do Arduino IDE é a facilidade de utilizaçãopor usuários que pos-
suam um mínimo conhecimento em programação. Alguns recursos disponíveis no editor
de código como realce de sintaxe, parênteses correspondentes e indentação automática fa-
cilitam a identificação e utilização das estruturas de código. O carregamento dos códigos
na placa é realizado em um único clique, sem a necessidade de rodar outros programas
em ambientes de linha de comando. A IDE possui um Monitor Serial que permite a vi-
sualização de informações que estão sendo processadas no microcontrolador, na forma
de texto. Este monitor auxilia no acompanhamento do processamento destas informa-
ções, facilitando a busca e resolução de erros de programação. A Figura 3.10 apresenta o
ambiente de trabalho do Arduíno IDE.

Figura 3.10: Ambiente de trabalho Arduíno IDE.

Os programas editados no Arduino IDE são feitos baseando-seem duas funções fun-
damentais: a primeira é a funçãoSetup()que é composta pelo código de inicialização do
programa e é executada uma única vez. Nesta função são definidos os pinos de entrada e
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saída, os valores iniciais das variáveis, além da inicialização das bibliotecas que são ne-
cessárias para a realização do programa. A segunda é a funçãoLoop()que é executada de
forma cíclica e contém o código principal do programa. Esta execução cíclica permite a
leitura sucessiva de portas, de valores provenientes de sensores externos, além da atuação
de acordo com as condições estabelecidas, entre muitas outras aplicações.

As bibliotecas que são utilizadas no programa são declaradas no cabeçalho do có-
digo. Estas bibliotecas contém rotinas e funções secundárias que são utilizadas dentro
das funçõesSetup()e Loop(). A inclusão destas funções preestabelecidas nas bibliotecas
facilita a implementação do código. Além disto, é possível encontrar gratuitamente em
várias fontes, uma enorme variedade de bibliotecas com inúmeras funções. O circuito
integrado LSM303DLHC, utilizado no módulo GY511, e o PCF8563 possuem bibliote-
cas próprias escritas em linguagem C/C++ disponibilizadaspelos respectivos fabricantes.
Estas bibliotecas contêm funções específicas, das quais podem ser citadas:

• BibliotecaLSM303:

– compass.init()— realiza a inicialização do sensor, definição dos registradores
de armazenamento para leitura e escrita de variáveis e principais métodos;

– compass.enableDefault()— define os valores de calibração, máximos e míni-
mos das variáveis de campo magnético e aceleração em valorespadrão;

– compass.read()— realiza a leitura das variáveis de campo magnético e acele-
ração e retorna estes valores a serem armazenados em variáveis na IDE;

– compass.heading()— retorna um valor do tipofloat, em graus, entre 0◦ e 359◦

correspondente ao azimute do eixo
−→
M projetado no plano formado pelos eixos

x e y.

• BibliotecaPCF8563:

– rtc.initClock() — inicializa o sensor, apagando todos os dados armazenados
nos registradores internos;

– rtc.setDate()e rtc.setTime()— recebem as variáveis de data (dia, dia da se-
mana, mês, ano, século) e hora (hora, minutos, segundos) respectivamente
e programam nos respectivos registradores do circuito integrado para que a
contagem de tempo seja iniciada à partir destes valores:

– rtc.formatDate()e rtc.formatTime()— retornam uma variávelchar contendo
as informações de data e hora, respectivamente, para serem exibidos no mo-
nitor serial.

Dentre as funções desenvolvidas por usuários do Arduíno e disponibilizadas aberta-
mente tem-se as funçõessetPCF8563()e readPCF8563()idealizadas por Boxall (2013).
Estas funções realizam ajuste e leitura, respectivamente,da data e da hora do circuito
integrado. Ambas retornam valores do tipoint para cada informação, podendo serem
utilizadas para obtenção dos dados necessários à determinação da posição solar.

As funções para utilização específica do LSM303 que são disponibilizadas não aten-
dem às necessidades da aplicação proposta. Baseando-se nesta necessidade, duas funções
foram desenvolvidas para esta aplicação:
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• compass.var_dia()— retorna o ângulo formado pela projeção do eixox no plano
E×U em relação ao eixoE;

• compass.var_ano()— retorna o ângulo formado pela projeção do eixoy no plano
N×U em relação ao eixoN;

Ambas as funções baseiam-se na funçãocompass.heading(). Esta função utiliza o cálculo
do arco tangente (arctan()) para definir o azimute do eixoy. A obtenção das funções
compass.var_dia()e compass.var_ano()consistem em uma função semelhante, onde os
eixos de referência e o eixo de medição foram alterados de forma adequada. A Tabela
3.1 apresenta uma comparação entre estas funções, apresentando os eixos utilizados e a
forma de cálculo empregada em cada uma:

Tabela 3.1: Comparação da forma de implementação das funções utilizadas no LSM303.

Função Eixo Medido Retorna

compass.heading() N(x,y,z) arctan

(

Ny

Nx

)

compass.var_dia() x(E,N,U) arctan

(

xU

xE

)

compass.var_ano() y(E,N,U) arctan

(

yU

xN

)

Com base no que foi definido, no item 3.1.1 deste capítulo, pode-se atribuir:

Ψ = compass.var_dia (3.12)

β = compass.var_ano (3.13)

3.2.1 Resultados — Sensor de Posição Angular

A eficiência e funcionalidade do código foram testadas com a instalação do sensor de
posição angular em um protótipo de rastreador solar de dimensões reduzidas. O meca-
nismo de rastreamento deste protótipo assemelha-se ao mecanismo utilizado no rastreador
solar instalado no LEPER/UFRN. Trata-se de um rastreador dotipo polar de um eixo, mo-
vido por uma engrenagem conectada a um eixo sem-fim. O eixo sem-fim é conectado ao
motor através de uma caixa de redução de velocidade. O motor utilizado foi do tipo CC
de 24 V empregado em sistemas de movimentação de cadeiras odontológicas. A Figura
3.11 ilustra o protótipo de rastreador solar construído de dimensões reduzidas.

A base foi construída em ferro do tipo metalon de perfil quadrado de 2 cm. Rola-
mentos presos por braçadeiras parafusadas foram utilizados como mancais para o eixo
do painel. Uma placa de PVC rígido de 1,5 cm de espessura foi utilizada para simular
um painel fotovoltaico. As dimensões de largura, altura e comprimento deste protótipo
são de, aproximadamente, 30 cm× 30 cm× 45 cm. A figura 3.12 apresenta o modelo
construído do protótipo de rastreador solar de dimensões reduzidas.
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Base (ferro)

Motor CC
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Redução
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GY-511

Engrenagem

Eixo sem-fim

(a) (b)

Figura 3.11: (a) Vista frontal e (b) Vista lateral do protótipo de rastreador solar de dimen-
sões reduzidas e seus principais componentes.

Figura 3.12: Protótipo de rastreador solar de um eixo com dimensões reduzidas.

O controle de posição utilizado baseia-se em um controladora relé com histerese,
onde a tensão de alimentação do motor é chaveada entre+ 24 V e− 24 V, possibilitando
que sua rotação ocorra em ambos os sentidos. Esta técnica de controle foi escolhida
tendo em vista sua simplicidade e fácil implementação, sendo suficiente para a realização
dos testes do sensor. As Equações 3.5 a 3.9 e 3.12 foram implementadas no código do
programa e o erro de rastreamento (ε) foi definido como sendo:

ε = ω−Ψ (3.14)

Quando o valor de erro for positivo, o motor é acionado para mover o painel no sentido
de leste para oeste. Caso este erro seja negativo o sentido demovimentação é invertido. A
movimentação ocorre sempre que o módulo do erro é maior que umdeterminado limiar
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(histerese) e é interrompida quando este erro for nulo. A Figura 3.13 apresenta o circuito
eletrônico desenvolvido para a realização deste controle.

A histerese é uma característica inerente ao controlador a relé devido o tempo que
decorre entre a mudança de posição dos contatos mecânicos internos de cada relé. Entre-
tanto, se um valor de histerese maior não for introduzido intencionalmente, o controlador
poderá gerar oscilações de alta frequência no sinal de controle. Estas oscilações de alta
frequência podem danificar os componentes internos do controlador, assim como gerar
picos de corrente na rede que alimenta o sistema.

Arduíno UNO
ATMega328

5V
24V

Motor CC

R2R1

R3

R4

Q1

Q2

LED1 LED2

R1=R2=330 , R3=R4=15k , Q1=Q2=BC337Ω Ω

Figura 3.13: Circuito eletrônico desenvolvido para implementação do controle de posição
do protótipo de rastreador solar.

Seguimento de referência — Degrau

Vários testes foram realizados com a plataforma proposta, com a finalidade de veri-
ficar o funcionamento do sensor. Nestes testes, a histerese foi definida em 2◦, 1◦ e 0,2◦

e o ângulo horário solarω foi configurado como referência de posição. A Figura 3.14
apresenta o comportamento do ângulo de inclinação da superfície Ψ e o sinal de controle
enviado ao motor. A histerese foi configurada em 2◦ e a posição inicial do painel é de
-45◦ e a referência (ω) foi configurada em 45◦.

O motor foi acionado em t=3 s e levou 9 segundos aproximadamente para atingir a
referência. É possível observar que a referência foi seguida de forma satisfatória e o erro
oscilou dentro da faixa especificada pela histerese. No instante t=15,6 s o controlador
atuou para reposicionar o painel, mantendo-o dentro da faixa de posição especificada,
após sofrer interferência externa. Observa-se a existência de ruído de medição justificado
pela presença de campos magnéticos e de vibrações na superfície onde o protótipo foi
montado.

As Figuras 3.15 e 3.16 mostram o comportamento do sistema para o seguimento de
uma referência angular de 0◦, partindo da posição de -45◦ com histerese de 2◦ e 1◦,
respectivamente.
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Figura 3.14: Ângulo de inclinação da superfícieΨ, referência de ângulo horário solar
ω = 45◦ e sinal de controle, para posição inicial de -45o e histerese de 2o.
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Figura 3.15: Ângulo de inclinação da superfícieΨ, referência de ângulo horário solar
ω = 0◦ e sinal de controle, para posição inicial de -45o e histerese de 2o.
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Figura 3.16: Ângulo de inclinação da superfícieΨ, referência de ângulo horário solar
ω = 0◦ e sinal de controle, para posição inicial de -45o e histerese de 1o.

Para o teste com histerese de 2◦, o rastreador atingiu a referência após 4,3 segundos de
ter iniciado a movimentação no instante t=2,2 s. O erro manteve-se contante, com valor
aproximado de 1,7o. Com a redução da histerese do controlador para 1◦ o erro foi bastante
reduzido, podendo-se considerar que a referência foi atingida com um erro mínimo. A
movimentação do motor durou aproximadamente 4,9 segundos,sendo iniciada no instante
t=3 s. Na Figura 3.17 são apresentados os resultados obtidosnos testes de seguimento de
referência, considerando histerese de 0,2◦
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Figura 3.17: Ângulo de inclinação da superfícieΨ, referência de ângulo horário solar
ω = 0◦ e sinal de controle, para posição inicial de -45o e histerese de 0,2o.

O posicionamento iniciou em, aproximadamente, t=3,6 s e teve duração aproximada
de 4,2 segundos e permaneceu oscilando em torno da referência, em seguida. Com a
redução da histerese do controlador nota-se o chaveamento do sinal de controle, como
esperado.

Seguimento de referência — Múltiplos degraus

A referência de posição angular foi configurada para ser incrementada em 10◦ a cada
30 segundos, sendo que o primeiro degrau posiciona o painel fotovoltaico na posição
angularΨ =−40◦. A posição inicial do painel fotovoltaico foi estabelecidaem -45◦ e a
histerese do controlador foi definida em 1◦. A figura 3.18 mostra a evolução das grandezas
medidas durante a realização deste teste.

Observa-se a existência de algunsovershootsdurante o posicionamento do painel. Isto
é justificado pela folga da caixa de redução e pela interferência gerada pelas acelerações
e desacelerações na medição da posição. Em virtude do chaveamento do sinal de con-
trole, a inclinação medida oscilou antes de atingir um valorpróximo à referência. Além
disso, o sensor baseia-se em uma grandeza de aceleração paraidentificar a inclinação em
relação à superfície terrestre. Por este motivo, acelerações ou desacelerações bruscas são
detectadas pelo sensor, distorcendo o valor da grandeza medida. A figura 3.19 ilustra de
forma ampliada um dos degraus de referência da figura 3.18, onde é possível observar um
overshootconsiderável no ângulo de inclinação da superfície.
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Figura 3.18: Ângulo de inclinação da superfícieΨ, referência deω variando em degraus
de 10◦ e sinal de controle para posição inicial de -45o com histerese de 1o.
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Figura 3.19: Ângulo de inclinação da superfícieΨ, referênciaω variando em degraus de
-45 a -40◦ e sinal de controle com histerese de 1o

O atraso entre a mudança de referência e o reposicionamento do painel foi de, apro-
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ximadamente 1 segundo. Em seguida, observa-se umovershootde, aproximadamente,
8◦. Tanto o atraso quanto oovershootevidenciam a presença do atraso de transporte. É
também característica do controlador a relé a existência destas oscilações.

Seguimento de referência — Ângulo Horário Solar

A plataforma foi testada novamente, desta vez no seguimentoda posição solar cal-
culada pelo próprio sensor de inclinação. O rastreamento foi limitado em uma faixa de
−45◦ ≤ ω ≤+45◦ e foi realizado ao longo de um dia. O protótipo esteve expostoa inter-
ferências externas, como abalos mecânicos e vento, durantetodo o teste. A histerese do
controlador foi configurada para 2◦ para evitar que estas interferências causem alterações
no posicionamento do painel.

A movimentação do painel ocorreu em passos de 2o a cada 8 minutos em média. Uma
rotina foi adicionada para movimentar o rastreador para a sua posição de repouso durante
a noite. Quando a hora fornecida pelo módulo PCF8563 indicouhorário noturno entre as
20 horas e as 4 horas o rastreador posicionou-se horizontalmente (ω = 0◦).

O código completo implementado para o sensor de posição angular é descrito no
Apêndice A.1.

3.3 Conclusões

Os testes realizados com o sensor de posição montado no protótipo de rastreador solar
foram bem sucedidos. O sensor determinou a inclinação do painel, apesar de apresentar
oscilações na posição final, como é mostrado nas figuras 3.14 a3.19. Estas oscilações
possuem as características típicas de um sistema cujo controle é realizado por um con-
trolador a relé com histerese. Um controlador mais robusto,como um controlador PI ou
aplicação de uma técnica de controle vetorial, como a aplicada por Lira (2014) é o mais
indicado para redução de ruído e erro de posição.

As vibrações geradas pelo motor, pelo vento ou por abalos externos interferem dire-
tamente na leitura da inclinação do sensor. Isto se deve à suacaracterística de medidor
de aceleração para determinar o vetor aceleração da gravidade e, em seguida, determinar
a inclinação do painel fotovoltaico. Os instantes de aceleração e desaceleração angular
geram distorções neste vetor aceleração que interferem na posição angular medida. O
sistema de tracionamento deve ser acionado de forma a minimizar estas interferências,
reduzindo o erro de leitura do sensor. Uma possível solução para este problema é realizar
o acionamento através de partidas e paradas em rampa, possibilitando acelerações e desa-
celerações mais suaves. Apesar de não verificado, é possíveldeduzir que o campo mag-
nético do motor também possa interferir no funcionamento dosensor. O sensor utiliza-se
de um vetor campo magnético que, em condições nominais, aponta para o norte mag-
nético da terra. Campos magnéticos externos tendem a interferir na determinação deste
vetor, distorcendo a posição angular medida. Testes que relacionem a posição do sensor
em relação ao motor devem ser realizados, objetivando um estudo detalhado sobre estas
possíveis interferências
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A caixa de redução utilizada, baseada em um eixo sem-fim e uma engrenagem, intro-
duz uma folga no sistema de tracionamento. Esta folga proporciona pequenos instantes de
aceleração e desaceleração do sistema que são detectados pelo sensor de posição angular.
Este problema é inerente ao tipo de caixa de redução utilizado e deve ser considerado no
projeto do controlador para realizar o controle de posição do sistema.





Capítulo 4

Gerador de Sinal PWM

Este capítulo objetiva detalhar a implementação emhardwaredo gerador de sinal
PWM trifásico que foi implementado em um dispositivo FPGA, utilizando o método de
tabela de consultaLook-up Tablepara obtenção da referência senoidal. O circuito do
gerador de PWM foi montado e simulado no MathWorksR© Simulink, à partir dos blocos
de processamento digital de sinais disponibilizados pela biblioteca DSP Builder. Serão
descritas as ferramentas e os métodos utilizados para esta implementação, assim como
os resultados obtidos. O gerador de sinal PWM trifásico também foi implementado em
um microcontrolador TexasR© da série TM4C para que a comparação entre os resultados
obtidos com os dois dispositivos possa ser realizada. Uma plataforma constituída de
uma placa condicionadora, um inversor trifásico e um motor de indução acoplado a uma
caixa de redução foi utilizada para testes objetivando a comprovação do funcionamento
do gerador desenvolvido.

4.1 Gerador PWM em FPGA

A utilização de FPGA (Field Programmable Gate Array) para aplicações em eletrô-
nica de potência tem despertado um crescente interesse entre muitos pesquisadores. Tal
interesse se deve às grandes vantagens apresentadas pela FPGA, que incluem: menor es-
forço de projeto, alto desempenho e grande flexibilidade de prototipagem (SOARES, 2013).
Uma dessas aplicações é o comando de inversores tipo fonte detensão aplicados ao acio-
namento de motores elétricos. No contexto dos rastreadoressolares, os motores elétricos
desempenham a função de atuador do sistema de rastreamento.Esta função exige que
a velocidade de rotação seja reduzida de modo a garantir uma boa precisão no posici-
onamento do painel fotovoltaico. A redução de velocidade derotação é obtida com a
utilização de um inversor tipo fonte de tensão, cujo chaveamento é realizado através de
um sinal PWM de referência senoidal.

O gerador de sinal PWM foi implementado em um Kit de Desenvolvimento FPGA
Altera DE2 que utiliza o dispositivo FPGACyclone II (2C35). Este dispositivo possui
um total de 33.216 Elementos Lógicos, Memória total de 483.840 bits e 475 pinos I/O. O
kit de desenvolvimento acrescenta ao FPGA interfaces de interação que são úteis para a
implementação emhardwaredeste projeto, como chaves, leds,displayse conectores I/O.
Possui interface USB para programação através do software Quartus II desenvolvido pelo
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fabricante. A Figura 4.1 apresenta uma placa de desenvolvimento DE2 similar à que foi
utilizada para esta implementação.

Figura 4.1: Placa de Desenvolvimento Altera DE2.

A obtenção de um sinal PWM é possível através da comparação lógica entre um sinal
de referência senoidal e uma onda triangular ou dente-de-serra. O sinal resultante desta
comparação será um trem de pulsos, cuja largura de cada pulsoserá proporcional ao valor
instantâneo do sinal de referência. A Figura 4.2 apresenta odiagrama de blocos com os
principais componentes de um gerador PWM.

Gerador de onda
triangular

Gerador Senoidal >

Comparador

10 Bits

10 Bits

PWM
PWM

PWM

Dead-
Time

Figura 4.2: Diagrama de Blocos - Gerador PWM.

4.1.1 Gerador de Onda Triangular

O gerador de onda triangular é composto por um contador crescente/decrescente de
10 bits conectado a uma lógica que controla os instantes de subida e descida do sinal. A
velocidade de contagem irá determinar a frequência do sinalPWM resultante, pois cada
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ciclo de sinal PWM possuirá a mesma duração que um ciclo da onda triangular. O conta-
dor crescente/decrescente é suficiente para realizar esta função. Entretanto é importante
lembrar a sua velocidade de funcionamento é regida peloclock interno do FPGA.

É possível alterar a velocidade de contagem utilizando uma maior quantidade de bits,
sendo aproveitados apenas os 10 Bits mais significativos. Isto provoca uma divisão na
velocidade da contagem por um fator de 2n, sendon a quantidade de bits menos signifi-
cativos descartados. Esta forma de redução de velocidade dificulta a obtenção de valores
específicos de frequência de PWM, o que se torna um obstáculo visto que alguns con-
versores operam em faixas específicas de frequência de chaveamento. Outra alternativa
é a utilização de um PLL (Phase-Locked Loop) para divisão doclock interno por um fa-
tor qualquer. A desvantagem é que a forma de programação utilizada permite que haja
apenas um sinal declock usado como base de tempo. Ou seja, oclock gerado pelo PLL
pode ser definido para gerar a frequência adequada do sinal triangular, mas poderia não
ser adequado ao gerador senoidal. A alternativa é a ativaçãoe desativação do contador
do gerador triangular através do pinoEnable. Injetando neste pino um sinal pulsado, o
contador estará ativo apenas em uma fração de tempo correspondente ao ciclo de trabalho
destes pulsos. Isto faz com que a frequência da onda triangular seja menor quanto menor
for o ciclo de trabalho do sinal pulsado que comanda o pinoEnable. A utilização deste
pino para controle da velocidade do contador torna a velocidade de contagem de saída do
gerador triangular independente doclockde funcionamento do FPGA.

O pino U/D do contador comanda o sentido da contagem. É comandado por um cir-
cuito lógico combinacional que detecta o final e o início da contagem, trocando o nível
lógico do pino quando apropriado. A sequência de contagens crescente e decrescente do
contador geram a onda triangular simétrica. A Figura 4.3 apresenta os principais compo-
nentes do gerador de onda triangular implementado.

En

U/D

Contador
Crescente / Decrescente

Gerador de
Pulsos

Lógica de Contagem

Onda
Triangular

Figura 4.3: Componentes do gerador de onda triangular.

4.1.2 Gerador Senoidal

Os dispositivos FPGA são essencialmente digitais, sendo necessária a conversão A/D
de qualquer sinal analógico que necessite ser processado. Além deste fato, a geração de
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um sinal senoidal externo implica em um circuito analógico amais para o funcionamento
do sistema. O método de tabela de consulta permite que estes problemas sejam contor-
nados, visto que os valores de uma senoide amostrada são armazenados em um bloco de
memória.

A quantidade de amostras a serem armazenadas foi definida, inicialmente, baseando-
se noclockdo dispositivo FPGA utilizado na implementação. Considerando que oclock
é de 50 MHz e que a senoide armazenada deva possuir frequênciade 60 Hz, definiu-se
que a frequência de amostragem do sinal senoidal fosse 1000 vezes menor que o sinal
de clock, ou seja, 50 kHz. A justificativa para tal definição é de que a quantidade de
amostras armazenadas não seja um número elevado, tendo em vista que a implementação
ocupe pouca memória. Além disso, esta definição determina uma "folga de funciona-
mento", permitindo que mais amostras possam ser acrescentadas para realização de testes
futuros. Considerando essa frequência de amostragem, a quantidade de amostras que irá
compor um ciclo de sinal senoidal de 60 Hz é 50000/60= 833,3 amostras, que não é um
número inteiro. É preciso, portanto, encontrar um valor para a quantidade de amostras que
seja inteiro e que o resultado do seu produto com o período de amostragem seja o mais
próximo possível do período de uma onda senoidal de 60 Hz. A tabela 4.1 apresenta os
valores de período de amostragem, período e frequência da senoide resultante para cada
número de amostras igual ou menor que 833.

É possível verificar que, se considerarmos os valores de 825,819 ou 814 amostras por
ciclo, a senoide resultante possuirá período e frequência bastante próximos ao valor ideal.
Isto ocorre devido ao baixo erro que surge em consequência dotruncamento do valor do
período de amostragem.

A alimentação do motor trifásico necessita que existam trêsfases equilibradas e de-
fasadas em 120o. A geração do sinal PWM trifásico pela utilização de três circuitos
semelhantes ao da Figura 4.2 implica na ocupação de 3 vezes mais espaço de memória no
dispositivo. Como alternativa, foi implementado um sistema de multiplexação e demul-
tiplexação que permite que a mesma memória seja utilizada para geração do sinal PWM
das três fases. Para tal, basta que amostras defasadas em 120o sejam colhidas simulta-
neamente em uma velocidade muito alta, de modo a tornar praticamente imperceptivel
a comutação entre a obtenção de sinais senoidais de fases diferentes. Considerando esta
configuração, há necessidade de que o número de amostras sejadivisível por 3. Ora, con-
siderando que um período completo de senoide equivale a 2π rad, a defasagem de 1/3 de
período equivalerá a 2π/3 rad. Um outro detalhe a ser observado é que o resultado da
divisão da quantidade de amostras por 3 seja inteiro. Dentreos valores apresentados na
Tabela 4.1 que satisfazem esta condição e que proporcionam que o sinal senoidal possua
frequência próxima a 60 Hz, tem-se o valor de 819 amostras. A defasagem de 120o será
obtida considerando-se um atraso de 819/3 = 273 amostras. A Figura 4.4 apresenta o
circuito de acesso à memória para obtenção do sinal de referência trifásico.
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Tabela 4.1: Relação entre a quantidade de amostras (n) e as consequências da escolha de
cada valor

Período de Período da Frequência da
n Amostragem Senoide ResultanteSenoide Resultante

(s) (s) (Hz)
833 0,0000200080 0,0166666640 60,00000960
832 0,0000200321 0,0166666240 60,00015360
831 0,0000200562 0,0166665360 60,00047040
830 0,0000200803 0,0166664000 60,00096002
829 0,0000201045 0,0166662160 60,00162244
828 0,0000201288 0,0166659840 60,00245770
827 0,0000201532 0,0166665310 60,00048840
826 0,0000201776 0,0166662020 60,00167285
825 0,0000202020 0,0166666500 60,00006000
824 0,0000202265 0,0166662240 60,00159364
823 0,0000202511 0,0166665730 60,00033720
822 0,0000202758 0,0166660500 60,00222008
821 0,0000203004 0,0166663000 60,00132003
820 0,0000203252 0,0166665000 60,00060001
819 0,0000203500 0,0166666500 60,00006000
818 0,0000203749 0,0166659320 60,00264492
817 0,0000203998 0,0166659830 60,00246130
816 0,0000204248 0,0166659840 60,00245770
815 0,0000204499 0,0166659350 60,00263412
814 0,0000204750 0,0166666500 60,00006000
813 0,0000205002 0,0166665000 60,00060001
812 0,000020525 0,0166663000 60,00132003
811 0,0000205508 0,0166660500 60,00222008
810 0,0000205761 0,0166665600 60,00038400

Uma mesma senóide será utilizada como base para geração dos sinais das três fases,
bastando apenas que a leitura das amostras seja igualmente defasada. A fase A tem seu
ângulo variando entre 0 rad e 2π rad; a fase B varia entre 2π/3 rad e 2π+2π/3 rad, en-
quanto que a fase C inicia-se em 4π/3 rad e finaliza em 2π+4π/3 rad. Em consequência
desta forma de implementação, amostras de sinal com ângulosmaiores que 2π são requi-
sitadas, justificando que a senoide armazenada para esta aplicação possua dois ciclos de
819 amostras para cada ciclo de sinal, totalizando 1638 amostras, com amplitudes entre
-511 e +511.
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Figura 4.4: Modelo esquemático do circuito de acesso à memória para geração do sinal
senoidal trifásico.

A frequência do sinal senoidal na saída da memória dependeráda velocidade com que
os endereços são requisitados. Como as amostras na memória ROM estão organizadas em
sequência, o gerador de endereços é composto por um simples contador crescente de 10
bits. A velocidade de contagem depende do sinal declock no qual se baseia o contador.
Para obtenção de uma senoide com uma frequência desejada deve-se alterar a velocidade
com que os endereços são gerados. A forma de alteração desta velocidade é através de
um gerador de pulsos conectado ao pinoEnable, mesmo método utilizado no gerador de
onda triangular. O circuito gerador de endereços assemelha-se ao circuito da Figura 4.3,
exceto pela ausência da lógica de contagem e pelo tipo de contador utilizado (Crescente).

O gerador de endereços é composto por um contador crescente de 10 bits. O módulo
da contagem é 819, mesmo valor que a quantidade de amostras deum ciclo da senoide
armazenada na memória. A contagem é feita ciclicamente, fornecendo um sinal senoidal
digital na saída da memória ROM. A defasagem existente entreas fases do sinal trifásico
é obtida com a defasagem do endereço de acesso em 819/3= 273 amostras, equivalente
à defasagem de 120o. Como consequência, o endereço de início e final de leitura decada
fase é definido da seguinte maneira:

• Fase A — Inicia no endereço 000h e finaliza no endereço 333h;
• Fase B — Inicia no endereço 111h e finaliza no endereço 444h;
• Fase C — Inicia no endereço 222h e finaliza no endereço 555h;

O multiplexador alterna entre os endereços de cada fase em uma velocidade muito
alta, definida pelo contador crescente / decrescente de módulo 3 que controla também
o demultiplexador. O intervalo entre amostras de fases diferentes é muito menor que
a duração de uma amostra armazenada na ROM, podendo ser considerado desprezível.
Uma técnica semelhante é usada na multiplexação por divisãode tempo (Time Division
Multiplex— TDM) empregada em sistemas de comunicação, tornando a comutação entre
fases praticamente imperceptível. A escolha do sentido de contagem define se a sequência
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das fases de saída será positiva ou negativa. Esta escolha é feita através da variável lógica
"sentido" que é injetada no pino U/D deste contador.

Um bloco divisor na saída da memória ROM possibilita a variação da amplitude da
senoide, através da divisão dos valores armazenados por umavariável denominada "di-
visor". Esta variação é feita antes do demultiplexador, para que as três fases possuam a
mesma amplitude, independendo do valor de "divisor". Este valor é padronizado em 1,
podendo ser alterado conforme necessário por alteração do programa ou através de uma
variável externa (entrada digital). Essa alteração será importante para uma possível im-
plementação de um controle escalarV/F, caso seja demandado pelas condições físicas do
sistema.

4.1.3 Comparador

O bloco comparador é o responsável pela geração do sinal PWM.A comparação entre
o valor instantâneo da onda triangular e o valor instantâneoda senoide armazenada na
memória ROM gera uma variável lógica na forma de um bit. Este bit possuirá valor lógico
"1" quando o valor instantâneo da senoide for maior ou igual que o valor instantâneo da
onda triangular e "0" para a situação contrária. A saída do bloco comparador é uma
sequência de bits "1" e "0", um bit para cada valor instantâneo comparado. A quantidade
de bits "1" em sequência será proporcional à quantidade de amostras da senoide que
possuírem valor superior às amostras da onda triangular.

4.1.4 Dead-time

Os inversores tipo fonte de tensão são dispositivos cujo funcionamento é baseado na
comutação de chaves eletrônicas. Estas chaves geralmente são Transistores Bipolares de
Porta Isolada (Insulated Gate Bipolar Transistor— IGBT) que comutam uma tensão con-
tínua para acionar uma carga em tensão alternada. O comando de abertura e fechamento
dos IGBTs é realizado pelo gerador PWM, cujo funcionamento deve levar em consi-
deração os tempos de abertura e fechamento destas chaves. Caso este tempo não seja
respeitado, há risco de duas chaves conectadas à mesma fase permanecerem fechadas por
um pequeno intervalo de tempo, gerando um curto-circuito. Aintrodução de um intervalo
entre o chaveamento dosIGBT’sevita este risco, sendo este intervalo chamado de "Tempo
Morto" (Dead-Time).

O blocoDead-Timetem como função adicionar o tempo-morto entre o sinal PWM de
uma fase e seu sinal complementar e seu princípio de funcionamento baseia-se na inclusão
de um atraso entre a borda de descida de um sinal e a borda de subida de seu complemen-
tar. Este atraso permite que as chaves "esperem" a abertura total de sua complementar
antes de fecharem novamente. A Figura 4.5 apresenta o circuito lógico utilizado para
adição doDead-timeno sinal PWM.
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Figura 4.5: Circuito lógico do blocoDead-Timeconfigurado com duração de tempo morto
de 25 pulsos de clock.

Na configuração proposta aPWMD só será nível alto se três condições forem satisfei-
tas:

PWM= 1 AND PWM= 0 AND Delay= 1

ou seja, se o nível do sinal PWM for 1, se o nível do PWM complementar for 0 e se o
tempo de espera introduzido peloDelay já estiver esgotado. O mesmo é aplicado ao sinal
PWMD. O tempo definido peloDelay é medido em quantidade de pulsos declock do
circuito. Noclock padrão da placa DE2 de 50 MHz, cada pulso tem duração de 20 nS.
Neste caso, umDelayde 25 pulsos de clock introduz umDead-Timede:

25×20nS= 500nS

O Dead-Timedeve ser definido de acordo com os tempos de chaveamento do inversor
utilizado.

4.2 Implementação em Hardware - DSP Builder

O DSP Builder é uma biblioteca que permite ser utilizada no MathworksR© Simulink
desenvolvida pela AlteraR©. Esta biblioteca possibilita a integração em um único ambiente
os fluxos de projeto do MatlabR© e de FPGA, permitindo uma implementação simples e
direta de algoritmos no ambiente Simulink. A partir disto, esta ferramenta permite ao
projetista desenvolver, testar, verificar e integrar o projeto emhardware, no Simulink.
(SOARES, 2013)

O DSP Builder facilita o projeto em FPGA por abstrair os detalhes de baixo nível
inerentes destes projetos. Com esta biblioteca há uma redução no tempo necessário para
implementação do projeto, principalmente para usuários que não possuem experiência
no uso de linguagem de descrição de hardware (HDL). Os códigos de baixo nível são
gerados pelo DSP Builder através da conversão dos algoritmos e da compilação do pro-
jeto, podendo gerar arquivos em VHDL e Verilog. A figura 4.6 ilustra o fluxo de projeto
desenvolvido pelo DSP Builder.
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Figura 4.6: Fluxo de Projeto desenvolvido pelo DSP Builder.

Na etapa de desenvolvimento, o próprio Simulink do MatlabR© é utilizado para ela-
borar os algoritmos. Porém, as ferramentas utilizadas no desenvolvimento devem ser
apenas as que estão presentes na biblioteca DSP Builder. Se forem utilizados blocos de
outras bibliotecas que não sejam do DSP Builder, estes blocos não serão implementa-
dos em VHDL. Na elaboração de projetos utilizando a ferramenta DSP Builder podem
ser utilizados osSinkse Sourcesdo Toolboxdo simulink, desde que os blocos utilizados
sejam apenas para gerar sinais de entrada e para monitorar osresultados intermediários
e finais do modelo de construção. A fase de implementação, caracteriza-se pela capaci-
dade que a ferramenta DSP Builder tem de comunicar o ambientede desenvolvimento
MatlabR©/Simulink com a ferramenta de gravação em FPGA e o Quartus II.A última fase
é a de verificação que se caracteriza pela análise dos sinais do hardwareque pode ser feita
no próprio Simulink (JÚNIOR, 2010).

A biblioteca DSP Builder dispõe de blocos funcionais que realizam funções de ar-
mazenamento, funções aritméticas, funções lógicas, funções de processamento, além de
blocos de interface para dispositivos de entrada e saída. A Figura 4.7 apresenta a interface
do Simulink com a biblioteca DSP Builder e seus principais grupos de blocos funcionais.

A compilação do algoritmo implementado no DSP Builder é feita através da própria
biblioteca, através um bloco que realiza a integração com o software de desenvolvimento
e programação Quartus II. Este programa é utilizado para implementação de códigos HDL
e para programação de dispositivos FPGA. O resultado da compilação são arquivos de có-
digos HDL e arquivos de programação da placa a qual o programaserá carregado. Através
do programmerdo Quartus II os arquivos de programação gerados são descarregados na
memória da placaDE2, sendo armazenados na memória permanente ou volátil, de acordo
com o tipo de gravação empregado.
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Figura 4.7: Interface do Simulink com a biblioteca DSP Builder e os principais grupos de
blocos funcionais disponibilizados.

4.2.1 Resultados — Gerador PWM em FPGA

Após a implementação e compilação do programa, a placa DE2 devidamente progra-
mada foi conectada a umdriver Semikron SKHI-23 através de placas condicionadoras,
via fibra óptica. Osdriversacionam seis chaves do tipo IGBTs, modelo SKM50GB123D.
A tensão contínua do link CC foi gerada à partir de um Varivoltde tensão contínua, sendo
elevada gradualmente até a tensão de 100V. Esta elevação gradual reduz a possibilidade de
danos causados por chaveamentos indevidos, que são prováveis de ocorrerem nos primei-
ros testes. Osdriversfuncionam à partir do sinal PWM de cada fase e de seu complemen-
tar, totalizando 6 sinais. De acordo com o fabricante, o tempo de abertura e fechamento
dos IGBTs está em torno de 400nS. Com base nesta informação, obloco dead-timefoi
programado com duração de 500nS para garantir a segurança dofuncionamento.

A Figura 4.8 apresenta o sinal PWM visto na saída de uma das fases do conversor e
o resultado da filtragem deste sinal com um filtro passa-baixas digital com frequência de
corte de 1kHz.

O sinal PWM foi gerado a uma frequência de 12,3 kHz aproximadamente, tendo como
referência um sinal senoidal de 60 Hz. O sinal senoidal resultante da filtragem oscila
à frequência de 59,88 Hz aproximadamente. O erro é devido à amostragem do sinal
armazenado na memória ROM. A Figura 4.9 mostra o sinal PWM trifásico submetido a
um filtro passa-baixas digital com frequência de corte de 1kHz.
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Figura 4.8: Sinal PWM e sinal resultante da filtragem com filtro passa-baixas digital com
frequência de corte de 1kHz.
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Figura 4.9: Sinal PWM trifásico resultante da filtragem com filtro passa-baixas com
frequência de corte de 1kHz.

O atraso de tempo entre fases é de 5,6 mS, que corresponde a 120,6◦ de defasagem.
O circuito completo implementado no Simulink utilizando a biblioteca DSP Builder é
apresentado no Apêndice A.2.

4.3 Gerador PWM — Microcontrolador

Com o objetivo de realizar uma comparação qualitativa com o sinal gerado pelo dispo-
sitivo FPGA, o gerador de sinal PWM foi implementado também em um microcontrola-
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dor. Os microcontroladores são dispositivos que surgiram àpartir da evolução dos micro-
processadores (CPUs). Com o surgimento de CPUs cada vez maispoderosas, os modelos
com menor capacidade foram empregados para implementar tarefas dedicadas como con-
trole de impressora, reguladores de velocidade, acionadores de motores de passo, entre
outras tarefas. Estas aplicações tinham o custo dependentedo preço da CPU e dos perifé-
ricos necessários para sua realização. Uma CPU dedicada a umdeterminado controle não
precisa ser muito rápida nem tampouco ter um conjunto de instruções extenso e poderoso,
ou trabalhar com variáveis tipostringou ponto flutuante, por exemplo.

O microcontrolador utilizado para esta comparação foi o TM4C123GH6PM fabricado
pela Texas Instruments, montado em um kit de desenvolvimento TivaTM C. Este micro-
controlador possui clock interno de 80 MHz, processador ARMCortex-M4F de 32 bits,
conversores A/D de 12 bits e periféricos dedicados à geraçãode sinais PWM, tornando-
o ideal para esta aplicação. Possui ainda 8 portas de comunicação serial (UARTs) e 6
barramentos para comunicação I2C. A Figura 4.10 apresenta um kit de desenvolvimento
TivaTM C equipado com o microcontrolador, semelhante ao utilizadonesta implementa-
ção.

Figura 4.10: Kit de desenvolvimento TivaTM C com microcontrolador TM4C123H6PM.

A programação do microcontrolador foi realizada com a interface de desenvolvimento
Code Composer Studio(CCS). Este ambiente foi desenvolvido para a programação dos
microcontroladores e processadores embarcados fabricados pelaTexas Instruments. In-
corpora ferramentas como editor de código fonte, compilador C/C++, ambiente de cons-
trução do projeto, depurador e muitos outros recursos. O mesmo fabricante também dis-
ponibiliza outras interfaces de programação, como a EnergiaTM que é baseada na Arduino
IDE. Esta interface proporciona uma programação mais intuitiva baseada em exemplos de
aplicação com linguagem em alto nível. Entretanto, esta forma de programação elimina
a possibilidade de utilizar todas as funcionalidades do microcontrolador, sendo indicada
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para aplicações simples e didáticas. Aplicações mais complexas necessitam de reconfigu-
ração de alguns periféricos, sendo esta tarefa realizada através do CCS.

Uma das vantagens do uso do microcontrolador em relação ao dispositivo FPGA está
na forma de programação. A linguagem C permite que funções matemáticas sejam ge-
radas de forma extremamente simples. Desta forma, tanto o sinal modulante senoidal
trifásico quanto a portadora triangular podem ser obtidas em poucas linhas de código. A
quantidade de bits empregada para estes sinais pode ser alterada de forma simples e as
características de amplitude e frequência são modificadas através de atribuição de valores
a variáveis. Outra facilidade do microcontrolador, especificamente para o modelo utili-
zado, é que existem vários exemplos de aplicações para cada periférico existente. Estes
exemplos abordam as aplicações básicas de cada periférico,servindo de base para desen-
volvimento de implementações mais complexas.

4.3.1 Resultados — Gerador PWM em Microcontrolador

Os resultados preliminares obtidos com o uso do microcontrolador foram obtidos em
uma plataforma experimental construída para simular as características eletromecânicas
dos rastreadores solares. Esta plataforma é composta pelo gerador de sinais PWM, placa
condicionadora de sinais, inversor trifásico, motor de indução e caixa de redução. Um
computador foi utilizado para enviar, via comunicação serial, as características do sinal
PWM. A Figura 4.11 apresenta o modelo esquemático da plataforma construída para esta
verificação.

Motor 3φ

Caixa de
Redução

IRAMX20UP60A Fonte CCPlaca
Condicionadora

+
-

μC - TM4C

Gerador PWM

cf

Computador

Serial

PWM 3φ 22,22:1

Figura 4.11: Modelo esquemático da plataforma utilizada para verificação de funciona-
mento do gerador PWM.

O inversor utilizado para realizar o acionamento do motor foi o circuito integrado
IRAMX20UP60A, fabricado pelaInternational RectifierR©. Trata-se de um circuito in-
tegrado inversor trifásico dedicado ao acionamento de motores elétricos trifásicos. A
tecnologia empregada na fabricação deste componente oferece um elevado desempenho
em um dispositivo extremamente compacto. Apesar das dimensões pequenas, possui ten-
são de isolação máxima de 2 kV, sendo a tensão nominal do barramento CC definida
em 450 V. A corrente máxima (pico) é de 20 A e frequencia de chaveamento máxima
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permissível de 20 kHz. Sua tensão de alimentação é de 15 V e o comando é feito por
um driver modelo IR21365 produzido pelo mesmo fabricante e incorporado dentro do
próprio encapsulamento. Estedriver comanda o acionamento das chaves do circuito inte-
grado e possui proteção contra sobrecorrente de barramento, sobreaquecimento, além de
introduzir o intervalo deDead-timenecessário para evitar problemas de chaveamento.

As características encontradas neste circuito integrado são ideais para a aplicação no
acionamento de um sistema de rastreamento fotovoltaico. Seu tamanho reduzido aliado
ao valor de corrente permitido garantem que o sistema possa sem implementado em lo-
cais compactos, sem que haja prejuízo em seu desempenho. Um cuidado adicional deve
ser tomado com a refrigeração deste circuito integrado, visto que cada IGBT possui dis-
sipação média de 38 W de potência, totalizando 228 W de dissipação total. A figura 4.12
apresenta o circuito integrado inversor IRAMX20UP60A-2, idêntico ao modelo utilizado,
diferenciando-se apenas pela configuração dos pinos.

Figura 4.12: Circuito integrado inversor IRAMX20UP60A-2.

O inversor necessita que os níveis lógicos sejam representados por níveis de tensão
equivalentes à sua alimentação, sendo o nível baixo representado pela tensão Vss (0 V)
e o nível alto representado por Vcc±0,3 V ou Vss+15 V (INTERNATIONAL RECTIFIER,
2005). O sinal PWM gerado no kit de desenvolvimento TivaTM C tem os níveis lógicos 1
e 0 representados pelas tensões de 3,3 e 0 Volts respectivamente. Para que haja a conexão
entre estes dispositivos, o sinal necessita ser condicionado através de um circuito eletrô-
nico auxiliar, sendo adequado aos níveis de tensão requeridos pelo inversor. A figura 4.13
apresenta o circuito eletrônico responsável pelo condicionamento do sinal obtido no ge-
rador de sinal PWM. Ao todo são utilizados 6 circuitos idênticos a este, responsáveis por
condicionar os sinais PWM das 3 fases e seus respectivos complementares.
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Figura 4.13: Circuito eletrônico para condicionamento do sinal PWM obtido do gerador
de sinal PWM

Uma fonte de tensão contínua de 100 V foi conectada ao barramento CC do circuito
inversor. O PWM foi gerado com frequencia de 1 kHz, que é a menor frequencia de
chaveamento do inversor. Este valor foi escolhido de modo a evitar ao máximo problemas
de sobre-aquecimento. Uma onda senoidal com amplitude de 99% e frequencia de 60 Hz
foi utilizada como sinal modulante. À saída do inversor foi conectada uma carga resistiva
de 160Ω com potência de 30 W a fim de verificar o funcionamento do sistema. O sinal
PWM foi submetido a um filtrobutterworthde 3a ordem com frequencia de corte em
100 Hz para fins de visualização. A figura 4.14 apresenta o sinal PWM observado na
saída de uma das fases do inversor e o resultado da filtragem deste sinal. Na figura 4.15
é apresentada a saída do inversor, após a filtragem, das 3 fases. O atraso introduzido pelo
filtro foi compensado para fins de visualização dos sinais.
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Figura 4.14: Sinal PWM observado na saída do inversor e resultado da filtragem utili-
zando filtrobutterworthcom frequencia de corte de 100 Hz.
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Figura 4.15: Sinal trifásico resultante da filtragem do sinal PWM utilizando filtro but-
terworthcom frequencia de corte de 100 Hz.

O período de um sinal senoidal com frequência de 60 Hz é de 16,67 ms e o intervalo
entre as fases de um sinal trifásico com a mesma frequência deve ser de 16,67/3= 5,56
ms. Observando os intervalos destacados no gráfico da figura 4.15 é possível verificar que
o intervalo entre as fases é de aproximadamente 5,5 ms enquanto que o período do sinal
senoidal é de 16,5 ms.

Uma máquina de indução assíncrona de rotor em gaiola-de-esquilo com potência no-
minal de 1,5 CV foi conectada a esta plataforma. Esta máquinapossui 2 pares de polos,
com rotação nominal de 1728 RPM. Sua tensão nominal de alimentação é de 220 V
quando conectada em "delta". A esta máquina foi acoplada umacaixa de redução com
eixo sem-fim, cuja relação de transformação é de 22,22:1. A Figura 4.16 mostra o motor
utilizado para esta verificação, conectado à caixa de redução.

As informações de amplitude e frequência da onda senoidal modulante foram envia-
das via porta serial ao microcontrolador, combaud-ratede 115200 baud à partir do com-
putador. Estes valores foram definidos para que o motor entreem funcionamento com
velocidade de 10% da velocidade nominal de funcionamento. Em seguida, a referência
de velocidade foi incrementada gradualmente até atingir a velocidade nominal de funcio-
namento. A velocidade de rotação foi aferida no eixo do motore no eixo de saída da caixa
de redução de velocidade através de um tacômetro óptico, modelo ITTAC7200, fabricado
pela Instrutemp. A tabela 4.2 apresenta os resultados das medições de velocidade no eixo
do motor e a tabela 4.3 apresenta os dados referentes às medições de velocidade na saída
da caixa de redução.
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Figura 4.16: Máquina de indução assíncrona e caixa de redução utilizados para verificação
do funcionamento do sistema.

Tabela 4.2: Velocidades de rotação no eixo do motor: referência percentual, velocidade
teórica, velocidade medida, erro absoluto e erro percentual.

Referência Referência Medida Erro Erro
(%) (RPM) (RPM) (RPM) (%)
10 172,8 161,6 11,2 6,48
20 345,6 332,9 12,7 3,67
30 518,4 505 13,4 2,58
40 691,2 680,7 10,5 1,52
50 864 853,2 10,8 1,25
60 1036,8 1027,3 9,5 0,92
70 1209,6 1190,7 18,9 1,56
80 1382,4 1375 7,4 0,54
90 1555,2 1550,1 5,1 0,33
100 1728 1711,8 16,2 0,94
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Tabela 4.3: Velocidades de rotação na saída da caixa de redução: referência percentual,
velocidade teórica, velocidade medida, erro absoluto e erro percentual.

Referência Referência Medida Erro Erro
(%) (RPM) (RPM) (RPM) (%)
10 7,8 7,3 0,5 6,47
20 15,6 15,0 0,6 3,67
30 23,3 22,7 0,6 2,58
40 31,1 30,6 0,5 1,51
50 38,9 38,4 0,5 1,24
60 46,7 46,2 0,4 0,91
70 54,4 54,0 0,4 0,79
80 62,2 61,9 0,3 0,53
90 70,0 69,8 0,2 0,32
100 77,8 76,9 0,9 1,11

Como esperado, observa-se um pequeno erro percentual que cresce à medida que a
referência de velocidade diminui. Este fato é consequênciado emprego da técnica de
controle escalar em malha aberta. Entretanto, os valores mostram que é possível obter
uma variação de velocidade considerável utilizando este método.

4.4 Conclusões

À partir dos resultados obtidos com a implementação do gerador PWM no dispositivo
FPGA e no Microcontrolador TM4C é possível verificar que, em ambos os casos, o sinal
PWM possui as características necessárias para comandar o acionamento de um motor de
indução em corrente alternada.

A proposta de utilização do dispositivo FPGA como gerador desinais PWM mostrou-
se bastante atrativa, principalmente com a utilização do DSP Builder para gerar os arqui-
vos de compilação necessários de forma intuitiva. A utilização do métodoLook-up Table
e a forma de acesso à memória utilizada possibilitou a geração de um sinal PWM trifásico
com defasagem de, aproximadamente, 120◦ entre fases e frequência estável. Entretanto,
a utilização do método de criação dos blocos individuais do gerador PWM propiciou o
surgimento de problemas internos relacionados à forma comoos blocos se conectam e
trocam informações. Tal dificuldade implica que para que sejam feitas grandes alterações
em características fundamentais do sistema, vários blocosnecessitam serem redimensi-
onados. Alterações como quantidade de bits do sinal, frequência e amplitude do sinal
modulante permitem serem alteradas dentro de uma faixa limitada de valores, faixa esta
que torna-se insuficiente para determinadas aplicações como, por exemplo, geração de
sinal PWM Vetorial. O tempo demandado para desenvolvimentoe implementação deste
método foi excessivamente longo, dificultando a montagem prática do sistema em um
rastreador experimental. Não obstante, a aplicação de uma linguagem de descrição de
hardware, como aVerilogpor exemplo, possibilitaria que estes obstáculos fossem contor-
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nados com maior facilidade. Estas linguagens permitem que aprogramação seja realizada
em níveis mais aprofundados, ao contrário dos blocos da biblioteca DSP Builder.

O Microcontrolador TM4C mostrou-se bastante simples e prático para esta aplicação,
visto que o próprio dispositivo possui periféricos dedicados à geração de sinais PWM
para acionamento de motores trifásicos. Cada periférico possui uma biblioteca de exem-
plos com as mais variadas aplicações, possibilitando um aproveitamento dos códigos uti-
lizados nesses exemplos para as aplicações desejadas pelo programador. A referência
senoidal foi obtida à partir de uma simples equação baseada na contagem de tempo do
seuclock interno, reduzindo drasticamente o tempo demandado no desenvolvimento e na
implementação do gerador PWM utilizando este dispositivo.





Capítulo 5

Conclusão

Neste trabalho foi apresentada a proposta de desenvolvimento de um sistema de ras-
treamento solar, utilizando um sensor de posição angular implementado em uma placa
Arduíno e um dispositivo FPGA para a geração do sinal PWM necessário à regulação de
velocidade do rastreamento. Os trabalhos desenvolvidos por diversos autores mostraram
que o uso dos dispositivos FPGA para comando de inversores é viável e bastante atrativo.
Estes dispositivos podem substituir os processadores robustos que são empregados em
funções que demandam pouca necessidade de processamento.

A placa de prototipagem Arduíno apresenta-se bastante versátil, permitindo sua apli-
cação como sensor de inclinação e para determinação da posição solar. Também como
consequência desta versatilidade, há possibilidade de incremento nas suas funções através
da adição de mais módulos sensores. Isto permite sua aplicação em estudos que objeti-
vem a medição da eficiência da geração fotovoltaica, considerando a influência de várias
grandezas como temperatura, umidade, luminosidade, entreoutras. Os primeiros testes
realizados com o sensor de inclinação mostraram-se satisfatórios. Em condições normais
de funcionamento, o painel está submetido a vibrações mecânicas. Um estudo deve ser
realizado através da medição destas vibrações para que possam ser filtradas.

O gerador de sinal PWM implementado no dispositivo FPGA funcionou de forma
adequada, gerando o sinal PWM equivalente às três fases necessárias ao funcionamento
do motor. A defasagem entre estas fases foi bastante próximada defasagem nominal da
rede elétrica. Entretanto o método escolhido para a programação da placa impôs limita-
ções que prejudicaram o desenvolvimento do projeto. A implementação do gerador de
sinal PWM no microcontrolador possibilitou uma comparaçãoentre as técnicas empre-
gadas. Pôde-se observar que a implementação foi bem mais simples por se tratar de um
dispositivo dedicado à função de acionamento de motores trifásicos.

Independente da técnica e do dispositivo utilizado, a comunicação entre o sensor e o
gerador de sinais PWM deve ser implementada de modo eficientee com a menor taxa
de erro possível. Em se tratando do microcontrolador, existe a possibilidade de integra-
ção de todas as funções necessárias ao sistema. Um único dispositivo pode comunicar-se
com o sensor de posição angular via barramento I2C, realizar o cálculo da posição solar,
determinar o erro e comandar o inversor para realizar o posicionamento do painel foto-
voltaico. Isto reduz ainda mais o custo e as dimensões do protótipo, concentrando toda a
carga computacional em um único dispositivo. No entanto, háa necessidade de adapta-
ção das bibliotecas que configuram e possibilitam o funcionamento do sensor de posição
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angular, para serem aplicadas ao tipo de microcontrolador utilizado. Esta tarefa demanda
um estudo aprofundado e conhecimento minucioso na programação destes dispositivos,
podendo servir como motivação para trabalhos futuros.

Apesar da dificuldade de construção de um protótipo de rastreador tracionado pelo
motor de indução trifásico, é notável que todo o sistema proposto desempenhou as funções
de medição de posição angular e comando do motor de forma satisfatória. A implantação
deste sistema no rastreador instalado nas imediações do LEPER/UFRN, assim como a
análise dos problemas e limitações decorrentes e controle de posição servem como tema
de estudo para futuros trabalhos, dando continuidade ao tema abordado.
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Apêndice A

Informações Adicionais

A.1 Código do sensor de inclinação no Arduíno IDE

#include "Wire.h"
#include <LSM303.h>
#define PCF8563address 0x51

//longitude de natal = -35.201
//longitude de timbaúba = -37.273

float B,ET,h,Ll=-35.201,Lp=-45,w,w1=0,psi,
float norte_mag,norte_geo,erro_rast,
byte second, minute, hour, dayOfWeek, day, month, year;
const int L2O=11, O2L=9, liga=11, inverte=9;
int dmes, N, limiar, cont=0;

//função bcdToDec
byte bcdToDec(byte value)
{

return ((value / 16) * 10 + value % 16);
}
//função decToBcd
byte decToBcd(byte value){

return (value / 10 * 16 + value % 10);
}

void setPCF8563()
// escrita de data e hora
{

Wire.beginTransmission(PCF8563address);
Wire.write(0x02);
Wire.write(decToBcd(second));
Wire.write(decToBcd(minute));
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Wire.write(decToBcd(hour));
Wire.write(decToBcd(day));
Wire.write(decToBcd(dayOfWeek));
Wire.write(decToBcd(month));
Wire.write(decToBcd(year));
Wire.endTransmission();

}

void readPCF8563()
// leitura de data e hora
{

Wire.beginTransmission(PCF8563address);
Wire.write(0x02);
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(PCF8563address, 7);
second = bcdToDec(Wire.read() & B01111111);
minute = bcdToDec(Wire.read() & B01111111);
hour = bcdToDec(Wire.read() & B00111111);
day = bcdToDec(Wire.read() & B00111111);
dayOfWeek = bcdToDec(Wire.read() & B00000111);
month = bcdToDec(Wire.read() & B00011111);
year = bcdToDec(Wire.read());

}

LSM303 compass;

void setup()
{

Wire.begin();
Serial.begin(9600);

// change the following to set your initial time
second = 0;
minute = 14;
hour = 19;
dayOfWeek = 1;
day = 3;
month = 11;
year = 14;
//comment out the next line and upload again to
//set and keep the time from resetting every reset

//setPCF8563();

compass.init();
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compass.enableDefault();
compass.m_min = (LSM303::vector<int16_t>){-32767, -327 67, -32767};
compass.m_max = (LSM303::vector<int16_t>){+32767, +327 67, +32767};

}

void loop()
{

readPCF8563();
//calculo do dia juliano
switch(month){

case 1:
dmes=0;
break;
case 2:
dmes=31;
break;
case 3:
dmes=31+28;
break;
case 4:
dmes=31+28+31;
break;
case 5:
dmes=31+28+31+30;
break;
case 6:
dmes=31+28+31+30+31;
break;
case 7:
dmes=31+28+31+30+31+30;
break;
case 8:
dmes=31+28+31+30+31+30+31;
break;
case 9:
dmes=31+28+31+30+31+30+31+31;
break;
case 10:
dmes=31+28+31+30+31+30+31+31+30;
break;
case 11:
dmes=31+28+31+30+31+30+31+31+30+31;
break;
case 12:
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dmes=31+28+31+30+31+30+31+31+30+31+30;
break;

}

//if (hour>3 & hour<20){
//determina a faixa de funcionamento do rastreador em horas
//caso o horário esteja fora dessa faixa, o rastreador irá
//para a posição de repouso (w=0 no período noturno)
if(hour>5 & hour<18){
//dia juliano = soma dos dias dos meses anteriores + dia do mês atual
N=dmes+day;
B=(2*3.1415*(N-81))/365;
ET=9.87*sin(2*B)-7.53*cos(B)-1.5*sin(B);

h=(hour*100+(minute*100/60)+(second*100/(3600)))+(1 00*(4*(Ll-Lp)+ET)/60);

w=360*((h/100)-12)/24;
} else {

w=0;
}

compass.read();
norte_mag=compass.heading();
norte_geo=norte_mag-23.45;
psi = compass.var_dia();

//limites de rastreio

if(w>45){
w=45;

}
if(w<-45){

w=-45;
}

//definição do erro de rastreamento
erro_rast=w-psi;

// definição do limiar
limiar=5;

//rotina de controle
if (erro_rast>0){

if (erro_rast>limiar){
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digitalWrite(L2O,HIGH);
}
} else{

digitalWrite (L2O,LOW);
}

if (erro_rast<0){
if (erro_rast<-limiar){

digitalWrite(O2L,HIGH);
}
} else{

digitalWrite(O2L,LOW);
}

//escrever no monitor serial
Serial.print(ET);
Serial.print("\t");
Serial.print(w);
Serial.print("\t");
Serial.print(psi);
Serial.print("\t");
Serial.print(hour, DEC);
Serial.print(":");
if (minute < 10)
{

Serial.print("0");
}
Serial.print(minute, DEC);
Serial.print(":");
if (second < 10)
{

Serial.print("0");
}
Serial.print(second, DEC);
Serial.print("\t");
Serial.print(day, DEC);
Serial.print("/");
Serial.print(month, DEC);
Serial.print("/20");
Serial.print(year, DEC);
Serial.print("\t");
Serial.print(norte_geo);
Serial.print("\t");
Serial.println(erro_rast);

delay(100); //atraso para repetição do loop
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}
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