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Resumo 

A integração de unidades com fontes de energia primária, com armazenamento 

de energia e cargas, é esperada para desempenhar um papel promissor no futuro para o 

fornecimento de energia elétrica. A interligação em rede destas unidades fornecendo 

média e baixa tensão forma um sistema denominado de microgrid. As fontes de energia 

distribuída são as unidades básicas para armazenamento e distribuição de energia em 

microgrids. Estas fontes podem ser de um tipo híbrido que inclui uma fonte de energia 

primária e armazenamento simultaneamente. Uma unidade de tipo híbrido é proposta 

neste trabalho e consiste de um conversor Buck-Boost CC-CC que rastreia a potência 

máxima fornecida por um painel fotovoltaico, um conversor Boost CC-CC que regula a 

tensão do barramento CC do microgrid e um conversor Buck-Boost bidirecional CC-CC 

que controla o fluxo de energia na unidade, carregando ou descarregando um banco de 

baterias. O controle desses conversores deve considerar a proteção da bateria contra 

picos de tensão e transitórios, assim como a proteção das cargas conectadas ao 

barramento principal do microgrid, quando a bateria fornece a energia armazenada. As 

técnicas de controle convencionais utilizadas nos conversores destas unidades utilizam a 

modulação por largura de pulso que tem a desvantagem de produzir transitórios 

indesejáveis devido à resposta lenta às variações na fonte de entrada do sistema ou nas 

cargas conectadas ao barramento principal do microgrid. Estes transitórios podem vir a 

danificar outras cargas e baterias que estejam conectadas ao barramento principal do 

microgrid. A técnica de controle de um ciclo é aplicada aos conversores chaveadores 

para permitir uma resposta rápida a transitórios, sem overshoots e erro nulo em regime 

permanente. O objetivo deste trabalho é a utilização desta técnica no controlador desses 

conversores, a fim de rastrear rapidamente o ponto de potência máxima do painel 

fotovoltaico, carregar as baterias quando elas estão descarregadas, e fornecer a energia 

das baterias para as cargas quando necessário, garantindo a proteção das baterias e das 

cargas ligadas ao barramento principal do microgrid. 

 

Palavras-chave: controle de um ciclo, sistemas fotovoltaicos, conversores, 

MPPT, microgrid. 



 

 
 

Abstract 

The integration of units with primary energy sources, energy storage and loads, 

is expected to play a promising role in the future for the electricity supply. The 

interconnection of such units providing medium and low voltage makes a microgrid 

system. The distributed energy sources are the basic units for storage and distribution in 

microgrids. These sources can be of a hybrid type, which includes a primary energy 

source and storage simultaneously. A hybrid type proposed in this paper consists of a 

DC-DC Buck-Boost converter that tracks the maximum power supplied by a 

photovoltaic panel, a DC-DC Boost converter that regulates the microgrid DC bus 

voltage and a DC-DC bidirectional Buck-Boost converter that controls the energy flow 

in the system, charging or discharging a battery bank. The control of these converters 

should consider the protection of the battery against voltage transients and spikes, as 

well as the protection of loads connected to the microgrid main bus when the battery 

supplies the stored energy. Conventional control techniques used on the converters of 

these units use the pulse width modulation, which has the disadvantage of produce 

undesirable transient due to the slow response to changes in the system input source, or 

the loads resistance connected to microgrid the main bus. These transients can damage 

other loads and batteries connected to the microgrid main bus. Thus, one-cycle control 

technique is applied to the switching converters to allow fast response to transient 

without overshoots and zero steady-state error. The objective of this work is to use this 

technique in controlling these converters in order to quickly track the maximum power 

point of the photovoltaic panel, charge the batteries when they are discharged, and 

provide power from the batteries to the loads when needed, ensuring the protection of 

the batteries and the loads connected to the microgrid main bus. 

 

Keywords: One-Cycle Control, Photovoltaic Systems, Converters, MPPT, 

Microgrid. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sumário 

Lista de Figuras......................................................................................................................iv 

Lista de Tabelas ....................................................................................................................vii 

Lista de Símbolos e Abreviações ........................................................................................viii 

1. Introdução .........................................................................................................................1 

1.1. Considerações Preliminares ............................................................................................1 

1.2. Microgrids e Fontes de Energias Distribuídas ................................................................2 

1.3. Revisão Bibliográfica ......................................................................................................6 

1.4. Objetivos .......................................................................................................................10 

1.4.1. Objetivo Geral ............................................................................................................10 

1.4.2. Objetivos Específicos .................................................................................................11 

1.5. Contribuições ................................................................................................................12 

1.6. Metodologia ..................................................................................................................13 

1.7. Organização do Texto ...................................................................................................14 

2. Apresentação do Sistema Fotovoltaico .........................................................................15 

2.1. Painel Fotovoltaico........................................................................................................17 

2.2. Conversor Rastreador de Máxima Potência CC-CC .....................................................20 

2.3. Rastreamento do Ponto de Máxima Potência................................................................22 

2.4. Barramento CC..............................................................................................................24 

2.5. Controlador Regulador de Tensão do Barramento CC .................................................25 

2.6. Conversor Regulador CC-CC........................................................................................26 

2.7. Baterias ..........................................................................................................................28 

2.8. Carga e Descarga da Bateria .........................................................................................31 

2.9. Conversor Bidirecional CC-CC ....................................................................................33 

2.10. Sistema de Balanço de Potência ....................................................................................37 

3. Controle de Um Ciclo.....................................................................................................40 

3.1. Fundamentação Teórica ................................................................................................40 



 

 

3.2. Controladores de Um Ciclo Aplicados no Sistema Fotovoltaico ..................................43 

3.2.1. Controlador Rastreador de Máxima Potência Baseado em OCC ...............................43 

3.2.2. Controlador Regulador de Tensão do Barramento CC Baseado em OCC .................45 

3.2.3. Controlador Carregador de Baterias Baseado em OCC .............................................46 

3.2.4. Controlador Descarregador de Baterias Baseado em OCC ........................................48 

4. Funcionamento do Sistema............................................................................................50 

4.1. Modo de Operação 1: Ppv > Pbus e as baterias estão descarregadas ...............................51 

4.1.1. Descrição ....................................................................................................................52 

4.1.2. Faixa de Operação dos Conversores...........................................................................53 

4.2. Modo de Operação 2: Ppv > Pbus e as baterias estão carregadas ....................................56 

4.2.1. Descrição ....................................................................................................................56 

4.3. Modo de Operação 3: Ppv < Pbus, Vlink > Vbat e as baterias estão carregadas .................57 

4.3.1. Descrição ....................................................................................................................57 

4.3.2. Faixa de Operação dos Conversores...........................................................................57 

4.4. Modo de Operação 4: Ppv < Pbus, Vlink < Vbat e as baterias estão carregadas .................60 

4.4.1. Descrição ....................................................................................................................60 

4.4.2. Faixa de Operação dos Conversores...........................................................................62 

5. Resultados de Simulação ...............................................................................................65 

5.1. Condições Gerais...........................................................................................................65 

5.2. Simulações do modo de operação 1 ..............................................................................70 

5.2.1. Simulação I .................................................................................................................70 

5.2.2. Simulação II................................................................................................................73 

5.3. Simulação de transição dos modos de carregamento das baterias  ................................75 

5.4. Simulações do modo de operação 3 ..............................................................................78 

5.4.1. Simulação I .................................................................................................................78 

5.4.2. Simulação II................................................................................................................82 

5.5. Simulação do modo de operação 4................................................................................85 

5.6. Simulações do sistema com perdas de condução ..........................................................89 

5.6.1. Simulação do sistema com perdas no modo de operação 1 ........................................90 

5.6.2. Simulação do sistema com perdas no modo de operação 3 ........................................93 

6. Resultados Experimentais .............................................................................................98 

6.1. Considerações Gerais ....................................................................................................98 



 

 

6.2. Testes experimentais do sistema no modo de operação 1 ...........................................108 

6.3. Análise de pontos de operação do conversor bidirecional no carregamento das 

baterias ..................................................................................................................................110 

6.3.1. Teste experimental I .................................................................................................110 

6.3.2. Teste experimental II ................................................................................................112 

6.4. Análise do comportamento do controlador de carregamento das baterias em seus 

modos de operação ...............................................................................................................113 

6.5. Testes experimentais do sistema no modo de operação 3  ...........................................114 

6.5.1. Teste experimental I .................................................................................................114 

6.5.2. Teste experimental II ................................................................................................117 

6.6. Testes experimentais do sistema no modo de operação 4  ...........................................119 

6.6.1. Teste experimental I .................................................................................................119 

6.6.2. Teste experimental II ................................................................................................121 

6.7. Análise do comportamento da tensão do barramento CC diante de variações na 

tensão no link CC e nas cargas autônomas ...........................................................................122 

6.8. Custo do projeto ..........................................................................................................123 

7. Considerações Finais ....................................................................................................128 

7.1. Trabalhos Futuros........................................................................................................130 

Referências Bibliográficas..................................................................................................132 

 

 



 

 

Lista de Figuras 

 

FIGURA 1.1 – EXEMPLO DE MICROGRID DE CORRENTE CONTÍNUA .........................................................................................3 
FIGURA 1.2 – DIAGRAMA DE BLOCOS SIMPLIFICADO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO AUTÔNOMO. .......................................... 10 
FIGURA 2.1 - DIAGRAMA DE BLOCOS COM CONTROLADORES DO SISTEMA FOTOVOLTAICO AUTÔNOMO. .............................. 15 
FIGURA 2.2 – CURVAS CARACTERÍSTICAS DO PAINEL FOTOVOLTAICO YL020P OBTIDAS DA TEMPERATURA DE 25 ºC ............ 18 
FIGURA 2.3 - CURVAS CARACTERÍSTICAS DO PAINEL FOTOVOLTAICO YL020P OBTIDAS DA RADIAÇÃO DE 1000 W/M²......... 18 
FIGURA 2.4 – INTERCEÇÃO DAS CURVAS CARACTERÍSTICAS DA RESISTÊNCIA E O PAINEL FOTOVOLTAICO................................ 20 
FIGURA 2.5 – ESQUEMA ELÉTRICO DO CONVERSOR BUCK-BOOST CC-CC .......................................................................... 21 
FIGURA 2.6 – FUNCIONAMENTO DO CONVERSOR BUCK-BOOST CC-CC ............................................................................. 22 
FIGURA 2.7 – DIAGRAMA DE BLOCOS DO ALGORITMO DE MPPT DE TENSÃO CONSTANTE................................................... 23 
FIGURA 2.8 – ILUSTRAÇÃO DOS PONTOS DE MÁXIMA POTÊNCIA PARA O ALGORITMO DE MPPT DE TENSÃO CONSTANTE ...... 23 
FIGURA 2.9 – ESQUEMA ELÉTRICO DO BARRAMENTO CC................................................................................................... 25 
FIGURA 2.10 – ESQUEMA ELÉTRICO DO CONVERSOR BOOST CC-CC .................................................................................. 27 
FIGURA 2.11 – FUNCIONAMENTO DO CONVERSOR BOOST CC-CC .................................................................................... 28 
FIGURA 2.12 – CURVAS DE DESCARGA DO BANCO DE BATERIAS DO MODELO UP1213....................................................... 30 
FIGURA 2.13 – CURVA DE CARGA DO BANCO DE BATERIAS DO MODELO UP1213 SOB CORRENTE DE 0,26A ....................... 30 
FIGURA 2.14 – DIAGRAMA DE BLOCOS DO SISTEMA DE CARGA/DESCARGA DAS BATERIAS ................................................... 31 
FIGURA 2.15 – CURVAS DE CARGA DAS BATERIAS À UMA CORRENTE DE 0,26 A  E TENSÃO DE MANUTENÇÃO DE 14,1 V ...... 32 
FIGURA 2.16 – ESQUEMA ELÉTRICO DO CONVERSOR BUCK-BOOST BIDIRECIONAL CC-CC................................................... 33 
FIGURA 2.17 – FUNCIONAMENTO DO CONVERSOR BIDIRECIONAL NO MODO BUCK............................................................. 34 
FIGURA 2.18 – FUNCIONAMENTO DO CONVERSOR BIDIRECIONAL NO MODO BOOST........................................................... 36 
FIGURA 2.19 – DIAGRAMA DE BLOCOS DA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BALANÇO DE POTÊNCIA COM O SELETOR DE CONTROLE 

DE FLUXO .............................................................................................................................................................. 37 
FIGURA 3.1 – DIAGRAMA DE BLOCOS DO CONTROLE DE UM CICLO ..................................................................................... 40 
FIGURA 3.2 – SINAIS EM DOIS CICLOS DE OPERAÇÃO DO CONTROLADOR DE UM CICLO ........................................................ 42 
FIGURA 3.3 – FORMAS DE ONDA DE SIMULAÇÃO DO CIRCUITO DE UMA CHAVE CONTROLADA PELO OCC ............................. 42 
FIGURA 3.4 – DIAGRAMA DE BLOCOS DE UM ALGORITMO DE MPPT GENÉRICO COM CONTROLADOR DE UM CICLO.............. 44 
FIGURA 3.5 – CONTROLADOR OCC UTILIZADO PARA RASTREAMENTO DO PONTO DE MÁXIMA POTÊNCIA............................. 44 
FIGURA 3.6 – CONTROLADOR REGULADOR DE TENSÃO DO BARRAMENTO CC BASEADO EM OCC ........................................ 46 
FIGURA 3.7 – CONTROLADOR CARREGADOR DE BATERIAS BASEADO EM OCC ................................................................... 47 
FIGURA 3.8 – CONTROLADOR DESCARREGADOR DE BATERIAS BASEADO EM OCC ............................................................... 48 
FIGURA 3.9 – DIAGRAMA ELÉTRICO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO  ....................................................................................... 49 
FIGURA 4.1 – MODO DE OPERAÇÃO 1.............................................................................................................................. 52 
FIGURA 4.2 – CURVAS DE POTÊNCIA E TENSÃO NA CARGA DE SAÍDA DO CONVERSOR BUCK-BOOST...................................... 53 
FIGURA 4.3 – CURVAS DA TENSÃO NO LINK CC EM FUNÇÃO DO CICLO DE TRABALHO DO CONVERSOR BIDIRECIONAL NO MODO 

BUCK E DO CONVERSOR BOOST REGULADOR DE TENSÃO  ......................................................................................... 54 
FIGURA 4.4 - CURVAS DA CORRENTE DE CARREGAMENTO DAS BATERIAS EM FUNÇÃO DA TENSÃO DE CARREGAMENTO ......... 55 
FIGURA 4.5 – MODO DE OPERAÇÃO 2.............................................................................................................................. 56 
FIGURA 4.6 – MODO DE OPERAÇÃO 3.............................................................................................................................. 57 
FIGURA 4.7 – CURVAS DA TENSÃO NO LINK CC EM FUNÇÃO DA POTÊNCIA FORNECIDA PELO PAINEL .................................... 58 
FIGURA 4.8 – CURVAS DA TENSÃO NO LINK CC EM FUNÇÃO DO CICLO DE TRABALHO DO CONVERSOR BIDIRECIONAL NO MODO 

BOOST E DO CONVERSOR BOOST REGULADOR DE TENSÃO  ....................................................................................... 59 
FIGURA 4.9 – CURVAS DA TENSÃO NO LINK CC EM FUNÇÃO DA POTÊNCIA FORNECIDA PELO PAINEL E VALORES LIMITES DE 

POTÊNCIA FORNECIDA PELO PAINEL PARA REGIÃO OPERACIONAL .............................................................................. 61 
FIGURA 4.10 – CURVAS DA TENSÃO NO LINK CC EM FUNÇÃO DO CICLO DE TRABALHO DO CONVERSOR BOOST E VALOR LIMITE 

DE CICLO DE TRABALHO PARA REGIÃO OPERACIONAL ............................................................................................... 61 
FIGURA 4.11 – MODO DE OPERAÇÃO 4............................................................................................................................ 62 
FIGURA 4.12 – CURVA DA TENSÃO NO LINK CC EM FUNÇÃO DA TENSÃO NAS BATERIAS NO MODO DE OPERAÇÃO 4 ............. 63 



 

 

FIGURA 4.13 – PONTOS DE INTERSECÇÃO ENTRE AS CURVAS CARACTERÍSTICAS DO CONVERSOR BIDIRECIONAL NO MODO 

BOOST E DO CONVERSOR BOOST REGULADOR DE TENSÃO ....................................................................................... 63 
FIGURA 5.1 – ESQUEMA ELÉTRICO DO CONVERSOR BUCK-BOOST RASTREADOR DE MÁXIMA POTÊNCIA NAS SIMULAÇÕES ..... 65 
FIGURA 5.2 - ESQUEMA ELÉTRICO DO CONVERSOR BOOST REGULADOR DE TENSÃO NO BARRAMENTO CC NAS SIMULAÇÕES . 66 
FIGURA 5.3 - ESQUEMA ELÉTRICO DO CONVERSOR BUCK-BOOST BIDIRECIONAL NAS SIMULAÇÕES ....................................... 66 
FIGURA 5.4 - ESQUEMA ELÉTRICO DAS BATERIAS NAS SIMULAÇÕES .................................................................................... 67 
FIGURA 5.5 – ESQUEMA ELÉTRICO DAS CARGAS AUTÔNOMAS DO BARRAMENTO CC NAS SIMULAÇÕES ................................ 67 
FIGURA 5.6 – ESQUEMA ELÉTRICO DO CONTROLADOR RASTREADOR DE MÁXIMA POTÊNCIA NAS SIMULAÇÕES...................... 68 
FIGURA 5.7 – ESQUEMA ELÉTRICO DO CONTROLADOR REGULADOR DE TENSÃO DO BARRAMENTO CC NAS SIMULAÇÕES ....... 68 
FIGURA 5.8 – ESQUEMA ELÉTRICO DO CONTROLADOR CARREGADOR DE BATERIAS UTILIZADO NAS SIMULAÇÕES ................... 69 
FIGURA 5.9 – ESQUEMA ELÉTRICO DO CONTROLADOR DESCARREGADOR DE BATERIAS UTILIZADO NAS SIMULAÇÕES ............. 69 
FIGURA 5.10 – ESQUEMA  ELÉTRICO DO MICROCONTROLADOR E SELETOR DE CONTROLE DE FLUXO UTILIZADO NAS SIMULAÇÕES

 ............................................................................................................................................................................ 70 
FIGURA 5.11 – VARIÁVEIS DE POTÊNCIA NA SIMULAÇÃO I DO SISTEMA NO MODO DE OPERAÇÃO 1 ..................................... 71 
FIGURA 5.12 – PORTADORAS E SINAIS MODULADOS DOS CONVERSORES NA SIMULAÇÃO I DO SISTEMA NO MODO DE 

OPERAÇÃO 1 ......................................................................................................................................................... 72 
FIGURA 5.13 - VARIÁVEIS DE POTÊNCIA NA SIMULAÇÃO II DO SISTEMA NO MODO DE OPERAÇÃO 1 ..................................... 73 
FIGURA 5.14 – PORTADORAS E SINAIS MODULADOS DOS CONVERSORES NA SIMULAÇÃO II DO SISTEMA NO MODO DE 

OPERAÇÃO 1 ......................................................................................................................................................... 74 
FIGURA 5.15 – TENSÃO E CORRENTE NAS BATERIAS NOS MODOS CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO ........................... 75 
FIGURA 5.16 – PORTADORAS E SINAIS MODULADOS CONTROLADOR CARREGADOR DE BATERIAS OPERANDO NO MODO 

CORRENTE............................................................................................................................................................. 76 
FIGURA 5.17 – PORTADORAS E SINAIS MODULADOS DO CONTROLADOR CARREGADOR DE BATERIAS OPERANDO NO MODO 

TENSÃO................................................................................................................................................................. 76 
FIGURA 5.18 – PORTADORAS E SINAIS MODULADOS DO CONTROLADOR CARREGADOR DE BATERIAS NA TRANSIÇÃO DOS 

MODOS DE OPERAÇÃO ........................................................................................................................................... 77 
FIGURA 5.19 – VARIÁVEIS DE POTÊNCIA NA SIMULAÇÃO I DO SISTEMA NO MODO DE OPERAÇÃO 3 ..................................... 78 
FIGURA 5.20 – PORTADORAS E SINAIS MODULADOS DOS CONVERSORES NA SIMULAÇÃO I DO SISTEMA NO MODO DE 

OPERAÇÃO 3 SOB RADIAÇÃO DE 250 W/M²........................................................................................................... 79 
FIGURA 5.21 – VARIAÇÃO NA PORTADORA DO CONVERSOR BIDIRECIONAL NO MODO BOOST COM O SISTEMA SOB VARIAÇÃO 

NA RADIAÇÃO SOLAR ............................................................................................................................................. 80 
FIGURA 5.22 – PORTADORAS E SINAIS MODULADOS DOS CONVERSORES NA SIMULAÇÃO I DO SISTEMA NO MODO DE 

OPERAÇÃO 3 SOB RADIAÇÃO DE 350 W/M²........................................................................................................... 80 
FIGURA 5.23 – VARIÁVEIS DE POTÊNCIA NA SIMULAÇÃO II DO SISTEMA NO MODO DE OPERAÇÃO 3 .................................... 82 
FIGURA 5.24 – VARIAÇÃO NA PORTADORA DO CONVERSOR BIDIRECIONAL NO MODO BOOST COM O SISTEMA SOB VARIAÇÃO 

NAS CARGAS DO BARRAMENTO CC ......................................................................................................................... 83 
FIGURA 5.25 - PORTADORAS E SINAIS MODULADOS DOS CONVERSORES NA SIMULAÇÃO I DO SISTEMA NO MODO DE OPERAÇÃO 

3 SOB RESISTÊNCIA DE SAÍDA DE 53,33 Ω .............................................................................................................. 83 
FIGURA 5.26 – PORTADORAS E SINAIS MODULADOS DOS CONVERSORES NA SIMULAÇÃO I DO SISTEMA NO MODO DE 

OPERAÇÃO 3 SOB RESISTÊNCIA DE SAÍDA DE 88,89 Ω ............................................................................................. 84 
FIGURA 5.27 – VARIÁVEIS DE POTÊNCIA NA SIMULAÇÃO DO SISTEMA NO MODO DE OPERAÇÃO 4 ....................................... 86 
FIGURA 5.28 – PORTADORAS E SINAIS MODULADOS DOS CONVERSORES NA SIMULAÇÃO DO SISTEMA NO MODO DE OPERAÇÃO 

4 COM BATERIAS SOB TENSÃO DE 11,6 V ............................................................................................................... 87 
FIGURA 5.29 – PORTADORAS E SINAIS MODULADOS DOS CONVERSORES NA SIMULAÇÃO DO SISTEMA NO MODO DE OPERAÇÃO 

4 COM BATERIAS SOB TENSÃO DE 13,6 V ............................................................................................................... 87 
FIGURA 5.30 – VARIAÇÃO NA PORTADORA DO CONVERSOR BIDIRECIONAL NO MODO BOOST COM O SISTEMA SOB VARIAÇÃO 

NA TENSÃO DAS BATERIAS...................................................................................................................................... 88 
FIGURA 5.31 – VARIÁVEIS DE POTÊNCIA NA SIMULAÇÃO DO SISTEMA COM PERDAS NO MODO DE OPERAÇÃO 1 ................... 91 
FIGURA 5.32 – PORTADORAS E SINAIS MODULADOS DOS CONVERSORES NA SIMULAÇÃO DO SISTEMA COM PERDAS NO MODO 

DE OPERAÇÃO 1 SOB RADIAÇÃO DE 1000 W/M².................................................................................................... 91 
FIGURA 5.33 – PORTADORAS E SINAIS MODULADOS DOS CONVERSORES NA SIMULAÇÃO DO SISTEMA COM PERDAS NO MODO 

DE OPERAÇÃO 1 SOB RADIAÇÃO DE 800 W/M² ...................................................................................................... 92 
FIGURA 5.34 – VARIÁVEIS DE POTÊNCIA NA SIMULAÇÃO DO SISTEMA COM PERDAS NO MODO DE OPERAÇÃO 3 ................... 94 
FIGURA 5.35 – PORTADORAS E SINAIS MODULADOS DOS CONVERSORES NA SIMULAÇÃO DO SISTEMA COM PERDAS NO MODO 

DE OPERAÇÃO 3 SOB RADIAÇÃO DE 250 W/M² ...................................................................................................... 95 
FIGURA 5.36 – PORTADORAS E SINAIS MODULADOS DOS CONVERSORES NA SIMULAÇÃO DO SISTEMA COM PERDAS NO MODO 

DE OPERAÇÃO 3 SOB RADIAÇÃO DE 250 W/M² ...................................................................................................... 95 



 

 

FIGURA 6.1 – PAINEL FOTOVOLTAICO UTILIZADO NOS TESTES EXPERIMENTAIS .................................................................... 98 
FIGURA 6.2 – CURVA CARACTERÍSTICA DO PAINEL FOTOVOLTAICO SOB DIFERENTES RADIAÇÕES E TEMPERATURA DE 28 ºC... 99 
FIGURA 6.3 – PLACA ELETRÔNICA DO CONVERSOR BUCK-BOOST ....................................................................................... 99 
FIGURA 6.4 – PLACA ELETRÔNICA DO CONVERSOR BOOST ............................................................................................... 100 
FIGURA 6.5 – PLACA ELETRÔNICA DAS CARGAS DO BARRAMENTO CC .............................................................................. 100 
FIGURA 6.6 – PLACA ELETRÔNICA DO CONVERSOR BUCK-BOOST BIDIRECIONAL ................................................................ 101 
FIGURA 6.7 – BATERIAS UTILIZADAS NOS TESTES  ............................................................................................................. 101 
FIGURA 6.8 – IMPLEMENTAÇÃO ANALÓGICA DO CONTROLADOR OCC ............................................................................. 102 
FIGURA 6.9 – PLACA ELETRÔNICA DO CONTROLADOR RASTREADOR DE MÁXIMA POTÊNCIA BASEADO EM OCC .................. 103 
FIGURA 6.10 – PLACA ELETRÔNICA DO CONTROLADOR REGULADOR DE TENSÃO DO BARRAMENTO CC DO SISTEMA ........... 104 
FIGURA 6.11 – PLACA ELETRÔNICA DO CONTROLADOR CARREGADOR DE BATERIAS NO MODO CORRENTE .......................... 104 
FIGURA 6.12 – PLACA ELETRÔNICA DO CONTROLADOR CARREGADOR DE BATERIAS NO MODO TENSÃO .............................. 105 
FIGURA 6.13 – PLACA ELETRÔNICA DO SELETOR DE MODO DE CARREGAMENTO DAS BATERIAS  .......................................... 105 
FIGURA 6.14 – PLACA ELETRÔNICA DO CONTROLADOR DESCARREGADOR DE BATERIAS ..................................................... 106 
FIGURA 6.15 – PLACAS ELETRÔNICAS DO SISTEMA DE BALANÇO DE POTÊNCIA, O FILTRO RC E O SELETOR DE CONTROLE DE 

FLUXO................................................................................................................................................................. 107 
FIGURA 6.16 – SISTEMA FOTOVOLTAICO COMPLETO UTILIZADO NOS TESTES EXPERIMENTAIS ............................................ 107 
FIGURA 6.17 – VARIÁVEIS DE POTÊNCIA NOS TESTES EXPERIMENTAIS DO SISTEMA NO MODO DE OPERAÇÃO 1................... 108 
FIGURA 6.18 – GRÁFICOS DAS FORMAS DE ONDA DAS VARIÁVEIS DOS CONTROLADORES OCC DO SISTEMA NO MODO DE 

OPERAÇÃO 1 ....................................................................................................................................................... 109 
FIGURA 6.19 – FORMAS DE ONDA DAS VARIÁVEIS DO CONVERSOR BIDIRECIONAL DURANTE CARREGAMENTO DAS BATERIAS 

QUANDO VLINK = 15 V.......................................................................................................................................... 111 
FIGURA 6.20 – FORMAS DE ONDA DAS VARIÁVEIS DO CONVERSOR BIDIRECIONAL DURANTE CARREGAMENTO DAS BATERIAS 

QUANDO VLINK = 17,6 V ...................................................................................................................................... 112 
FIGURA 6.21 – FORMAS DE ONDA DO CONTROLADOR CARREGADOR DE BATERIAS NOS DOIS MODOS DE CARREGAMENTO .. 113 
FIGURA 6.22 – VARIÁVEIS DE POTÊNCIA NO TESTE EXPERIMENTAL I DO SISTEMA NO MODO DE OPERAÇÃO 3  ..................... 115 
FIGURA 6.23 - GRÁFICOS DAS FORMAS DE ONDA DAS VARIÁVEIS DOS CONTROLADORES OCC NO TESTE EXPERIMENTAL I DO 

SISTEMA NO MODO DE OPERAÇÃO 3..................................................................................................................... 116 
FIGURA 6.24 – VARIÁVEIS DE POTÊNCIA NO TESTE EXPERIMENTAL II DO SISTEMA NO MODO DE OPERAÇÃO 3 .................... 117 
FIGURA 6.25 – GRÁFICOS DAS FORMAS DE ONDA DAS VARIÁVEIS DOS CONTROLADORES OCC NO TESTE EXPERIMENTAL I DO 

SISTEMA NO MODO DE OPERAÇÃO 3..................................................................................................................... 118 
FIGURA 6.26 – FORMAS DE ONDA DAS VARIÁVEIS DOS CONVERSORES PARA O TESTE EXPERIMENTAL I DO SISTEMA NO MODO 

DE OPERAÇÃO 4 .................................................................................................................................................. 120 
FIGURA 6.27 – FORMAS DE ONDA DAS VARIÁVEIS DOS CONVERSORES PARA O TESTE EXPERIMENTAL II DO SISTEMA NO MODO 

DE OPERAÇÃO 4 .................................................................................................................................................. 121 
FIGURA 6.28 – RESPOSTA DA TENSÃO DE SAÍDA DO CONVERSOR BOOST DIANTE DE VARIAÇÕES DE TENSÃO NO LINK CC .... 122 
FIGURA 6.29 – RESPOSTA DA TENSÃO DE SAÍDA DO CONVERSOR BOOST DIANTE DE VARIAÇÕES NAS CARGAS AUTÔNOMAS  123 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lista de Tabelas 

 

TABELA 2.1 -  PARÂMETROS ELÉTRICOS DE CARACTERIZAÇÃO DO PAINEL FOTOVOLTAICO YL020P ....................................... 19 
TABELA 2.2 – PONTOS DE MÁXIMA POTÊNCIA EXTRAÍDOS DA CURVA CARACTERÍSTICA DO PAINEL YL020P.......................... 19 
TABELA 2.3 – ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS DO CONVERSOR BUCK-BOOST CC-CC ................................................................ 22 
TABELA 2.4 – PONTOS DE MÁXIMA POTÊNCIA PARA O ALGORITMO DE MPPT DE TENSÃO CONSTANTE E EFICIÊNCIA ............ 24 
TABELA 2.5 – ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS DO CONVERSOR BUCK-BOOST CC-CC ................................................................ 25 
TABELA 2.6 – ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS DO CONVERSOR BOOST CC-CC .......................................................................... 27 
TABELA 2.7 – PARÂMETROS ELÉTRICOS DE CARACTERIZAÇÃO DA BATERIA UP1213 ........................................................... 29 
TABELA 2.8 – TABELA DE DESCARGA PARA CORRENTE CONSTANTE DA BATERIA UP1213.................................................... 29 
TABELA 2.9 – OPERAÇÃO DOS SEMICONDUTORES NOS DIFERENTES MODOS DE FUNCIONAMENTO DO CONVERSOR BUCK-

BOOST BIDIRECIONAL CC-CC ................................................................................................................................. 35 
TABELA 2.10 – ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS DO CONVERSOR BUCK-BOOST BIDIRECIONAL CC-CC ........................................ 37 
TABELA 4.1 – FAIXA DE OPERAÇÃO DOS CONVERSORES BOOST E BIDIRECIONAL (MODO BUCK) PARA DIFERENTES PONTOS DE 

OPERAÇÃO DO SISTEMA ......................................................................................................................................... 55 
TABELA 4.2 – FAIXA DE VALORES DE POTÊNCIA FORNECIDA PELO PAINEL LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS POSSÍVEIS 

CONDIÇÕES DE CARGAS.......................................................................................................................................... 58 
TABELA 4.3 – FAIXA DE OPERAÇÃO DOS CONVERSORES BOOST E BIDIRECIONAL (MODO BOOST) PARA DIFERENTES PONTOS DE 

OPERAÇÃO DO SISTEMA ......................................................................................................................................... 60 
TABELA 4.4 – PONTOS DE INTERSECÇÃO DOS VALORES DE TENSÃO NO LINK CC E CICLO DE TRABALHO DOS CONVERSORES NO 

MODO DE OPERAÇÃO 4.......................................................................................................................................... 64 
TABELA 5.1 – VALORES DAS VARIÁVEIS DA SIMULAÇÃO I DO SISTEMA NO MODO DE OPERAÇÃO 1 ....................................... 72 
TABELA 5.2 – VALORES DAS VARIÁVEIS DA SIMULAÇÃO II DO SISTEMA NO MODO DE OPERAÇÃO 1 ...................................... 74 
TABELA 5.3 – VALORES DAS VARIÁVEIS DA SIMULAÇÃO I DO SISTEMA NO MODO DE OPERAÇÃO 3 ....................................... 81 
TABELA 5.4 – VALORES DAS VARIÁVEIS DA SIMULAÇÃO II DO SISTEMA NO MODO DE OPERAÇÃO 3 ...................................... 84 
TABELA 5.5 – VALORES DAS VARIÁVEIS DA SIMULAÇÃO DO SISTEMA NO MODO DE OPERAÇÃO 4  ......................................... 88 
TABELA 5.6 – VALORES DAS VARIÁVEIS DA SIMULAÇÃO DO SISTEMA COM PERDAS NO MODO DE OPERAÇÃO 1 ..................... 92 
TABELA 5.7 – VALORES DAS VARIÁVEIS DA SIMULAÇÃO DO SISTEMA COM PERDAS NO MODO DE OPERAÇÃO 3 ..................... 96 
TABELA 6.1 – VALORES DAS VARIÁVEIS DO TESTE EXPERIMENTAL DO SISTEMA NO MODO DE OPERAÇÃO 1 ......................... 110 
TABELA 6.2 – VALORES DAS VARIÁVEIS DO TESTE EXPERIMENTAL I DO SISTEMA NO MODO DE OPERAÇÃO 3  ....................... 116 
TABELA 6.3 – VALORES DAS VARIÁVEIS DO TESTE EXPERIMENTAL II  DO SISTEMA NO MODO DE OPERAÇÃO 3  ...................... 119 
TABELA 6.4 – VALORES DAS VARIÁVEIS DO TESTE EXPERIMENTAL I DO SISTEMA NO MODO DE OPERAÇÃO 4  ....................... 120 
TABELA 6.5 – VALORES DAS VARIÁVEIS DO TESTE EXPERIMENTAL II  DO SISTEMA NO MODO DE OPERAÇÃO 4  ...................... 121 
TABELA 6.6 – CUSTO DOS CONVERSORES CC/CC............................................................................................................ 124 
TABELA 6.7 – CUSTO DOS CONTROLADORES OCC........................................................................................................... 124 
TABELA 6.8 – CUSTO DOS GERADORES DE CLOCK ............................................................................................................ 125 
TABELA 6.9 – CUSTO DO MICROCONTROLADOR, SELETOR DE CARREGAMENTO DAS BATERIAS E SELETOR DE CONTROLE DE 

FLUXO E FILTRO RC.............................................................................................................................................. 125 
TABELA 6.10 – CUSTO DO PAINEL FOTOVOLTAICO, CARGAS DO BARRAMENTO CC E BATERIAS ........................................... 126 
TABELA 6.11 – CUSTO DAS FONTES DE ALIMENTAÇÃO..................................................................................................... 126 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lista de Símbolos e Abreviações 

 

DER – Distributed Energy Resources 

PQR – Power Quality and Reliability 

DG – Distributed Generation 

DS – Distributed Storage 

MPP – Maximum Power Point 

MPPT – Maximum Power Point Tracking 

STC – Standard Test Condition 

PWM – Pulse Width Modulation 

OCC – One-Cycle Control 

CCM – Continuous Conduction Mode 

DCM – Discontinuous Conduction Mode 

CV – Constant Voltage 

SOC – State of Charge 

CC – Corrente Contínua 

CA – Corrente Alternada 

PI – Proporcional Integrativo 

LED – Light Emitting Diode 

SMD – Surface-Mount Device 

THT – Through-Hole Technology 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

1. Introdução 

1.1. Considerações Preliminares 

O constante aumento da demanda global de energia, juntamente com a 

preocupação mundial sobre os impactos gerados ao meio ambiente pela produção de 

energia proveniente de combustíveis fósseis, tem atraído a atenção de engenheiros e 

pesquisadores para as fontes de energias limpas. As fontes de energias renováveis, como 

a solar, eólica e biomassa, são boas apostas para a geração de energia elétrica devido à 

sua existência ilimitada e natureza ecológica.  

De acordo com Hatziargyriou et. al. (2007), a integração de sistemas com 

módulos fotovoltaicos, turbinas eólicas, outras fontes de energias renováveis, 

armazenamento de energia e cargas controláveis é esperada para desempenhar um papel 

significativo no futuro para o fornecimento de eletricidade. Essas fontes de energia são 

chamadas coletivamente de fontes de energia distribuídas (DER, ou do inglês, 

Distributed Energy Resources). 

Essas fontes de energia distribuídas podem ser conectadas a um sistema de 

maneira coordenada ou controlada, fornecendo energia em baixa ou média tensão. A 

estes sistemas, dar-se o nome de microgrid.  

 

 

Uma microgrid é uma rede de energia local que oferece a integração de 

recursos de energia distribuída (DER) com cargas controláveis, que podem 

operar em paralelo com a rede ou em um modo ilha para fornecer um nível 

personalizado de alta confiabilidade e resistência à distúrbios da rede. Este 

avançado sistema de distribuição integrado atende à necessidade de aplicação 

em locais com fornecimento de energia elétrica e/ou locais com restrições de 

entrega, em locais remotos, para a proteção de cargas críticas  e locais com 

desenvolvimento economicamente sensíveis. (MYLES et. al., 2011, p. 26). 

 

Hatziargyriou et al. (2007) também afirma que a melhora na qualidade e 

confiabilidade de energia (PQR, ou do inglês, Power Quality and Reliability), é um dos 

principais fatores para a implantação e desenvolvimento das DER. Além de manter o 

equilíbrio de potência na rede, a vantagem das unidades DER em fornecer essa 
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qualidade e confiabilidade é importante, pois algumas cargas conectadas à microgrid 

podem sofrer danos às variações de tensão. 

A importância de qualidade e confiabilidade de energia que é fornecida pelas 

microgrids também é ressaltada por outros autores. Segundo Katiraei et al. (2008), os 

benefícios ambientais e econômicos das microgrids e consequentemente sua aceitação e 

grau de proliferação na indústria de energia elétrica, são determinadas principalmente 

pela capacidade dos controladores e as funcionalidades operacionais. Katiraei et al. 

(2008) afirma ainda que uma das razões que faz as microgrids serem diferenciados dos 

sistemas de energia elétrica convencionais é a característica de estado estacionário e 

dinâmico de unidades DER. Dessa forma, uma microgrid pode ser utilizada para 

fornecer níveis de qualidade de energia pré-estabelecidos ou até serviços preferenciais 

para algumas cargas. Através disso, Hatziargyriou et al. (2007) e Katiraei et al. (2008) 

deixam claro a necessidade de estabelecer técnicas de controle nas unidades DER com a 

finalidade de proporcionar uma boa qualidade e confiabilidade de energia. 

1.2. Microgrids e Fontes de Energias Distribuídas 

As microgrids consistem de DER, cargas controláveis e sistemas de controle de 

gerenciamento. As unidades DER incluem as unidades de geração distribuída (DG, ou 

do inglês, Distributed Generation) e de armazenamento distribuído (DS, ou do inglês, 

Distributed Storage) com diferentes capacidades e características. Os sistemas de 

geração distribuídos são compostos por fontes de energias primárias que fornecem 

energia para a rede. As unidades DG geralmente utilizam técnicas de rastreamento de 

máximo ponto de potência (MPPT, ou do inglês, Maximum Power Point Tracking) para 

entregar a máxima potência à carga sob todas as condições viáveis. As unidades DG 

podem ser acopladas eletronicamente com o microgrid através de um conversor, 

proporcionando uma camada de conversão e/ou controle, como por exemplo, controle 

de tensão e/ou controle de frequência. Uma unidade DS é representada por um meio de 

armazenamento (geralmente um banco de baterias) que substitui as fontes primárias 

quando estas não fornecem energia para o microgrid. Além dos dois tipos básicos de 

unidades (DG e DS), uma unidade DER pode ser de um tipo híbrido que inclui tanto a 

fonte primária de energia quanto o meio de armazenamento. Uma unidade DER híbrida 

é conectada ao microgrid através de um sistema de conversão que inclui conversores 

bidirecionais. O microgrid CC ilustrado na Figura 1.1 contém duas unidades DG, uma 
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unidade DS e uma unidade híbrida (DG e DS). Nas microgrids, a maioria das unidades 

DER (DG ou DS) utilizam conversores de potência para se conectarem com a rede ou 

cargas, melhorando a estabilidade e flexibilidade do sistema de controle. A Figura 1.1, 

mostra um exemplo de um microgrid CC. 

 

Figura 1.1 – Exemplo de microgrid de corrente contínua 

Segundo Katiraei et al. (2008), em termos de controle de fluxo de potência, uma 

unidade DG pode ser despachável ou não despachável. A potência de saída de uma 

unidade DG despachável pode ser controlada externamente, através de um sistema de 

controle de supervisão. Em contraste, a potência de saída de uma unidade de DG não 

despachável é normalmente controlada com base na condição de funcionamento ideal 

da sua fonte de energia primária. Por exemplo, uma unidade fotovoltaica não 

despachável é operada normalmente com base no conceito do rastreamento do ponto de 

sua máxima potência levando em consideração à radiação solar e a temperatura do 

painel. As unidades DG que utilizam fontes de energia renováveis são geralmente 

unidades não despacháveis e, geralmente, não dependem operacionalmente da energia 

elétrica do microgrid. As unidades não despacháveis também são chamadas de unidades 

autônomas (stand-alone units) e as unidades despacháveis são chamadas de unidades 
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conectadas à rede (grid-connected units) por outros autores. A maioria dos sistemas 

autônomos utilizam um sistema armazenamento de energia para auxiliar a fonte de 

energia fotovoltaica na alimentação das cargas. Quanto ao controle de um microgrid 

como um todo, pode-se afirmar que: 

 

 

Em contraste com as estratégias operacionais e controle bem estabelecidas de 

um sistema elétrico interligado, os tipos de controles e estratégias de 

gerenciamento de potência/energia previstas para um microgrid são 

principalmente determinados com base nas tecnologias dos DER adotadas, 

requisitos de carga, e do cenário operacional esperado (KATIRAEI et al., 

2008, p. 56). 

 

 

Além do controle de fluxo de potência entre as unidades DER, o controle de 

tensão do barramento de corrente contínua torna-se de fundamental importância em 

microgrids que dispõem de cargas muito sensíveis às variações de tensão. Essas cargas 

conectadas ao barramento CC de um microgrid podem ser danificadas em caso de 

variações na tensão de saída das unidades DER. 

Segundo Reisi, Moradi e Jamasb (2012), o uso de sistemas fotovoltaicos como 

fonte alternativa de energia vem sendo largamente discutido nas últimas décadas 

devido, ao rápido crescimento de energia empregadas na eletrônica de potência, bem 

como a necessidade ambiental por formas alternativas de energia e os avanços obtidos 

na tecnologia das células fotovoltaicas. Ahmadi e Ferdowsi (2014) explicam também 

que, entre as fontes de energia renováveis, a energia solar constitui-se em uma escolha 

adequada para uma variedade de aplicações, principalmente devido à possibilidade de 

conversão direta desta forma de energia em energia elétrica. De acordo com 

Konstantopoulos e Alexandridis (2013) sistemas fotovoltaicos podem ser facilmente 

implementados através de diversas topologias de conversores de potência operando de 

forma autônoma ou conectada à rede. Além disso, a possibilidade de controlar esses 

conversores independentemente proporciona um instrumento eficiente para regular a 

potência do sistema ou ajustar alguns parâmetros e variáveis. Dessa forma, muitas das 

pesquisas são concentradas na implementação de rastreadores de máxima potência.  

Konstantopoulos e Alexandridis (2013) acrescentam que existem diversas aplicações 

nas quais a prioridade de controle é a regulação da tensão do barramento principal da 

microgrid, também chamado de ponto de cargas (ou do inglês, point-of-loads). 
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De acordo com Zeng et al. (2015) e Wu et al. (2012), as microgrids podem ser 

classificadas em duas categorias: de corrente alternada ou de corrente contínua. Os 

sistemas de geração distribuída em microgrids têm sido amplamente estudados. Eles 

podem rastrear a potência máxima a partir de fontes renováveis e injetar essa potência 

na rede elétrica com fator de potência unitário, ou eles podem retificar a fonte CA para 

reabastecer e regular o barramento CC. A maioria delas adotam a distribuição de 

corrente alternada, que é o mesmo tipo de corrente da rede de energia elétrica. Neste 

caso, as fontes de energia de corrente contínua, tais como sistemas fotovoltaicos, células 

de combustível e sistemas de armazenamento de energia, precisam ser ligados às 

microgrids através de inversores que aumentam a complexidade do sistema e diminuem 

sua eficiência devido ao aumento no número de chaveadores.  

Zeng et al. (2015) afirma ainda que, microgrids de corrente contínua têm sido 

propostas e pesquisadas, a fim de reduzir as perdas de conversão de energia entre a 

fonte e a carga. Além disso, nos últimos anos, as aplicações de corrente contínua 

tomaram uma maior importância devido ao aumento significativo de cargas de corrente 

continua e de dispositivos eletrônicos de baixa potência, além da demanda de energia de 

alta qualidade. A maioria de cargas residenciais e comerciais mais modernas como 

computadores, LED’s e data centers utilizam corrente contínua para sua operação. 

Ahmadi e Ferdowsi (2014) acrescentam que microgrids CC têm outras vantagens sobre 

os sistemas de corrente alternada convencionais como melhor proteção contra curto 

circuitos e conversão de tensão sem a necessidade de transformadores, além da 

vantagem apontada por Zeng et al. (2015) sobre a simplicidade da conversão direta com 

a maioria das energias renováveis sem a necessidade de inversores. 

Levando em consideração a importância da necessidade em proporcionar uma 

boa qualidade e confiabilidade de energia nas DER, discutido por Hatziargyriou et al. 

(2007) e Katiraei et al. (2008) e que a demanda global para a disseminação e utilização 

das cargas de corrente contínua têm aumentado, o objeto de estudo deste trabalho 

contribui com o controle dos conversores de potência que constituem um sistema 

fotovoltaico autônomo caracterizado como uma unidade DER híbrida (DG e DS) com 

geração fotovoltaica e armazenamento de energia para aplicações em uma microgrid de 

corrente contínua. O tópico a seguir traz a revisão bibliográfica acerca do objeto de 

estudo deste trabalho. 
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1.3. Revisão Bibliográfica 

Como já destacado por Konstantopoulos e Alexandridis (2013), a capacidade de 

controle dos conversores de potência de forma independente é uma ferramenta poderosa 

para regular a potência ou ajustar parâmetros e variáveis de sistemas fotovoltaicos 

autônomos. Desta forma, na literatura a maioria dos trabalhos propõem melhorias nos 

algoritmos de rastreamento de máximo ponto de potência. Em Souza et al. (2007), é 

apresentado um algoritmo de MPPT implementado em microcontrolador, com 

monitoração da corrente de curto circuito do painel em um sistema fotovoltaico de dois 

estágios. Uma das contribuições deste trabalho é a utilização de um sensor para atingir o 

MPP (ou do inglês, Maximum Power Point), e a melhoria na eficiência em relação à 

outras propostas de MPPT existentes. O trabalho proposto por Molina, Pontorieri e 

Mercado (2007) analisa os transitórios dos algoritmos de MPPT “perturbe e observe” e 

“condutância incremental” e através dessa análise, propõe a implementação de um 

algoritmo híbrido aprimorado a fim de melhorar seu tempo de resposta e eficiência. 

De forma geral, os trabalhos que propõem melhoras nos algoritmos de MPPT 

são focados na otimização da implementação, tipo de implementação (digital ou 

analógica), custo, quantidade de sensores e aplicabilidade dos algoritmos. Alguns 

trabalhos na literatura apontam que estas características de implementação podem afetar 

diretamente no tempo de resposta e eficiência do algoritmo de MPPT. Reisi, Moradi e 

Jamasb (2012) afirmam que as características de complexidade, tipo e custo da 

implementação podem influenciar uma na outra. Os autores destacam que é difícil 

quantificar o custo real de cada algoritmo de MPPT, entretanto, as implementações 

analógicas são mais baratas do que as implementações digitais que requerem a 

utilização de microcontroladores e uma programação. Implementações com menor 

quantidade de sensores também têm um custo menor, entretanto é apontado pelos 

autores que essas implementações refletem diretamente na eficiência do algoritmo. 

Esram e Chapman (2007) e Brito et al. (2013) indicam que as implementações com 

menor custo e quantidade de sensores funcionam bem em determinadas regiões onde a 

temperatura ou irradiação não são constantemente modificadas como o método da 

temperatura e o método de tensão constante. Os métodos mais complexos como 

Perturbe e Observe, Condutância Incremental, Hill Climbing, baseados em Fuzzy e 

baseados em redes neurais são métodos que apesar da alta complexidade, custo e 

necessidade de microcontrolador, têm boa eficiência em qualquer condição climática.  
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Apesar da maioria dos trabalhos focarem em melhorias nos algoritmos de 

MPPT, alguns também propõem novas configurações de sistemas fotovoltaicos e 

análise da eficiência dessas configurações através dos seus modos de operação. O 

trabalho realizado por Cândido et al. (2010) analisa todos os modos de operação de um 

sistema fotovoltaico autônomo descentralizado considerando diferentes níveis de 

demanda de cargas e níveis de radiação solar. Uma configuração mais complexa é 

abordada em Costa e Torrico (2011). O trabalho consiste na implementação de um 

sistema fotovoltaico autônomo que utiliza um conversor Sepic e um inversor de ponte 

completa. A configuração proposta neste trabalho protege o banco de baterias do 

sistema contra qualquer problema proveniente do inversor. Daher, Schmid e Antunes 

(2008) afirmam que a demanda de energia em inversores de bateria de alto desempenho 

pode ser alcançada de forma mais eficiente utilizando topologias multiníveis – algumas 

topologias são analisadas neste trabalho. Percebe-se então, que algumas das 

contribuições são focadas em implementar novos tipos de sistemas fotovoltaicos 

considerando a proteção das baterias e, dessa forma, visando melhorar seu desempenho. 

Na literatura também existem diversas pesquisas em configurações de sistemas 

fotovoltaicos utilizando outras fontes primárias para fornecer energia para uma rede ou 

barramento CA ou CC. Um dos tópicos de pesquisa mais explorados em microgrids CC 

é o equilíbrio da potência e regulação da tensão do barramento CC. O trabalho de Li, 

Jiao e Wang (2013) aborda um sistema híbrido de energias solar, eólica e elétrica 

através de gerador à óleo que alimenta cargas autônomas de forma coordenada, dadas 

variações climáticas e situações de demanda de carga. Neste trabalho são utilizadas 

técnicas de MPPT clássicas para que o sistema seja eficientemente viável. Chen e Xu 

(2012) propõem um sistema de controle de tensão de forma autônoma para um 

microgrid CC com várias unidades DG e DS. Neste trabalho, as unidades DG (sistemas 

eólicos e fotovoltaicos) normalmente operam no MPP e as unidades DS são controladas 

para acomodar a variação de energia proveniente das unidades DG e manter um 

funcionamento estável do sistema, com uma variação limitada na tensão do barramento 

CC. Sun et al. (2011) propõe um trabalho semelhante ao trabalho de Chen e Xu (2012). 

Neste trabalho são apresentados três conversores CC-CC modulares para geradores 

fotovoltaicos, dois conversores CC-CA bidirecionais modulares conectados à rede, um 

conversor CC-CC bidirecional para uma bateria, e cargas autônomas compartilhando 

um barramento CC, a fim de equilibrar a sua potência e tensão. Chen, Wu, Song e Chen 
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(2013) implementaram um sistema com geração fotovoltaica, eólica, à combustível e   

baterias com controle de potência no barramento CC baseado em lógica Fuzzy. Diante 

dos trabalhos nesta linha de pesquisa, percebe-se a importância de implementar sistemas 

de controle que regulem tensão e equilibrem a potência fornecida das unidades DER 

para o barramento CC dos microgrids. 

Como apresentado, muitos trabalhos propõem melhorias na eficiência de 

sistemas fotovoltaicos através do aprimoramento de algoritmos de MPPT e novas 

configurações desses sistemas. Entretanto, poucos trabalhos objetivam aprimorar o 

controle de regulação das tensões que alimentam a baterias e a carga de saída do 

sistema, fornecendo melhor proteção e um controle mais eficiente. Zhang, Huang e Liao 

(2008) implementam um controlador “soft starter” (início suave) para carregar baterias 

em sistemas fotovoltaicos, melhorando a proteção e eficiência no controle de 

carga/descarga. Huang e Qahouq (2015) propõem um único controlador em módulo 

aplicado a um conjunto de unidades DS em paralelo para carregar baterias e descarregá-

las quando necessário. Assim como no trabalho de Zhang, Huang e Liao (2008) o 

controle de carregamento das baterias é realizado em duas etapas (carregamento no 

modo corrente e no modo tensão) fornecendo uma maior proteção às baterias. Técnicas 

de controle mais complexas também são utilizadas para permitir a segurança dos 

dispositivos eletrônicos de microgrids. O trabalho de Chen, Wu, Song e Chen (2013) 

além de utilizar Fuzzy para controlar a potência do barramento CC, utiliza a técnica para 

permitir o carregamento seguro da bateria com a finalidade de aumentar sua vida útil. 

A regulação de tensão de barramentos CC e CA também é alvo das pesquisas em 

sistemas fotovoltaicos. O sistema proposto por Sun et al. (2009), consiste de um sistema 

com configuração semelhante à unidade híbrida mostrada na Figura 1.1 e um sistema de 

controle proporcional integrativo para regulação da tensão no barramento CC e de 

corrente no carregamento e descarregamento da bateria. Em Park et al. (2009) é 

apresentado um sistema fotovoltaico de dois estágios com um conversor CC-CC 

utilizado para MPPT e um conversor CC-CA para regulação da tensão e controle de 

fator de potência. Assim como na maioria dos trabalhos, o controle utilizado pelo 

conversor CC-CA trata-se de um PI convencional. A grande desvantagem de se utilizar 

controladores clássicos é que estes controladores são projetados para funcionar a partir 

da linearização de um sistema e não rejeitam as perturbações de forma eficiente em 

sistemas não-lineares.  
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Técnicas de controle não-lineares também foram pesquisadas no controle de 

conversores CC-CC. A dinâmica da resposta desses controladores e a análise de 

estabilidade são vastamente pesquisadas. No trabalho realizado por Maccari Jr. et al. 

(2012) e Olalla et al. (2011) é analisada a dinâmica da resposta de um controlador 

robusto H2 para regular a tensão de saída de um conversor CC-CC Boost, mesmo sob 

variações na tensão de entrada do conversor e variações na resistência de saída. De 

acordo com os resultados obtidos, percebe-se que o sistema apresenta estabilidade e 

robustez a variações paramétricas e distúrbios, validando a utilização do controlador. 

Em contrapartida, mesmo com a diminuição do tempo de resposta e overshoot os 

controladores propostos não corrigem completamente as perturbações causadas pela 

fonte de entrada e na carga de saída e, como foi comentado anteriormente, estes 

transitórios (variações de tensão) podem vir a danificar a carga. 

De acordo com Smedley e Cuk (1995), Pankaj, Jayantilal e Bohra (2014) e 

Binitha e Kumar (2013), os controladores convencionais, principalmente os baseados 

em modulação por largura de pulso (PWM, ou do inglês, Pulse Width Modulation), 

respondem lentamente às perturbações da fonte de energia e muitos ciclos de 

chaveamento são necessários até que o estado estacionário seja atingido. Alguns 

trabalhos que envolvem controle de conversores utilizam métodos de controle não 

lineares para a regulação da tensão de saída. K. M. Smedley e Slobodan Cuk publicaram 

em 1995 uma proposta de controlador não-linear que atinge o controle dinâmico 

instantâneo do valor médio de uma variável de comutação, denominado Controle de Um 

Ciclo (OCC, ou do inglês, One-Cycle Control). Segundo Smedley e Cuk (1995), o OCC 

elimina qualquer erro de estado estacionário entre uma referência de controle e o valor 

médio de uma variável de comutação. A técnica de OCC é comparada com técnicas 

convencionais de controle por PWM em Pankaj, Jayantilal e Bohra (2014) e Binitha e 

Kumar (2013) em conversores CC-CC e em e Chan et al. (2002) em conversores CC-

CA. Foi constatado que a técnica de OCC proporciona rápida resposta dinâmica, 

excelente rejeição de distúrbios da fonte de energia, desempenho robusto e correção de 

erros de chaveamento de forma automática. Além disso é apontado que uma das 

maiores vantagens do controlador OCC é a fácil implementação analógica e baixo custo 

em relação à controladores baseados em modulação por largura de pulso.  

O OCC também é pesquisado em trabalhos para rastrear o MPP em sistemas 

fotovoltaicos. Chen e Smedley (2004), Fortunato et al. (2008), Petrone, Spagnuolo e 



10                          CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 

 

Vitelli (2011) e Sreeraj, Chatterjee e Bandyopadhyay (2013) constataram através de 

resultados de simulação e experimentais que a técnica OCC pode ser utilizada para 

rastrear o máximo ponto de potência fornecendo uma resposta rápida e sem transitórios 

indesejáveis. Com o controlador OCC foi possível implementar um sistema de controle 

multiobjectivo, visando aplicar o MPPT e o controle do fator de potência ao mesmo 

tempo. Outras pesquisas envolvendo OCC mostram que a técnica tem sido utilizada no 

controle de correção de fator de potência em Lai, Smedley e Ma (1997), Chen e 

Smedley (2005), Chen e Smedley (2007), Azcondo et al. (2010) e Ghodke e Chatterjee 

(2012), conversores de entrada múltipla em Yang, Yang e Ruan (2012), filtros ativos 

em Quiao, Jin e Smedley (2004), Tang et al. (2010) e Seeraj et al. (2014).  

1.4. Objetivos 

Esta seção tem por finalidade apontar os objetivos gerais e específicos desta tese. 

1.4.1. Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho é implementar um sistema fotovoltaico autônomo 

de geração e armazenamento distribuído, que utiliza a técnica de controle de um ciclo 

de forma analógica em seus conversores para fornecer a potência demandada por um 

conjunto de cargas autônomas, independente das condições de geração de energia 

fotovoltaica e de um conjunto específico de cargas conectadas ao barramento CC. A 

Figura 1.2 ilustra o esquema simplificado do sistema proposto neste trabalho. 

 

Figura 1.2 – Diagrama de blocos simplificado do sistema fotovoltaico autônomo. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

Este trabalho apresenta os seguintes objetivos específicos: 

a) Implementar um conversor CC-CC que rastreia o ponto de máxima potência de um 

painel fotovoltaico e disponibiliza esta energia para um link de corrente contínua. 

b) Desenvolver um controlador rastreador de máxima potência analógico baseado em 

OCC para operar com o conversor CC-CC rastreador. 

c) Implementar um conversor CC-CC para manter as cargas autônomas sob tensão 

constante, mesmo com variações de carga e perturbações produzidas pela unidade 

geradora de energia fotovoltaica.  

d) Desenvolver um controlador regulador de tensão analógico baseado em OCC, 

levando em consideração que a tensão no link CC varia de acordo com alguns 

parâmetros do sistema como a potência fornecida pelo painel fotovoltaico e 

condições das cargas autônomas conectadas ao barramento CC. 

e) Implementar um sistema de balanço de potência através de um conversor CC-CC 

bidirecional que fornece energia através de um banco de baterias para o link CC, 

quando a demanda de carga é maior do que a potência fornecida pelo painel. As 

baterias são carregadas no momento em que a demanda da carga é menor do que a 

potência gerada pela unidade fotovoltaica. 

f) Desenvolver um controlador regulador de tensão analógico baseado em OCC para 

descarregar as baterias, quando a potência fornecida pela unidade geradora 

fotovoltaica não for suficiente para suprir a demanda das cargas autônomas. 

g) Desenvolver um controlador regulador de corrente analógico baseado em OCC que 

tem a função de carregar as baterias com corrente constante quando estiverem 

descarregadas. 

h) Desenvolver um controlador regulador de tensão analógico baseado em OCC que 

tem a função de manter as baterias em sua tensão de carga máxima quando as 

mesmas estiverem completamente carregadas. 

i) Implementar um sistema de balanço de potência digital que tem as seguintes 

funções: definir o modo de operação do sistema, calcular a corrente de carga das 

baterias e calcular a tensão para regulação do link CC no momento do 

descarregamento das baterias. 
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1.5. Contribuições 

Como apontado por Zeng et al. (2015), a maioria das pesquisas envolvendo 

microgrids adotam a distribuição de corrente alternada, que é o mesmo tipo de corrente 

da rede de energia elétrica. A grande desvantagem é que a maioria das fontes de energia 

são contínuas e precisam de inversores para se conectarem ao barramento CA do 

microgrid, aumentando a complexidade e perdas no sistema. Levando em consideração 

a disseminação da aplicabilidade das cargas de corrente contínua na atualidade 

apontadas por Zeng et al. (2015) e Ahmadi e Ferdowsi (2014) e, contribuindo com a 

redução da complexidade de implementação e custo, uma das contribuições deste 

trabalho será a aplicação do sistema em um barramento de um microgrid CC. 

Como discutido na seção anterior, complexidade, tipo (analógico ou digital) e 

custo são fatores determinantes na implementação de controladores. Como apontado por 

Smedley e Cuk (1995), o controlador OCC tem baixa complexidade e possibilidade de 

implementação analógica de baixo custo em relação aos controladores baseados em 

PWM. Além disso, a técnica de OCC proporciona rápida resposta dinâmica, excelente 

rejeição de distúrbios da fonte de energia, desempenho robusto e correção de erros de 

chaveamento de forma automática, como apontado por Smedley e Cuk (1995), Pankaj, 

Jayantilal e Bohra (2014) e Binitha e Kumar (2013). Como observado, essa vantagem 

inerente ao OCC acrescenta uma grande contribuição aos sistemas que utilizam 

controladores lineares como PI e PID e não-lineares como Fuzzy e Robusto, protegendo 

as cargas autônomas, dispositivos eletrônicos como baterias e outras unidades DER 

conectadas ao microgrid contra distúrbios no sistema.  

Com a finalidade de explicar a contribuição da implementação do OCC em cada 

conversor, é necessário conhecer a funcionalidade do controlador OCC em cada etapa 

do sistema. No sistema da Figura 1.2, o conversor rastreador de MPP disponibiliza a 

máxima potência fornecida pelo painel para o link CC e a tensão em seus terminais 

depende da potência fornecida pelo painel e das condições das cargas conectadas ao 

barramento CC. Variações bruscas na radiação solar ou de tensão das baterias geram 

variações de tensão no link CC que devem ser corrigidas completamente pelo conversor 

regulador de tensão CC-CC para evitar que as cargas sejam danificadas ou diminuam 

sua vida útil. A proposta de utilizar as vantagens inerentes do controlador OCC 

contribuem com a proteção não somente das cargas, mas de todas as demais unidades 

conectadas ao microgrid.  
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O conversor bidirecional CC-CC é responsável por carregar as baterias quando a 

potência fornecida pelo painel for maior do que a demanda das cargas autônomas. É 

primordial que o carregamento das baterias seja realizado de forma segura, dessa forma, 

o controle é dividido em duas etapas: modo corrente e modo tensão. O controlador OCC 

no modo corrente, mantem a corrente de carga da bateria constante (independente das 

variações de tensão no link CC) até que a tensão de carga máxima seja atingida. Quando 

a tensão da bateria atingir a tensão de carga máxima, o controlador de carregamento é 

modificado para o modo tensão, mantendo a tensão da bateria constante mesmo com 

bruscas variações de tensão no link CC. As características de excelente rejeição de 

perturbação contribuem com a segurança das baterias no momento de seu carregamento. 

No descarregamento, o OCC tem a função de regular a tensão do link CC independente 

de variações de tensão das baterias que podem ser causadas por troca, ou manutenção. 

Neste trabalho é aproveitada a vantagem da natureza de funcionamento dos 

conversores CC-CC, para implementar o OCC no sistema. O OCC estabelece o 

equilíbrio dinâmico de uma variável de comutação em um único ciclo de chaveamento. 

Desta forma, os controladores OCC foram desenvolvidos levando em consideração as 

variáveis que devem ser controladas em cada conversor, e o funcionamento do sistema 

como um todo. As características inerentes aos controladores OCC, o funcionamento e a 

eficiência do sistema serão validados neste trabalho a partir de simulações e 

experimentos a fim de contribuir com a concepção da utilização de controladores 

analógicos OCC em sistemas fotovoltaicos autônomos, diminuindo a complexidade do 

sistema e custo de implementação e permitindo que o sistema rejeite ao máximo 

possível as perturbações provenientes da fonte de energia e de cargas autônomas.  

1.6. Metodologia 

A metodologia deste trabalho consiste na implementação do circuito e dos 

controladores, obtenção dos resultados de simulação em software PSIM e obtenção dos 

resultados experimentais. A seguir são descritas as etapas de forma detalhada: 

a) Criação da arquitetura do sistema fotovoltaico, levando em consideração os 

objetivos que devem ser atingidos; 
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b) Dimensionamento das fontes de energia e cargas do sistema fotovoltaico: potência 

do painel fotovoltaico, cargas e banco de baterias, levando em consideração as 

perdas; 

c) Dimensionamento dos conversores CC-CC levando em consideração que operem na 

maioria das circunstancias em modo de condução contínua; 

d) Implementação dos controladores OCC levando em consideração a funcionalidade e 

modelagem de cada conversor no sistema; 

e) Análise do modo de funcionamento do sistema e das faixas de operação; 

f) Simulação, obtenção dos resultados de simulação e análise das formas de onda dos 

controladores e da eficiência do sistema nos possíveis modos de operação; 

g) Implementação analógica dos conversores CC-CC e controladores OCC; 

h) Implementação do sistema de balanço de potência levando em consideração os 

modos de operação; 

i) Obtenção dos resultados experimentais, análise das formas de onda dos 

controladores e da eficiência do sistema nos possíveis modos de operação; 

j) Análise dos critérios favoráveis e não favoráveis da implementação analógica e 

digital de um controlador OCC. 

A etapa “a” foi abordada no capítulo 1. As demais etapas da metodologia serão 

descritas nos próximos capítulos. 

1.7. Organização do Texto 

O restante deste texto é organizado da seguinte maneira: o capítulo 2 tem como 

foco apresentar o sistema proposto (painel fotovoltaico, conversores CC-CC, 

controladores OCC, baterias e barramento de CC); o capítulo 3 realiza uma abordagem 

teórica acerca do controle OCC e dos controladores em cada estágio do sistema; o 

capítulo 4 descreve o funcionamento do sistema (modos de operação e regiões/faixas de 

operação); o capítulo 5 apresenta os resultados de simulação; o capítulo 6 apresenta os 

comentários acerca dos resultados experimentais e, por fim, o capítulo 7 apresenta as 

considerações finais. 

 



 

 

 
 

2. Apresentação do Sistema Fotovoltaico 

O sistema fotovoltaico proposto neste trabalho opera de forma autônoma em 

microgrids CC. A diferença mais significativa entre este tipo de sistema e os conectados 

à rede (grid-connected), é que nestes últimos, existe a possibilidade de utilizar a energia 

proveniente da unidade geradora fotovoltaica de forma parcial ou total para alimentar as 

cargas do barramento. Estas hipóteses dependem das condições de geração fotovoltaica, 

que variam de acordo com a radiação solar e temperatura do painel. Em contrapartida, 

nas unidades autônomas é utilizada uma fonte de energia adicional, geralmente 

composta por um banco de baterias, que compartilham parcialmente ou totalmente a 

demanda da carga com os painéis fotovoltaicos. Além disso, em determinadas situações 

também é possível utilizar parcialmente a energia da unidade geradora fotovoltaica para 

carregar as baterias. De acordo com Cândido et al. (2009), a grande vantagem de 

utilizar as configurações autônomas é que a energia fornecida para as cargas é 

exclusivamente gerada pelos painéis fotovoltaicos. Essa vantagem é uma alternativa 

atraente para alimentar cargas isoladas que não tenham acesso às linhas de distribuição 

de redes de energia ou em locais onde sua construção não seja economicamente viável. 

A configuração do sistema juntamente com seus controladores é ilustrada na Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 - Diagrama de blocos com controladores do sistema fotovoltaico autônomo. 
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Na Figura 2.1, um conversor Buck-Boost CC-CC é conectado ao painel 

fotovoltaico para definir o estágio de potência calculado pelo algoritmo rastreador de 

máxima potência. Essa energia é disponibilizada para uma conexão com outros dois 

conversores (link CC). O algoritmo rastreador realiza a leitura das variáveis do painel 

fotovoltaico e calcula a máxima potência fornecida independente das condições de 

radiação e temperatura ao qual o painel está exposto. Um conversor Boost CC-CC é 

utilizado para elevar a tensão e alimentar as cargas conectadas ao barramento CC do 

microgrid. Esse conversor opera com um algoritmo regulador de tensão que mantem o 

valor da tensão do barramento CC constante, independentemente do valor resistivo das 

cargas e da tensão no link CC.  

Para fins de implementação e controle de potência do sistema, é preciso levar em 

consideração duas condições de operação do sistema: na primeira condição, a potência 

gerada pelo painel fotovoltaico é maior do que a potência consumida pelas cargas do 

barramento CC; na segunda condição, a potência gerada pela unidade fotovoltaica não é 

suficiente para suprir a demanda das cargas.  

Na primeira condição, a energia resultante da diferença entre a gerada pelo 

painel fotovoltaico e a consumida pela carga é utilizada para carregar o banco de 

baterias. A segunda condição consiste em utilizar a energia gerada pelas baterias para 

auxiliar o painel fotovoltaico na alimentação das cargas. Essas condições permitem 

estabelecer o equilíbrio da potência no sistema através de um conversor Buck-Boost 

bidirecional CC-CC.  

Um sistema de balanço de potência tem a função de comparar a potência gerada 

pelo painel fotovoltaico e a consumida pelo barramento CC, para definir: o sentido do 

fluxo da energia no sistema; a intensidade de corrente elétrica injetada nas baterias, no 

carregamento; e a tensão de referência do link CC, no descarregamento. Com a 

finalidade de satisfazer essas condições, três controladores são utilizados. Além do 

controlador que opera no descarregamento da bateria, dois controladores são utilizados 

para carregá-las de forma segura. 

Os conversores CC-CC utilizados operam em diferentes estágios de potência, 

aumentando ou diminuindo sua tensão e/ou corrente de saída, de acordo com sua 

topologia (Buck, Boost ou Buck-Boost) e funcionalidade no sistema (rastreador de MPP, 

regulador de tensão ou carregador/descarregador de baterias). É importante destacar que 

a funcionalidade dos conversores depende das condições do painel fotovoltaico e das 
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cargas que precisam estar corretamente dimensionadas para permitir o bom 

funcionamento e estabilidade do sistema.  

O objetivo da estratégia de controle de gerenciamento de energia (realizada pelo 

sistema de balanço de potência) é controlar os conversores CC-CC para que operem em 

seus diversos modos, de modo a garantir: 

 o fornecimento de energia para as cargas CC de forma autônoma, sem a 

dependência de outras unidades DER conectadas ao microgrid. 

 o sistema operar com alta eficiência, aproveitando-se o máximo da energia 

disponível pelo painel fotovoltaico; 

 o fornecimento contínuo de energia e manutenção de potência constante para o 

barramento CC de acordo com a demanda das cargas; 

 manutenção de tensão constante no barramento CC, independente das condições 

do painel e das cargas. 

 a proteção da bateria e das cargas ligadas ao barramento CC, através do 

fornecimento de boa qualidade de energia, sem transitórios indesejáveis. 

O restante do capítulo 2 apresenta as características detalhadas do sistema 

fotovoltaico proposto: painel fotovoltaico, conversor rastreador de máxima potência e o 

algoritmo de MPPT, barramento CC, controlador e conversor regulador de tensão do 

barramento CC, baterias, modo de carregamento e descarregamento e o conversor 

responsável para estas funções e finalmente, o sistema de balanço de potência.  

2.1. Painel Fotovoltaico 

Um painel fotovoltaico é construído a partir de módulos fotovoltaicos que, por 

sua vez, é construído a partir de células fotovoltaicas. Essas células são dispositivos 

semicondutores que produzem corrente elétrica quando expostos à luz. Elas são 

compostas basicamente por uma camada de substrato e duas de semicondutores, uma do 

tipo ‘n’ e outra do tipo ‘p’. Ao receber energia na forma de fótons, elétrons são 

liberados da camada de silício, e ficam disponíveis para condução. Estes elétrons fluem 

da camada tipo ‘n’ (região com excesso de elétrons) para a do tipo ‘p’ (região com 

poucos elétrons), gerando uma corrente elétrica. A equação característica do painel 

fotovoltaico pode ser encontrada em (Reisi, Moradi e Jamasb, 2012). 
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A curva característica de um painel fotovoltaico obtida através de sua equação, 

pode ser exibida como a representação dos valores de sua corrente de saída, em função 

da tensão, ou também dos valores de sua potência de saída, em função da tensão, para 

condições pré-estabelecidas de temperatura e radiação. A partir desta curva são 

definidos os parâmetros de qualidade e desempenho dos painéis que podem ser úteis 

para estabelecer os valores de dimensionamento do sistema fotovoltaico. O painel 

fotovoltaico utilizado no sistema deste trabalho é o YL020P da marca ©Yingli Green 

Energy Holding. Suas curvas características são mostradas nas Figuras 2.2 e 2.3.  

 

Figura 2.2 – Curvas características do painel fotovoltaico YL020P obtidas da temperatura de 25 ºC 

 

Figura 2.3 - Curvas características do painel fotovoltaico YL020P obtidas da radiação de 1000 W/m² 
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Apesar das Figuras 2.2 e 2.3 ilustrarem várias curvas características para 

diferentes radiações ou temperaturas, o manual do painel fotovoltaico, mostra somente a 

curva nas condições padrão de teste (STC, ou do inglês, Standard Test Condition), ou 

seja, 1000 W/m² e 25 ºC. Nestas condições, a curva apresenta alguns parâmetros 

importantes na caracterização do painel fotovoltaico, ilustradas na Tabela 2.1. 

Tabela 2.1 - Parâmetros elétricos de caracterização do painel fotovoltaico YL020P 

Especificação Símbolo Valor Unidade 

Corrente de curto circuito Icc 1,25 A 

Tensão de circuito aberto Vca 21,2 V 

Potência máxima Pmax 20 W 

Corrente de máxima potência Imax 1,17 A 

Tensão de máxima potência Vmax 17,1 V 

 
As Figuras 2.2 e 2.3 mostram que a potência gerada depende diretamente da 

radiação e da temperatura ao qual o painel está exposto. Na Figura 2.2, para a 

temperatura de 25 ºC, a potência gerada pelo painel diminui na medida em que a 

radiação for menor. Entretanto na Figura 2.3, para a radiação de 1000 W/m², a potência 

e temperatura são grandezas inversamente proporcionais: a potência diminui com o 

aumento da temperatura. De acordo com a Tabela 2.1, o painel atinge a máxima 

potência (20 watts) nas STC, quando sua corrente de saída for 1,17 A e a tensão for 17,1 

V. A Tabela 2.2 mostra a representação dos valores de corrente, tensão e potência das 

demais curvas ilustradas nas Figuras 2.2 e 2.3. 

Tabela 2.2 – Pontos de máxima potência extraídos da curva característica do painel YL020P 

Radiação Temperatura Potência – Ppv Tensão - Vpv Corrente - Ipv 

1000 W/m² 25 ºC 20,06 W 17,11 V 1,17 A 

800 W/m² 25 ºC 15,82 W 16,88 V 0,93 A 

600 W/m² 25 ºC 11,64 W 16,59 V 0,70 A 

400 W/m² 25 ºC 7,55 W 16,17 V 0,46 A 

200 W/m² 25 ºC 3,59 W 15,45 V 0,23 A 

1000 W/m² 40 ºC 18,68 W 15,91 V 1,17 A 

1000 W/m² 55 ºC 17,28 W 14,74 V 1,17 A 

1000 W/m² 70 ºC 15,87 W 13,56 V 1,17 A 

1000 W/m² 85 ºC 14,45 W 12,39 V 1,16 A 
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O rastreamento do ponto de máxima potência é realizado por um algoritmo de 

MPPT e um conversor CC-CC que são abordados nas próximas seções. 

2.2. Conversor Rastreador de Máxima Potência CC-CC 

A máxima potência de um painel fotovoltaico pode ser atingida quando a curva 

de uma resistência conectada em paralelo, intercepta o ponto de máxima potência na 

curva característica do painel. É possível dimensionar a resistência ideal para que o 

painel opere em sua máxima potência nas STC. Levando em consideração que a carga 

de saída seja alimentada com a tensão e corrente de máxima potência do painel (17,11 V 

e 1,17 A), sua resistência será de 14,62 Ω. Entretanto, como foi observado nas Figuras 

2.2 e 2.3, a radiação e temperatura influenciam na potência fornecida e em consequência 

disso, a curva característica da resistência não intercepta o ponto de máxima potência 

nas demais situações (ver Figura 2.4). O conversor rastreador de máxima potência 

conectado ao painel faz o papel de uma resistência variável no sistema. 

 

Figura 2.4 – Interceção das curvas características da resistência e o painel fotovoltaico  

O trabalho realizado em Coelho, Concer e Martins (2010) conclui que o 

conversor Buck CC-CC não rastreia o MPP sob alta temperatura (baixa tensão) e alta 

radiação (alta corrente), uma vez que essas condições ambientais colocam o MPP em 

uma região inoperativa no conversor. Da mesma forma, o Boost CC-CC não rastreia o 

MPP sob baixa temperatura (alta tensão) e baixa radiação (baixa corrente). O conversor 

CC-CC ideal para rastreamento de máxima potência é o Buck-Boost CC-CC ou 

qualquer conversor com as mesmas características estáticas, uma vez que eles 

conseguem rastrear o MPP independente das condições climáticas. O conversor Buck-

Boost CC-CC pode ser representado pelas equações 2.1 e 2.2: 
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Onde:  

)(tiLbb : corrente no indutor do conversor Buck-Boost; 

)(tvlink : tensão de saída do conversor Buck-Boost (tensão no link CC); 

)(tvpv : tensão de entrada do conversor Buck-Boost (tensão do painel fotovoltaico); 

)(tdbb : ciclo de trabalho do conversor Buck-Boost; 

bbL : indutância do indutor do conversor Buck-Boost; 

lossbbR : perdas no indutor, mosfets e diodos do conversor Buck-Boost; 

bbC : capacitância do capacitor do conversor Buck-Boost; 

bbR : resistência de saída do conversor Buck-Boost. 

O ciclo de trabalho do conversor Buck-Boost CC-CC varia de acordo com a 

potência fornecida pelo painel para a carga Rbb, que representa o restante do sistema 

fotovoltaico. Sabendo que o período de chaveamento T é dividido em Ton (tempo de 

fechamento dos mosfets) e Toff (tempo de abertura dos mosfets). O ganho estático 

(Vlink/Vpv) em função do ciclo de trabalho no ponto de operação (Dbb) pode ser 

encontrado através da combinação entre as equações 2.1 e 2.2 e pode ser representado 

pela equação 2.3. 
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O esquema elétrico do conversor Buck-Boost CC-CC é ilustrado na Figura 2.5. 

 

Figura 2.5 – Esquema elétrico do conversor Buck-Boost CC-CC 

O conversor foi dimensionado para permitir que ele opere na maioria das 

situações em modo de condução contínua (CCM, ou do inglês, Continuous Conduction 

Mode). As especificações do conversor são apresentadas na Tabela 2.3.  
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Tabela 2.3 – Especificações elétricas do conversor Buck-Boost CC-CC 

Especificação Símbolo Valor Unidade 

Frequência de chaveamento fbb 20 K Hz 

Capacitor de entrada Cpv 680 µ F 

Indutor Lbb 4,5 m H 

Capacitor de saída Cbb 680 µ F 

 

Levando em consideração que Sbb é o sinal modulado que chaveia os mosfets 

Mbb1 e Mbb2, a operação do conversor Buck-Boost segue a seguinte lógica: quando os 

mosfets Mbb1 e Mbb2 estão conduzindo (Sbb = 1 ou Ton), a corrente flui diretamente 

através do indutor Lbb e não há transferência de energia da fonte de tensão para a carga 

Rbb. Quando os mosfets Mbb1 e Mbb2 estão abertos (Sbb = 0 ou Toff), a energia 

armazenada no indutor Lbb fará os diodos Ddbb1 e Ddbb2 conduzirem, carregando o 

capacitor, que por estar em paralelo com a carga, entregará a tensão na saída. A Figura 

2.6 mostra o modo de funcionamento do conversor Buck-Boost, nos períodos Ton e Toff. 

 

Figura 2.6 – Funcionamento do conversor Buck-Boost CC-CC 

2.3. Rastreamento do Ponto de Máxima Potência 

Quando uma unidade de geração distribuída é autônoma, é comum se utilizar um 

método de rastreamento do máximo ponto de potência. O objetivo do algoritmo de 

MPPT consiste em manter o painel fotovoltaico operando em um estágio de potência 

relacionado com o ponto na curva característica onde a máxima potência do painel é 

extraída. Na literatura existem vários algoritmos de MPPT: tensão constante, corrente 

de curto circuito, tensão de circuito aberto, perturba e observa, condutância incremental, 

leitura de Tabela, método da temperatura etc.  
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O método da tensão constante (CV, ou do inglês, Constant Voltage) é um dos 

mais tradicionais algoritmos de MPPT por ser de simples implementação, baixo custo e 

requerer somente um sensor. Este algoritmo consiste na manutenção da tensão do painel 

(vpv) em um valor de referência (Vpvref) que, conforme a curva característica, 

corresponde ao ponto de máxima potência nas condições padrão de radiação e 

temperatura. O diagrama de blocos do algoritmo de MPPT é mostrado na Figura 2.7. 

Primeiramente, a tensão do painel é lida por um sensor de tensão e comparada com a 

tensão de referência de máxima potência, resultando em um erro que será modulado ao 

passar pelo controlador OCC para gerar o sinal para chavear o conversor. 

 

Figura 2.7 – Diagrama de blocos do algoritmo de MPPT de tensão constante 

Como é possível observar nas Figuras 2.2.b e 2.3.b, quando ocorre alteração na 

radiação solar, a tensão de máxima potência do painel varia muito pouco, mas varia 

substancialmente quando ocorrem mudanças na temperatura. Assim, este método deve 

ser utilizado em regiões em que a temperatura varia pouco ao longo do dia. A Figura 2.8 

mostra que os pontos de máxima potência se deslocam levemente na horizontal em 

relação ao ponto na STC. 

 

Figura 2.8 – Ilustração dos pontos de máxima potência para o algoritmo de MPPT de tensão constante  
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 A Tabela 2.4 mostra os pontos de máxima potência para a tensão do painel 

grampeada em 17,11 V em relação às curvas mostradas nas Figuras 2.2.b e 2.2.b. Como 

pode ser observado, mantendo a temperatura constante, o método CV tem uma 

eficiência satisfatória no rastreamento do MPP e até mesmo em baixas intensidades de 

radiações, ele atinge a eficiência de 96,1% em relação à máxima potência ideal. 

Tabela 2.4 – Pontos de máxima potência para o algoritmo de MPPT de tensão constante e eficiência  

Radiação Temperatura Potência – Ppv Corrente - Ipv Eficiência 

1000 W/m² 25 ºC 20,06 W 1,17 A 100 % 

800 W/m² 25 ºC 15,79 W 0,92 A 0,998 % 

600 W/m² 25 ºC 11,53 W 0,67 A 0,990 % 

400 W/m² 25 ºC 7,26 W 0,42 A 0,961 % 

200 W/m² 25 ºC 3,00 W 0,17 A 0,835 % 

1000 W/m² 40 ºC 17,48 W 1,01 A 0,935 % 

1000 W/m² 55 ºC 10,24 W 0,58 A 0,592 % 

1000 W/m² 70 ºC 0 W 0 A 0 % 

1000 W/m² 85 ºC 0 W 0 A 0 % 

2.4. Barramento CC 

Nos microgrids de corrente contínua, o barramento CC é conectado com várias 

unidades DER, cargas autônomas e possivelmente, com um conversor CC-CA ligado à 

rede elétrica. Como o objetivo deste trabalho está ligado somente ao funcionamento 

autônomo do sistema fotovoltaico e seus controladores, o barramento CC foi 

simplificado para trabalhar somente com cargas autônomas. As cargas são alimentadas 

por uma tensão fixa e podem ser conectadas ou desconectadas do barramento CC a 

qualquer momento.  

O barramento CC deste trabalho é constituído por 10 lâmpadas LED, cada uma 

com tensão nominal de 12 V e corrente máxima de 90 mA, conectadas em série duas a 

duas. Dessa forma, a tensão de referência do barramento CC é 24 V e a corrente e 

potência máxima que pode ser consumida por suas cargas são respectivamente 10,8 W e 

0,45 A. Cada par de lâmpadas está conectado ao barramento por uma chave manual, 

como pode ser observado no esquema elétrico do barramento CC na Figura 2.9.  
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Figura 2.9 – Esquema elétrico do barramento CC. 

 A Tabela 2.5 apresenta os valores da tensão, corrente, resistência e potência 

consumida pelo barramento na conexão de suas cargas. 

Tabela 2.5 – Especificações elétricas do conversor Buck-Boost CC-CC 

Lâmpadas  Resistência Tensão Corrente Potência 

2 lâmpadas 266,67 Ω 24 V 0,09 A 2,16 W 

4 lâmpadas 133,33 Ω 24 V 0,18 A 4,32 W 

6 lâmpadas 88,89 Ω 24 V 0,27 A 6,48 W 

8 lâmpadas 66,67 Ω 24 V 0,36 A 8,64 W 

10 lâmpadas 53,33 Ω 24 V 0,45 A 10,8 W 

 

2.5. Controlador Regulador de Tensão do Barramento CC 

As cargas conectadas aos barramentos dos microgrids geralmente são críticas 

em seu funcionamento e não trabalham corretamente fora de sua tensão nominal de 

operação ou uma faixa próxima dessa tensão. Em alguns casos as sobrecargas, podem 

danificar permanentemente algumas cargas de corrente contínua, como leds, bombas 

d’água e vários dispositivos eletrônicos automotivos.  

Nos últimos anos, vários trabalhos tiveram como objetivo a implementação de 

controladores para regulação de tensão do barramento CC. Esta função é realizada por 

um conversor CC-CC e um controlador que realiza leitura de algumas variáveis desse 

conversor e calcula o ciclo de trabalho adequado. O controle mais utilizado para este 

fim é o proporcional integrativo (PI) que foi aplicado em um conversor Boost para a 

regulação de tensão de um barramento CC em Amin, Elshaer e Mohammed (2010). No 

entanto, a implementação dos controladores PI e outros controladores lineares depende 

dos parâmetros do sistema como, por exemplo, o tipo de carga e variações de tensão de 
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entrada. Uma pequena mudança no ponto de operação (tensão de entrada ou nas cargas), 

pode fazer com que o sistema não funcione. 

De acordo com a Figura 2.1, a faixa de operação do link CC depende da 

operação dos dispositivos diretamente conectados a ele, ou seja, potência fornecida pelo 

painel, potência consumida pelas cargas e pela bateria, funcionamento dos conversores, 

etc. A faixa de valores de tensão do link CC é discutida no capítulo 5. 

Alguns trabalhos na literatura, implementam controladores não lineares (robusto, 

fuzzy e adaptativos) para regular a tensão nos barramentos, entretanto, como já foi 

discutido, estes controladores geralmente respondem lentamente às perturbações do 

sistema gerando overshoot na tensão de saída e provocando sobrecarga no barramento 

CC. Além disso, a maioria destes controladores apresentam alta complexidade de 

implementação, aumentando assim, o custo final do sistema.  

Um controlador OCC é utilizado neste sistema para proporcionar qualidade na 

energia fornecida para as lâmpadas LED, regulando a tensão do barramento em 24 V e 

eliminando os transitórios causados por perturbações na fonte e nas cargas. Além disso, 

a simplicidade de implementação e possibilidade de construção analógica deste 

controlador diminui o custo final do sistema. Os detalhes sobre a implementação do 

controlador OCC são mostrados no próximo capítulo. 

2.6. Conversor Regulador CC-CC 

Um conversor elevador Boost CC-CC é utilizado neste sistema como regulador 

de tensão das cargas CC. Essa regulação é necessária devido à variação de tensão no 

link CC e à variação na quantidade de pares de lâmpadas que estão conectadas ao 

barramento CC. O conversor Boost CC-CC pode ser modelado pelas equações 2.4 e 2.5: 
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Onde:  

)(tiLb : corrente no indutor do conversor Boost; 

)(tvlink : tensão de entrada do conversor Boost (tensão no link CC); 

)(tvbus : tensão de saída do conversor Boost (tensão do barramento CC); 
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)(tdb : ciclo de trabalho do conversor Boost; 

bL : indutância do conversor Boost; 

lossbR : perdas no indutor, mosfets e diodos do conversor Boost; 

bC : capacitância do capacitor de saída do conversor Boost; 

busR : resistência de saída do conversor Boost (resistência do barramento CC). 

O ciclo de trabalho do conversor Boost CC-CC varia de acordo com a tensão do 

link CC e a resistência equivalente do barramento CC. O ganho estático (Vbus/Vlink) em 

função do ciclo de trabalho no ponto de operação (Db) pode ser encontrado através da 

combinação entre as equações 2.4 e 2.5 e pode ser representado pela equação 2.6. 
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O esquema elétrico do conversor Boost CC-CC é ilustrado na Figura 2.10. 

 

Figura 2.10 – Esquema elétrico do conversor Boost CC-CC 

O conversor Boost foi dimensionado para permitir que ele opere na maioria das 

situações em CCM. As especificações do conversor são apresentadas na Tabela 2.6.  

Tabela 2.6 – Especificações elétricas do conversor Boost CC-CC 

Especificação Símbolo Valor Unidade 

Frequência de chaveamento fb 20 K Hz 

Capacitor de entrada Cbin 680 µ F 

Indutor Lb 2,5 m H 

Capacitor de saída Cb 220 µ F 

 

Levando em consideração que Sb é o sinal modulado que chaveia o mosfet Mbb1, 

a operação do conversor Boost segue a seguinte lógica: quando Mb conduz (Sb = 1), o 

indutor Lb é energizado e o diodo Ddb não é polarizado. Quando o mosfet Mb abre (Sb = 

0), o diodo Ddb é polarizado diretamente e a energia do indutor flui para o capacitor Cb e 

para o barramento CC (ver Figura 2.11). 
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Figura 2.11 – Funcionamento do conversor Boos t CC-CC 

2.7. Baterias 

As baterias recarregáveis são amplamente utilizadas em sistemas fotovoltaicos 

autônomos para armazenar a energia excedente e alimentar as cargas em caso de baixa 

produção de energia na unidade geradora fotovoltaica. Um dos principais parâmetros 

que devem ser levados em consideração na construção do sistema é o custo das baterias, 

já que são considerados os componentes mais caros do sistema, podendo representar até 

15% do custo de implementação do sistema ou até mesmo 46% quando também são 

considerados os custos de manutenção (International Energy Agency, 2002).  

A maioria das baterias utilizadas em sistemas autônomos são as baterias 

recarregáveis de chumbo-ácido. Apesar de ser a solução mais barata e ter melhor 

eficiência do que os demais tipos, o custo relativo das baterias pode se tornar maior 

devido à sua vida útil limitada. Koutroulis e Kalaitzakis (2004) e Cândido et al. (2009) 

explicam que é importante destacar que o custo relativo pode ser ainda maior em caso 

da utilização de um modo de carregamento que não considere a proteção das baterias ou 

que a bateria não seja carregada por um longo período de tempo. Duryea, Islam e 

Lawrance (2001) apontam que o carregamento/descarregamento das baterias realizado 

sem considerar sua proteção pode encurtar em até 40% a vida útil. Dessa forma, a vida 

útil das baterias pode ser estendida evitando condições de operação críticas como 

sobrecargas e carregamento/descarregamento em altas correntes. Koutroulis e 

Kalaitzakis (2004) consideram que o custo do sistema como um todo pode ser reduzido 

utilizando técnicas de controle para carregamento/descarregamento adequadas, que 

pode atingir o estado de carga (SOC, ou do inglês, State of Charge) da bateria e, 

consequentemente, aumentar sua vida útil.  
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As baterias apresentam especificações de tensão e corrente de carga e descarga 

que são fundamentais para o desenvolvimento, principalmente, do algoritmo de 

carregamento. As Tabelas 2.7 e 2.8 apresentam os parâmetros elétricos de 

caracterização e o tempo de descarga da bateria de modelo ©UNICOBA UP1213. 

Tabela 2.7 – Parâmetros elétricos de caracterização da bateria UP1213 

Especificação Símbolo Valor Unidade 

Tensão nominal VbatN 12 V 

Capacidade nominal CN 1,3 Ah 

Tensão cíclica Vcycle 14,1 – 14,4 V 

Corrente cíclica inicial Icycle 0,26 A 

Tensão de flutuação Vflt  13,5 – 13,8 V 

Corrente máxima de descarga IdMax 13 A 

 

Tabela 2.8 – Tabela de descarga para corrente constante da bateria UP1213 

Tensão 5 min 15 min 1 h 3h 5h 10h 

9,6 V 4,68 A 2,28 A 0,78 A 0,33 A 0,23 A 0,12 A 

10,2 V 4,29 A 2,09 A 0,73 A 0,33 A 0,22 A 0,12 A 

10,5 V 3,91 A 1,95 A 0,71 A 0,32 A 0,22 A 0,12 A 

10,8 V 3,75 A 1,82 A 0,68 A 0,31 A 0,21 A 0,12 A 

11,1 V 3,47 A 1,69 A 0,66 A 0,30 A 0,20 A 0,11 A 

 

O banco de baterias utilizado no sistema proposto é composto por 3 baterias do 

modelo UP1213 em paralelo, o que proporciona uma autonomia de 3,9 Ah, tensão 

nominal de 12 V e corrente cíclica inicial de 0,78 A. A Figura 2.12.a apresenta a curva 

de descarga do banco de baterias para o caso em que a corrente é de 0,78 A. Como pode 

ser observado, o tempo que a bateria permanece em sua tensão nominal (área de tensão 

nominal) é de 1 hora e 33 minutos, então a curva entra em sua região de descarga e 

atinge carga nula em aproximadamente 4 horas e 40 minutos quando sua tensão atinge 

9,6 V. Nas cargas que consomem um terço de corrente cíclica inicial, o banco de 

baterias pode levar até um pouco mais de 14 horas para descarregar completamente, 

como pode ser observado na Figura 2.12.b. De acordo com a Tabela 2.8 e Figura 2.12.b, 

é possível observar que quanto maior for a carga consumida pelo banco de baterias, 

menor é a área de tensão nominal da bateria. 
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Figura 2.12 – Curvas de descarga do banco de baterias  do modelo UP1213. 

Os trabalhos de pesquisa nesta área de conhecimento apontam que uma das 

especificações para prolongar a vida útil das baterias é o valor da corrente à qual ela 

será carregada. De acordo com os fabricantes, a corrente ideal para carga das baterias é 

de aproximadamente um terço do valor da corrente cíclica inicial, o que corresponde a 

0,26 A para o banco de baterias utilizado neste sistema. A curva de carga do banco de 

baterias sob corrente constante de 0,26 A, é ilustrada na Figura 2.13. 

 

Figura 2.13 – Curva de carga do banco de baterias  do modelo UP1213 sob corrente de 0,26A 
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 Na Figura 2.13, o banco de baterias é completamente carregado em 15 horas e 

38 minutos, quando sua tensão atingir 14,4 V que corresponde ao máximo da tensão 

cíclica. De acordo com Koutroulis e Kalaitzakis (2004), uma das maiores preocupações 

no carregamento de baterias é evitar sobrecarga que pode diminuir a vida útil da bateria 

ou até mesmo danificá-la permanentemente. Uma das formas mais tradicionais 

utilizadas nas pesquisas para evitar sobrecarga, é em desconectar a bateria de sua fonte 

de carga no momento em que sua tensão atingir a máxima tensão de carregamento. Esse 

procedimento não é considerado adequado, uma vez que a ausência da fonte pode 

causar o descarregamento, sendo necessário outra carga após um determinado tempo. 

Esse ciclo vicioso pode diminuir a vida útil da bateria. A forma mais utilizada para 

carregar as baterias é apresentada por Costa e Torrico (2011) – no momento em que a 

bateria atinge a máxima tensão de carga, o carregamento é modificado do modo 

corrente para o modo tensão, mantendo a bateria sob a tensão de flutuação constante. 

No trabalho realizado em Koutroulis e Kalaitzakis (2004) também é citado que é 

possível manter a bateria sob tensão cíclica, quando a mesma for totalmente carregada.  

2.8. Carga e Descarga da Bateria 

Neste trabalho os controladores de carga e descarga funcionam com um 

conversor bidirecional que pode entregar energia para a bateria ou drená-la para 

alimentar as cargas. Um controlador de carregamento, subdividido em dois 

controladores, e um de descarregamento são utilizados para balancear a potência no 

sistema. Cada controlador realiza leitura de variáveis do conversor bidirecional e calcula 

o ciclo de trabalho para gerar o sinal que será utilizado para chavear o conversor. O 

sistema de carga/descarga das baterias é mostrado na Figura 2.14. 

 

Figura 2.14 – Diagrama de blocos do sistema de carga/descarga das baterias  
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Quando estão descarregadas, o sistema de carregamento opera no modo 

corrente. As baterias recebem carga com corrente máxima de 33% (Ibatref ≤ 0,26) do 

valor da corrente cíclica inicial (Icycle = 0,78 A) até atingirem a tensão de carga máxima 

(Vbatref = 14,1 V). Assim, o modo de carregamento é alterado para o modo tensão (carga 

à tensão constante de 14,1 V), permitindo que uma baixa corrente seja injetada nas 

baterias para mantê-la carregada. A mudança de controladores é realizada por um 

seletor de modo de carregamento que compara a tensão das baterias com a tensão cíclica 

de referência e envia um sinal para um multiplexador selecionar qual modo de 

carregamento será utilizado. Os gráficos da Figura 2.15 são obtidos de uma simulação 

de carregamento considerando a corrente inicial de carga de 0,26 A. 

 

Figura 2.15 – Curvas de carga das baterias à uma corrente de 0,26 A e tensão de manutenção de 14,1 V 

A corrente utilizada para carregar as baterias (ibat) pode ser obtida da diferença 

entre a potência gerada pelo painel fotovoltaico (Ppv) e a consumida pelas cargas do 

barramento CC (Pbus). Esse cálculo é realizado pelo sistema de balanço de potência 

digital que é apresentado na próxima seção.  

Quando a potência fornecida pelo painel é insuficiente para manter as cargas do 

barramento alimentadas, um sistema de balanço de potência envia um sinal Sflux para 

um seletor de controle de fluxo analógico habilitar o modo de descarregamento das 

baterias e desabilitar o modo de carregamento.  
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Como pode ser observado na Figura 2.14, o seletor de controle de fluxo é 

composto por duas portas AND que recebem um sinal modulado de carregamento ou de 

descarregamento e o sinal Sflux que indica qual porta lógica será habilitada. A energia 

fornecida pelas baterias é calculada como a potência extra necessária para que o 

conversor regulador mantenha as cargas alimentadas.   

O controlador utilizado no descarregamento das baterias utiliza a técnica OCC 

no modo de regulação de tensão de saída com a finalidade de manter o link CC sobre 

uma tensão Vlinkref que é determinada a partir da potência gerada pelo painel 

fotovoltaico e a consumida pelo barramento CC. Esse cálculo é realizado pelo sistema 

de balanço de potência para que o conversor bidirecional mantenha sua tensão de saída 

na mesma referência da tensão corrente no link CC. 

2.9. Conversor Bidirecional CC-CC 

O conversor bidirecional CC-CC é implementado para operar conduzindo 

corrente elétrica em dois fluxos de sentidos diferentes: um para o carregamento da 

bateria e outro para o descarregamento. Com esta finalidade, o conversor opera em duas 

topologias diferentes: no modo de carregamento o conversor funciona no modo Buck 

(abaixador de tensão); no modo de descarregamento o conversor funciona no modo 

Boost (elevador de tensão). Dessa forma, o sistema fotovoltaico precisa operar de forma 

que mantenha um valor de tensão maior do que 12 V e menor do que 24 V no link CC, 

para que o mesmo consiga alimentar as baterias e as cargas ao mesmo tempo. 

A Figura 2.16 mostra o esquema elétrico do conversor Buck-Boost bidirecional 

CC-CC. Quando o conversor funciona no modo Buck o mosfet Mbbb2 é desativado e o 

mosfet Mbbb1 é utilizado para chavear o conversor. No modo Boost o mosfet Mbbb1 é 

desativado, enquanto que o mosfet Mbbb2 chaveia o conversor.   

 

Figura 2.16 – Esquema elétrico do conversor Buck-Boost bidirecional CC-CC 
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É importante destacar que os diodos dos mosfets Mbbb1 e Mbbb2 não conseguem 

ser diretamente polarizados devido à alta frequência de chaveamento deste conversor. 

Dessa forma foram introduzidos os diodos Ddbbb1, Ddbbb2, Ddbbb3 e Ddbbb4 para permitir 

que seu funcionamento seja possível. 

Levando em consideração que Sbbb1 é o sinal modulado que chaveia o mosfet 

Mbbb1 e que o sinal Sbbb2 chaveia o mosfet Mbbb2, a operação do conversor bidirecional 

segue a seguinte lógica: no modo Buck o sinal Sbbb2 permanece sempre em nível lógico 

baixo. Quando Mbbb1 conduz (Sbbb1 = 1), o diodo invertido do mosfet Mbbb2 e o diodo 

Ddbbb4 operam na condição de corte e a corrente flui através do indutor Lbbb, para o 

capacitor Cbat e o banco de baterias. Quando Mbbb1 não conduz (Sbbb1 = 0), a corrente 

flui do indutor para o capacitor e o banco de baterias retornando pelo diodo Ddbbb4 agora 

polarizado diretamente. A Figura 2.17 mostra o sentido da corrente no funcionamento 

nas duas etapas durante a operação no modo Buck. 

 

Figura 2.17 – Funcionamento do conversor bidirecional no modo Buck  

O conversor Buck CC-CC pode ser modelado pelas equações 2.7 e 2.8: 
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Onde:  

)(tiLbbb
: corrente no indutor do conversor bidirecional; 

)(tvlink : tensão de entrada do conversor bidirecional no modo Buck (tensão no link CC); 

)(tvbat : tensão de saída do conversor bidirecional no modo Buck (tensão nas baterias); 

)(1 tdbbb : ciclo de trabalho do conversor bidirecional no modo Buck; 

bbbL : indutância do conversor bidirecional; 

1lossbbbR : perdas no indutor, mosfets e diodos do conversor no modo Buck; 

batC : capacitância do capacitor em paralelo com a bateria; 

batR : resistência interna da bateria. 

O ciclo de trabalho do conversor bidirecional no modo Buck varia de acordo 

com a tensão do link CC e a condição de carga das baterias. A relação (Vlink/Vbat) em 

função do ciclo de trabalho no ponto de operação (Dbbb1) pode ser encontrado através da 

combinação entre as equações 2.7 e 2,8 e pode ser representado pela equação 2.9. 
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No modo Boost o mosfet Mbbb1 fica o tempo todo desligado (Sbbb1 = 0). Quando 

Mbbb2 conduz (Sbbb2 = 1), o indutor Lbbb é energizado, o diodo Dbbb1 está desligado e os 

diodos do mosfet Mbbb1 e Dbbb1 operam na condição de corte. Quando Mbbb2 não conduz 

(Sbbb2 = 0), o diodo do mosfet Mbbb1 é polarizado diretamente e a energia é entregue ao 

capacitor Cbbb e para o link CC. A Figura 2.18 mostra o sentido da corrente no 

funcionamento nas duas etapas durante a operação no modo Boost. A Tabela 2.9 mostra 

o modo de operação dos dispositivos semicondutores com o conversor bidirecional 

operando nos modos Buck e Boost. 

Tabela 2.9 – Operação dos semicondutores nos diferentes modos de funcionamento do conversor Buck-

Boost bidirecional CC-CC  

Modo Oper. Mbbb1 Mbbb2 Ddbbb1 Ddbbb2 Ddbbb3 Ddbbb4 

Buck Toff  corte corte desligado desligado desligado saturado 

Buck Ton saturado corte corte saturado desligado corte 

Boost Toff  corte corte saturado desligado desligado corte 

Boost Ton corte saturado desligado desligado saturado corte 
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Figura 2.18 – Funcionamento do conversor bidirecional no modo Boost 

O conversor Boost CC-CC pode ser modelado pelas equações 2.10 e 2.11: 
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Onde:  

)(tvlink : tensão de saída do conversor bidirecional no modo Boost (tensão no link CC); 

)(tvbat :tensão de entrada do conversor bidirecional no modo Boost (tensão nas baterias); 

)(2 tdbbb : ciclo de trabalho do conversor bidirecional no modo Boost; 

2lossbbbR : perdas no indutor, mosfets e diodos do conversor no modo Boost; 

bbbC : capacitância do capacitor em paralelo com a o link CC; 

linkR : resistência equivalente do link CC. 

O ciclo de trabalho do conversor bidirecional no modo Boost varia de acordo 

com a tensão do link CC e as condições das baterias. O ganho estático (Vbat/Vlink) em 

função do ciclo de trabalho no ponto de operação (Dbbb1) pode ser encontrado através da 

combinação entre as equações 2.10 e 2.11 e pode ser representado pela equação 2.12. 
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O conversor Buck-Boost bidirecional CC-CC foi dimensionado para permitir que 

ele opere na maioria das situações em CCM nos dois modos de operação. As 

especificações do conversor são apresentadas na Tabela 2.10.  

Tabela 2.10 – Especificações elétricas do conversor Buck-Boost bidirecional CC-CC 

Especificação Símbolo Valor Unidade 

Frequência de chaveamento fbbb 50 K Hz 

Capacitor em paralelo ao link CC Cbbb 680 µ F 

Indutor Lbbb 30 m H 

Capacitor em paralelo à bateria Cbat 1200 µ F 

2.10. Sistema de Balanço de Potência 

O sistema de balanço de potência é implementado neste trabalho de forma 

digital (por um microcontrolador) e tem o objetivo geral de manter o sistema sobre 

equilíbrio de potência nas situações onde: a potência fornecida pelo painel (Ppv) é maior 

do que a potência consumida pelas cargas do barramento (Pbus) CC (Ppv > Pbus) ou a 

potência fornecida pelo painel não é suficiente para suprir a demanda de energia das 

cargas do barramento CC (Ppv < Pbus). O microcontrolador realiza os cálculos das 

potências e utiliza o sinal de controle de fluxo Sflux para indicar se o conversor 

bidirecional irá operar no modo carregamento ou no modo descarregamento. A Figura 

2.19 ilustra o diagrama de blocos do sistema de balanço de potência, com as variáveis 

lidas do sistema e as que serão utilizadas para controlar o fluxo e balancear a energia. 

 

Figura 2.19 – Diagrama de blocos da operação do sistema de balanço de potência com o seletor de 

controle de fluxo 
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Para possibilitar que o sistema realize os cálculos das potências, as tensões e 

correntes do painel (ipv e vpv) e do barramento CC (ibus e vbus) precisam ser obtidas 

através de sensores. Os objetivos específicos do sistema de balanço de potência 

consistem em: 

a) Verificar se a potência fornecida pelo painel é maior do que a potência demandada 

pela carga. Em caso afirmativo, o microcontrolador define o nível lógico do sinal 

Sflux como “0”, caso contrário, Sflux recebe nível lógico “1”. 

b) Realizar o cálculo da corrente excedente que será utilizada para carregar a bateria 

quando Ppv > Pbus. 

c) Realizar o cálculo da tensão de referência no modo descarregamento para que o 

conversor bidirecional mantenha sua tensão de saída na mesma referência da tensão 

corrente no link CC quando Ppv < Pbus. 

d) Manter a tensão no link CC em 18 V quando a potência fornecida pela unidade 

geradora fotovoltaica for nula (Ppv = 0). 

Os valores calculados da corrente (Ibatref) para carregamento da bateria e da 

tensão de referência (Vlinkref) para o modo descarregamento, são codificados por um 

modulador PWM digital e posteriormente demodulados por um filtro RC (resistivo 

capacitivo).  

A corrente excedente que será utilizada para carregar as baterias podem ser 

obtidas da diferença entre a potência fornecida pelo painel e a potência consumida pelas 

cargas. Levando em consideração que vbat é a tensão na bateria, a corrente de referência 

para carregamento Ibatref pode ser obtida através da equação 2.13. 

bat

buspv

batrefbuspvbatrefbatbuspvbat
v

PP
IPPIvPPP


  (2.13) 

Durante o modo descarregamento a tensão de saída do conversor bidirecional 

deve ser igual a tensão corrente no link CC. No momento em que a potência gerada pelo 

painel fotovoltaico é menor do que a potência demandada pelas cargas, é possível 

considerar que a resistência equivalente de saída do conversor Buck-Boost (Rbb) é igual 

à potência no link CC (Plinkcc), uma vez que as baterias não são carregadas. Logo: 

pvlinkbatpvlink PPPPP   (2.14) 
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Desconsiderando as perdas nos conversores, é possível afirmar que a resistência 

conectada ao link CC é igual à resistência inerente ao barramento CC, ou seja: 
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A resistência do barramento CC, pode ser calculada através das leituras da tensão (vbus) 

e corrente (ibus). Logo, a tensão de referência Vlinkref pode ser encontrada da seguinte 

forma: 
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Onde Ipv, Vpv, Ibus e Vbus são os valores instantâneos da corrente e tensão do painel e 

corrente e tensão do barramento CC, respectivamente. 

 É importante destacar que a tensão Vlinkref é superior a 12 V e precisa ser menor 

do que 24 V, para que o sistema se mantenha em funcionamento. Caso contrário, o 

conversor regulador Boost CC-CC não será capaz de regular a tensão do barramento CC 

em 24 V, fazendo com que as cargas sejam danificadas. 



 

 

 
 

3. Controle de Um Ciclo 

3.1. Fundamentação Teórica 

O controle de um ciclo (One-Cycle Control) foi proposto por K. M. Smedley e 

sua teoria geral foi publicada em Smedley e Cuk (1991). Segundo Smedley e Cuk 

(1995), a técnica de controle de ciclo único é um método de controle não linear que 

atinge o controle dinâmico instantâneo do valor médio de uma variável de comutação.  

Mais especificamente, é necessário apenas um ciclo de comutação para o valor médio 

da variável de comutação chegar a um novo estado de equilíbrio depois de um 

transitório. A principal característica da técnica OCC é o controle realizado através da 

amplitude de uma portadora e não da variável de controle, como é comumente feito por 

outras técnicas. Esta é a razão pela qual o controle de um ciclo rejeita totalmente as 

perturbações do sistema e, portanto, supera a desvantagem inerente de controladores 

baseados em PWM.  

Além disso, o controle de um ciclo é preservado quando o conversor opera sob 

modo de condução descontínuo (DCM, ou do inglês, Discontinuous Conduction Mode), 

desde que o tempo de “reset” do integrador seja menor do que o tempo de descarga do 

indutor. Esta técnica proporciona rápida resposta dinâmica, boa estabilidade, excelente 

rejeição de perturbação e desempenho robusto. A Figura 3.1 ilustra o diagrama de 

blocos de um controlador OCC, constituído de um integrador com reset, um 

comparador e um flip-flop RS. 

 

Figura 3.1 – Diagrama de blocos do controle de um ciclo 
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A chave S ilustrada na Figura 3.1 opera com período de chaveamento constante 

Ts determinado pelo relógio. A chave é fechada e aberta durante os intervalos de tempo 

Ton e Toff respectivamente. O chaveamento recorta o sinal de entrada x(t), e 

disponibiliza na saída o sinal y(t). O sinal y(t) pode ser descrito como a seguinte função: 
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O valor médio de y(t) durante um período de chaveamento é calculado por: 
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Seja o ciclo de trabalho da chave definido por δ = Ton/Ts, e considerando o valor 

de x(t) constante e igual a X durante todo o período de chaveamento, o valor médio y é: 

XX
T

T
y

S

on   (3.3) 

Considerando que a frequência do relógio seja muito maior que frequência do 

sinal de entrada x(t) e do sinal de referência vref(t), ou seja, considerando que estes 

sinais podem ser constantes durante um período do sinal do oscilador, teremos x(t) = X 

e vref(t) = Vref. 

O sinal do relógio é ligado à entrada Set do flip-flop RS. No instante em que 

clock é “1”, a saída Q assume nível lógico “1”, fechando a chave S, e Q  assume nível 

lógico “0”, zerando o integrador. A constante de tempo do integrador é igual ao período 

de chaveamento Ts, e a integral da saída y(t) é comparada com o sinal de referência 

vref(t). No instante em que a saída do integrador e a referência se igualam, ou seja: 
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a entrada Reset do flip-flop assume nível lógico “1”, fazendo Q assumir o nível logico 

“0”, abrindo a chave, e  Q assumindo o nível lógico “1”, levando a saída do integrador a 

zero. O ciclo se repete no instante em que o clock assume novamente nível lógico “1”. 

A Figura 3.2 ilustra os sinais do controlador de ciclo único em dois ciclos de operação.  
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Figura 3.2 – Sinais em dois ciclos de operação do controlador de um ciclo 

Sendo y(t) = X no intervalo 0 ≤ t ≤ Ton e resolvendo a equação (3.4), temos que: 

refrefref
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on VyVXVX
T

T
   (3.5) 

A equação (3.5) mostra que a cada período de chaveamento o controlador de 

ciclo único modula o ciclo de trabalho δ da chave S de modo que o valor médio do sinal 

de saída y  seja igual ao valor médio do sinal de referência Vref. A Figura 3.3 ilustra as 

formas de onda do OCC para uma simulação do controlador aplicado à uma chave.  

 

Figura 3.3 – Formas de onda de simulação do circuito de uma chave controlada pelo OCC 
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Na Figura 3.3, o sinal de entrada x(t) varia de 1,5 V a 3,5 V em 3 ms, o valor da 

referência Vref é de 1 V e a frequência do relógio é de 20 KHz (Ts = 50 ms). Como pode 

ser observado em cada ciclo, a portadora vint atinge o mesmo valor Vref e a saída do flip-

flop RS "Q", o sinal de controle modulado, é modificado de nível lógico "1" para “0" até 

que outro ciclo seja iniciado. Na Figura 3.3, o valor médio do sinal de saída é 

controlado instantaneamente dentro de um ciclo de comutação. Para calcular o valor 

médio de um ciclo de entre 150 e 200 µs, é obtido o valor de 1 V. A metodologia para 

obtenção dos controladores OCC foi realizada de acordo com o objetivo específico do 

funcionamento de cada conversor e análise das equações obdidas no capítulo 2.  

3.2. Controladores de Um Ciclo Aplicados no Sistema Fotovoltaico 

As próximas seções apresentam os controladores baseados em OCC que são 

utilizados no sistema fotovoltaico. 

3.2.1. Controlador Rastreador de Máxima Potência Baseado em OCC 

Para que o conversor Buck-Boost forneça a máxima potência do painel 

fotovoltaico para o banco de baterias, é necessário que um algoritmo de rastreamento de 

máxima potência calcule o melhor ponto de operação do painel e gere um sinal de 

controle para chavear o conversor. Um dos objetivos deste trabalho é mostrar o bom 

desempenho e aplicabilidade da técnica OCC em conjunto com um algoritmo de MPPT. 

O controle de um ciclo também já foi utilizado em alguns trabalhos com o 

objetivo de rastreamento de máxima potência de painéis fotovoltaicos. Chen e Smedley 

(2004) propuseram um controlador OCC aplicado a um inversor monofásico com o 

objetivo de rastrear a máxima potência fornecida por painéis fotovoltaicos e garantir 

fator de potência unitário na saída do inversor. Quatro anos depois, uma pesquisa 

realizada por Fortunato et al. (2008), constatou que o controlador OCC proposto por 

Chen e Smedley (2004) rastreava o máximo ponto de potência em uma faixa específica 

de radiação, já que a potência fornecida pelos painéis depende da radiação solar e 

temperatura do painel. Dessa forma, Fortunato et al. (2008) propuseram a 

implementação de um controlador OCC (de forma analógica) combinado com um 

algoritmo de MPPT (de forma digital). Os resultados experimentais comprovaram a 

multiobjetividade do controlador no rastreamento da máxima potência fornecida pelo 

painel e na regulação do fator de potência da saída do inversor. 
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Assim como em Fortunato et al. (2008), a técnica de OCC proposta neste 

trabalho será combinada com um algoritmo de MPPT. Neste trabalho o controlador é 

implementado analogicamente, mas é aplicado em um sistema de corrente contínua. A 

Figura 3.4 apresenta o diagrama de blocos de um algoritmo de MPPT genérico com um 

controlador OCC. 

 

Figura 3.4 – Diagrama de blocos de um algoritmo de MPPT genérico com controlador de um ciclo 

De acordo com a Figura 3.4, o algoritmo de MPPT lê as variáveis do painel 

(tensão, corrente, temperatura, etc), calcula a tensão referente à máxima potência 

fornecida pelo painel vc de acordo com uma técnica de rastreamento. A diferença da 

tensão (vc) calculada com a tensão atual fornecida pelo painel vpv é a entrada do 

integrador. O objetivo geral do controlador é que a tensão de entrada vpv seja igual à 

tensão calculada pelo algoritmo de MPPT. Para que isso seja possível e para que a 

portadora (vtrpv) possa ser formada, a tensão de referência (vref) tem que ser ajustada 

para um valor próximo a zero. A técnica de MPPT utilizada neste trabalho consiste em 

manter a tensão do painel em sua tensão de máxima potência em 1000 W/m² e 25 ºC. 

A Figura 3.5 apresenta o diagrama elétrico do controlador rastreador de máxima 

potência funcionando com o conversor Buck-Boost. 

 

Figura 3.5 – Controlador OCC utilizado para rastreamento do ponto de máxima potência 
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De acordo com a Figura 3.5, o algoritmo de MPPT lê a tensão de saída do painel 

que é subtraída da tensão de referência de máxima potência nas STC. Um controlador 

PI é utilizado para minimizar ao máximo o erro em regime permanente. O valor da 

referência (vref) é ajustado para ser próximo a zero, forçando o valor da entrada do 

integrador a seguir esse valor. Quando a integração atinge o mesmo valor da referência, 

o integrador é “resetado” e os mosfets Mbb1 e Mbb2 são ligados através do sinal Sbb. 

3.2.2. Controlador Regulador de Tensão do Barramento CC Baseado em OCC 

A tensão no link CC depende diretamente da potência fornecida pelo painel 

fotovoltaico, das condições de carga das baterias e da carga demandada pelo barramento 

CC. Como as cargas do barramento CC precisam ser alimentadas por tensão constante, 

o sistema fotovoltaico apresenta um conversor Boost CC-CC que mantem a tensão do 

barramento CC constante em 24 V através de um controlador regulador de tensão.  

Com a finalidade de ajustar a tensão de saída em um ciclo de operação, será 

necessário analisar as características de chaveamento do conversor Boost CC-CC 

através de seu funcionamento desconsiderando as perdas no indutor.  

Na Figura 3.6, quando o mosfet Mb não conduz (no instante de tempo Toff), o 

diodo Ddb está ligado, e a tensão no diodo é igual a diferença entre a tensão de entrada 

(vlink) e a tensão de saída (vbus). A tensão média (Vs – Vbus) pode ser dada por: 

 
SbTD

buslink

S

busS dtvv
T

VV
0

)(
1

 (3.6) 

 Quando o mosfet Mb conduz (no instante de tempo Ton), o diodo Ddb está 

desligado, e a tensão no diodo vs é nula.  

De acordo com a equação 3.6 e a teoria do controle de ciclo único explicitada na 

seção anterior, teremos seguinte o diagrama elétrico do controlador regulador de tensão 

funcionando com o conversor Boost CC-CC. Perceba que a entrada do integrador é a 

tensão no diodo vs menos a tensão de saída vbus e toda vez que o controlador OCC 

atingir a diferença entre vbus e Vbusref, o flip-flop envia um sinal para “resetar” o 

integrador. 
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Figura 3.6 – Controlador regulador de tensão do barramento CC baseado em OCC 

3.2.3. Controlador Carregador de Baterias Baseado em OCC 

O controlador carregador de baterias funciona no modo corrente e no modo 

tensão para controlar respectivamente: a corrente de carga das baterias e a tensão de 

manutenção. Para a obtenção dos controladores OCC é necessário fazer uma análise do 

funcionamento do conversor operando no modo Buck.  

Controlador Carregador de Baterias – Modo Corrente 

Desconsiderando as perdas no conversor bidirecional, assume-se que a potência 

fornecida para o carregamento das baterias (Pbat) é igual a potência no link CC (Plink). 

Considerando que ibat é o valor instantâneo da corrente de carregamento das baterias, 

que ilink é o valor instantâneo da corrente fornecida pelo link CC e Dbbb1 é o ciclo de 

trabalho instantâneo para chavear o mosfet Mbbb1 (ver Figura 3.7) é possível afirmar que: 

linkbatbbbbatbatlinklinkbatbat ivDiviviv  1  (3.7) 

Como a entrada do integrador requer uma variável de comutação, a corrente do 

link CC (ilink) foi escolhida para ser integrada ao invés de vez da corrente injetada nas 

baterias ibat. Considerando que Ibat é a o valor instantâneo da corrente de carregamento 

da bateria, a partir da equação 3.7, é possível concluir que a lei de controle do 

carregamento da bateria pode ser dada por: 

dtiI
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bbb
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0
 (3.8) 

 A Figura 3.7 apresenta o controlador carregador de baterias no modo corrente. 
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Controlador Carregador de Baterias – Modo Tensão 

No modo Buck o mosfet Mbbb2 permanece desligado (Sbbb2 = 0). Quando Mbbb1 

conduz (no instante Ton), o diodo Ddbbb4 está em estado de corte e a tensão vs2 é igual a 

tensão de entrada vlink. A tensão média no diodo Vs2 pode ser dada por: 


Sbbb TD
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 (3.9) 

Quando Mbbb1 está desligado, o diodo Ddbbb4 está em estado de saturação e sua 

tensão é nula. Para o controle deste conversor no modo Buck, deve-se levar em 

consideração que a referência para carregar a bateria é a tensão de carga máxima (14,1 

V). É importante destacar que este controlador é utilizado para proporcionar segurança 

às baterias durante seu carregamento e somente será ativado quando a bateria atingir a 

tensão de carga máxima. A mudança entre os modos de carregamento é realizada por 

um seletor. Neste caso, a entrada do integrador é a tensão no diodo vs. Toda vez que o 

sistema atingir a tensão de 14,1 V, o flip-flop envia um sinal para “resetar” o integrador. 

A Figura 3.7 apresenta o controlador carregador de baterias no modo tensão e sua 

conexão com o conversor Buck-Boost bidirecional. 

 

Figura 3.7 – Controlador Carregador de Baterias Baseado em OCC 
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3.2.4. Controlador Descarregador de Baterias Baseado em OCC 

Para o controle desde conversor no modo Boost, deve-se levar em consideração 

a regulação da tensão do link CC, para uma tensão de referência Vlinkref calculada a 

partir da equação 2.16.  

Como o controlador descarregador de baterias funciona no modo Boost, é 

possível obter o controlador regulador de tensão da mesma forma que a utilizada na 

seção 3.2.2. É importante destacar que no modo Boost, o mosfet Mbbb1 permanece 

sempre desligado (Sbbb1 = 0). Na Figura 3.8, quando no instante de tempo Toff, o diodo 

Ddbbb1 está em corte, e a tensão no diodo é igual a diferença entre a tensão de entrada 

(vbat) e a tensão de saída (vlink). A tensão média (Vs2 – Vlink) pode ser dada por: 
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 No instante de tempo Ton, o diodo Ddbbb1 está saturado, e a tensão através do 

diodo vs3 é nula. Neste caso, a entrada do integrador é a diferença de tensão no diodo vs2 

e a tensão vlink. No início de um ciclo de clock (instante de início de Ton quando Sbbb2 

recebe nível lógico “1”), o valor de saída do integrador começa a ser incrementado e 

toda vez que o sistema atinge a diferença entre vbat e Vlinkref, o flip-flop envia um sinal 

para “resetar” o integrador. Nesse momento inicia-se o período Toff (com sinal Sbbb2 em 

nível lógico “0”) que permanece até um novo ciclo de clock seja iniciado. 

 

Figura 3.8 – Controlador descarregador de baterias baseado em OCC 
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A Figura 3.9 apresenta o diagrama elétrico completo do sistema. Os modos de 

funcionamento e regiões de estabilidade serão abordados no próximo capítulo. 

 

Figura 3.9 – Diagrama elétrico do sistema fotovoltaico 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

4. Funcionamento do Sistema 

Nos sistemas autônomos, o modo de operação é decidido por uma central de 

gerenciamento do próprio sistema (neste trabalho, um sistema de balanço de potência), e 

o controle não depende da energia elétrica gerada pelo restante do microgrid. O 

dimensionamento e modo de funcionamento do sistema fotovoltaico deste trabalho deve 

garantir fornecimento de energia para o barramento CC de forma contínua e que o 

banco de baterias esteja com carga máxima nos momentos de ausência de luz solar, 

possibilitando o fornecimento contínuo de energia para o microgrid.  

Para este trabalho, os modos de operação do sistema levam em consideração três 

fatores: a potência fornecida pelo painel, a potência consumida pelas cargas conectadas 

ao barramento CC e a carga da bateria. O funcionamento do sistema ocorre através da 

manutenção da tensão do link CC dentro de uma faixa de valores. A definição desta 

faixa de valores depende diretamente da arquitetura dos conversores e do 

dimensionamento do sistema.  

O conversor Buck-Boost conectado ao painel fotovoltaico pode aumentar ou 

diminuir a tensão fornecida pelo painel. O controlador rastreador de máxima potência 

tem o objetivo de manter a tensão do painel na tensão de máxima potência 17,1 V (do 

painel YNG20). Como a tensão nominal no banco de baterias é 12 V e levando em 

consideração a forma de operação do conversor bidirecional, a tensão no link CC deve 

ajustada para um valor maior do que 12 V (desconsiderando as perdas nos conversores). 

Além disso, considerando que o conversor Boost eleva a tensão fornecida pelo link CC 

para 24 V (tensão nas cargas do barramento CC), a tensão a ser ajustada no link CC, 

deve ser menor do que 24V. 

O sistema proposto pode operar diferentemente em quatro situações: 

 Modo de operação 1: Potência do painel fotovoltaico é maior do que a potência 

consumida pelas cargas e banco de baterias está descarregado, ou seja: 

%100,  SOCPP buspv  (4.1) 
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 Modo de operação 2: Potência do painel fotovoltaico é maior do que a potência 

consumida pelas cargas e banco de baterias está totalmente carregado, ou seja: 

%100,  SOCPP buspv  (4.2) 

 Modo de operação 3: Potência do painel fotovoltaico é menor do que a potência 

consumida pelas cargas e tensão no link CC é maior do que a tensão nas 

baterias. Banco de baterias está carregado (totalmente ou parcialmente), ou seja: 

%100%0,,  SOCVVPP batlinkbuspv  (4.3) 

 Modo de operação 4: Potência do painel fotovoltaico é menor do que a potência 

consumida pelas cargas e tensão no link CC é menor do que a tensão nas 

baterias. Banco de baterias está carregado (totalmente ou parcialmente), ou seja: 

%100%0,,  SOCVVPP batlinkbuspv  (4.4) 

Este capítulo apresenta os modos de operação do sistema e uma análise de seu 

funcionamento levando em consideração os valores de potência, tensão e corrente das 

fontes de energia, das condições das cargas autônomas e dos valores dos ciclos de 

trabalho que operacionalizam os conversores CC-CC. Os valores das especificações das 

fontes de energia, cargas e componentes eletrônicos do sistema são apresentados no 

capítulo 2. É importante destacar que no sistema real, as perdas nos indutores e de 

chaveamento devem ser consideradas. De acordo com Erikson e Maksimovic (2004), os 

conversores são susceptíveis às não-linearidades dadas pelas perdas no cobre devido ao 

aquecimento de alguns componentes dos conversores, influenciando de forma negativa 

no rendimento dos mesmos. Além disso, a resistência do indutor limita a máxima tensão 

de saída que o conversor pode produzir. Com a finalidade de comparar os valores reais 

dos valores ideais, as perdas no sistema não serão consideradas neste capítulo. Dessa 

forma as perdas nos conversores Rlossb, Rlossbb, Rlossbbb1 e Rlossbbb2 serão assumidas nulas. 

4.1. Modo de Operação 1: Ppv > Pbus e as baterias estão descarregadas 

Esta seção apresenta a descrição do funcionamento e os possíveis pontos de 

operação do sistema no modo de operação 1. 
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4.1.1. Descrição 

Neste modo de operação a potência gerada pelos painéis é maior do que a 

potência consumida pelas cargas autônomas e as baterias estão descarregadas. A Figura 

4.1 ilustra o diagrama de blocos do funcionamento do modo de operação 1. 

 

Figura 4.1 – Modo de operação 1 

Para este modo, o conversor Buck-Boost conectado ao painel fotovoltaico opera 

com MPPT entregando parte da potência para o conversor regulador de tensão (Boost) 

e outra parte para carregar a bateria através do modo Buck no conversor bidirecional. O 

conversor Boost, eleva a tensão do link CC para 24 V e ao mesmo tempo, o conversor 

bidirecional carrega o banco de baterias através do modo corrente. É importante 

destacar que a corrente utilizada para carregar as baterias é proveniente da diferença da 

potência gerada pelo painel fotovoltaico e a consumida pelas cargas para mantê-las em 

24 V. A corrente de carregamento foi abordada no capítulo 2, na equação 2.13.  

Esse papel é realizado pelos outros conversores e pela bateria que é carregada 

pela corrente resultante da potência excedente. Dessa forma, a resistência de saída do 

conversor Buck-Boost pode ser pode ser representada através equação 4.5: 

pvpv

busref

bb
PP

V
R

24
  (4.5) 

Levando em consideração que a potência fornecida pelo painel fotovoltaico 

depende da radiação e temperatura é possível traçar a curva da potência de saída do 

conversor Buck-Boost em relação ao seu ciclo de trabalho que pode ser obtida a partir 

da equação 2.3 e de Rbb, para as potências de saída de 20 W, 15 W, 10 W e 5W. As 

resistências calculadas para estes valores de potência são respectivamente, 28,8 Ω, 38,4 

Ω, 57,6 Ω e 115,2 Ω. 
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Figura 4.2 – Curvas de potência e tensão na carga de saída do conversor Buck-Boost 

Na Figura 4.2 o valor do ciclo de trabalho Dbb se mantém próximo a 58% em 

todas as curvas de potência de saída do conversor Buck-Boost. Nesse mesmo ciclo de 

trabalho, a tensão nos terminais da resistência equivalente de saída é 24 V.  

4.1.2. Faixa de Operação dos Conversores 

A tensão no link CC, depende do estado das baterias e das cargas conectadas ao 

barramento CC. O principal objetivo do sistema no modo de operação 1 é manter a 

tensão do barramento em 24 V e carregar o banco de baterias com a corrente 

proveniente da potência excedente representada na equação 2.13. Com a finalidade de 

se obter a expressão do valor instantâneo da tensão no link CC em função do ciclo de 

trabalho do conversor bidirecional no modo de carregamento (Dbbb1), é preciso 

considerar que a potência fornecida para o link CC (Plink) é igual a soma das potências 

fornecidas para o barramento CC (Pbus) e para as baterias (Pbat), ou seja: 

busbatlink PPP   (4.6) 

Desconsiderando as perdas no conversor Buck-Boost conectado ao painel, é 

possível afirmar que a potência do painel pode ser fornecida completamente para o link 

CC. Sabendo que a tensão na bateria (Vbat) pode ser representada pela tensão no link 

CC no momento em que o mosfet entra em condução, teremos:  
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  (4.7) 

A tensão de carga, Vbat pode ser representado por: 
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  (4.8) 
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Dessa forma, a tensão no link CC pode ser representada pela seguinte equação: 

1bbb

bat
link

D

V
V   (4.9) 

Considerando que a tensão de saída do conversor Boost é 24 V e todas as perdas 

são consideradas nulas (Rlossb = 0), a relação da tensão no link CC com o ciclo de 

trabalho do conversor (Db), pode ser presentada através da seguinte equação. 

)1( bbuslink DVV   (4.10) 

A Figura 4.3 apresenta as curvas da tensão no link CC em função do ciclo de 

trabalho dos conversores bidirecional e Boost, levando em consideração, 5 condições 

de carga na bateria: 9,6 V (bateria descarregada), 10,6 V, 11,6 V, 12,6 V e 13,6 V.  

 

Figura 4.3 – Curvas da tensão no link  CC em função do ciclo de trabalho do conversor bidirecional no 

modo Buck  e do conversor Boost regulador de tensão 

Na Figura 4.3, a faixa de operação dos conversores bidirecional e Boost está 

apresentada dentro da região escura. O limite de operação é determinado pela tensão de 

saída de cada conversor. O conversor Boost opera com ciclo de trabalho maior do que 0 

% e no máximo de 60 %. O ciclo de trabalho não pode ser maior do que 60 % para que 

o conversor bidirecional consiga carregar as baterias. Os limites máximo e mínimo do 

ciclo de trabalho de cada conversor são apresentados na Tabela 4.1. 



55                                                     CAPÍTULO 4. FUNCIONAMENTO DO SISTEMA 

 

Tabela 4.1 – Faixa de operação dos conversores Boost e Bidirecional (modo Buck) para diferentes pontos 

de operação do sistema  

Conversor Tensão de saída Faixa de operação 

Boost – regulador Vbus = 24 V 0 < D < 0,60 

Bidirecional – modo Buck Vbat = 9,6 V 0,400 < D < 1 

Bidirecional – modo Buck Vbat = 10,6 V 0,441 < D < 1 

Bidirecional – modo Buck Vbat = 11,6 V 0,483 < D < 1 

Bidirecional – modo Buck Vbat = 12,6 V 0,525 < D < 1 

Bidirecional – modo Buck Vbat = 13,6 V 0,567 < D < 1 

 

Considerando que a diferença entre a potência fornecida pelo painel e a potência 

consumida pelo barramento CC é a potência fornecida para carregar as baterias (Pbat), é 

possível encontrar os valores da corrente de carregamento em função da tensão nas 

baterias.  

 

Figura 4.4 - Curvas da corrente de carregamento das baterias em função da tensão de carregamento 

Caso sejam mantidas as condições de fornecimento de energia pelo painel 

fotovoltaico e a potência demandada pelas cargas autônomas, no momento em que as 

baterias estiverem totalmente carregadas, o sistema de controle comutará para o modo 

de operação 2. 
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4.2. Modo de Operação 2: Ppv > Pbus e as baterias estão carregadas 

O modo de operação 2 não é implementado nesta etapa do trabalho, entretanto é 

importante destacar a descrição do funcionamento para possíveis propostas futuras. 

4.2.1. Descrição 

Neste modo de operação a potência gerada pelos painéis é maior do que a 

potência consumida pelas cargas autônomas e as baterias estão carregadas. A Figura 4.5 

ilustra o diagrama de blocos do funcionamento do modo de operação 2. 

 

Figura 4.5 – Modo de operação 2 

   Como apresentado no capítulo 2, após o carregamento completo das baterias 

(SOC = 100 %), o seletor de modo de carregamento comuta o carregamento para o 

modo tensão, regulando a tensão nas baterias para 14,1 V e protegendo as baterias 

contra sobrecarga. Neste modo, o valor da corrente injetada no banco de baterias é 

próximo a zero e para que o sistema fotovoltaico funcione mantendo as cargas 

autônomas com tensão constante de 24 V, é necessário que a potência gerada pelo 

painel fotovoltaico seja igual à potência consumida pelas cargas autônomas, ou seja: 

0,  batbuspv PPP  (4.11) 

 Caso essa condição não seja satisfeita, o conversor Buck-Boost, entregará a 

máxima potência para o restante do circuito e o conversor Boost não regulará a tensão 

no barramento CC, elevando-a e possivelmente danificando as cargas autônomas. Uma 

forma de contornar esse problema é fazendo com que o conversor Buck-Boost opere 

regulando sua tensão de saída, deixando de operar em MPPT. Além disso, a tensão no 

link CC precisa ser mantida acima de 14,1 V para permitir que as baterias sejam 

carregadas no modo tensão. 
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4.3. Modo de Operação 3: Ppv < Pbus, Vlink > Vbat e as baterias estão 

carregadas 

Esta seção apresenta a descrição do funcionamento e os possíveis pontos de 

operação do sistema no modo de operação 3. 

4.3.1. Descrição 

A Figura 4.6 apresenta o modo de operação 3. Neste modo a potência gerada 

pelos painéis é menor do que a potência consumida pelas cargas autônomas e uma 

potência extra será necessária para mantê-las em tensão constante de 24 V. A potência 

adicional injetada no sistema é proveniente das baterias que são descarregadas conforme 

o ciclo de trabalho do conversor bidirecional no modo de operação Boost. 

 

Figura 4.6 – Modo de operação 3 

 Neste modo de operação, a tensão no link CC é maior do que a tensão nas 

baterias o que possibilita que o conversor bidirecional eleve a tensão nominal da bateria 

(Vbat) para alimentar o link CC. Com a finalidade de casar a tensão de saída do 

conversor bidirecional com a tensão corrente no link CC, o sistema de balanço de 

potência calcula a referência (representada através da equação 2.16) que é utilizada pelo 

controlador regulador. Para que este modo de operação seja ativado, a potência 

fornecida pelo painel deve ser menor do que a potência consumida pelas cargas nas 

diversas situações: 2,16 W, 4,32 W, 6,48 W, 8,64 W e 10,8 W. 

4.3.2. Faixa de Operação dos Conversores 

A partir da equação 2.16, é possível obter a tensão de referência no link CC em 

função da potência fornecida pelo painel o e da resistência no barramento CC. 
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 buspvlink RPV   (4.12) 

A Figura 4.7, mostra as curvas da tensão no link CC, para as diferentes 

possibilidades de resistência do barramento CC (53,33 Ω; 66,67 Ω; 88,89 Ω; 133,33 Ω; 

266,67 Ω), em função da potência fornecida pelo painel que varia de 0 a 10,8 W. 

 

Figura 4.7 – Curvas da tensão no link  CC em função da potência fornecida pelo painel 

Na Figura 4.7, a região escura apresenta a faixa de valores de operação (tensão) 

no link CC em função dos valores de potência válidos nas possíveis condições de carga 

para que o sistema se mantenha em sua correta operação. Como pode ser observado, os 

valores mínimos de potência Ppv referem-se a valores próximos à tensão mínima de 

carga no banco de baterias (10,6 V). Da mesma forma, os valores máximos de potência 

referem-se a à tensão limite de 24 V. As faixas de valores são ilustradas na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 – Faixa de valores de potência fornecida pelo painel levando em consideração as possíveis 

condições de cargas. 

Resistência (Rbus) Faixa de potência (Ppv) 

266,67 Ω 0,42 W < Ppv < 2,16 W 

133,33 Ω 0,84 W < Ppv < 4,32 W 

88,89 Ω 1,26 W < Ppv < 6,48 W 

66,67 Ω 1,68 W < Ppv < 8,64 W 

53,33 Ω 2,10 W < Ppv < 10,80 W 
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Desconsiderando as perdas no conversor bidirecional (Rlossbbb = 0), é possível 

afirmar que a relação da tensão no link CC (Vlink) com o ciclo de trabalho do conversor 

no modo Boost (Dbbb2) pode ser representada pela equação 4.13.  

21 bbb

bat
link

D

V
V


  (4.13) 

Com a finalidade de analisar o comportamento do conversor bidirecional no 

modo Boost (através da equação 4.13) e o conversor Boost regulador (através da 

equação 4.10), foram obtidas as curvas de operação dos conversores no modo de 

operação 3. A Figura 4.8 apresenta as curvas da tensão no link CC em função do ciclo 

de trabalho dos conversores Boost regulador de tensão e bidirecional no modo Boost.  

 

Figura 4.8 – Curvas da tensão no link  CC em função do ciclo de trabalho do conversor bidirecional no 

modo Boost e do conversor Boost regulador de tensão 

A área escura apresenta a região de operação do sistema no modo de operação 3 

levando em consideração que a tensão mínima é de 10,6 V apresentando 

aproximadamente 10% da carga total. Os limites máximos e mínimos de operação são 

determinados pela tensão de saída de cada conversor. O conversor Boost deve operar 

com ciclo de trabalho maior do que 0 % e no máximo de 55,8 %. O ciclo de trabalho 

não pode ser maior do que 55,8 % para que o conversor bidirecional consiga carregar as 

baterias. Os limites máximo e mínimo do ciclo de trabalho de cada conversor são 

apresentados na Tabela 4.3. 
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Tabela 4.3 – Faixa de operação dos conversores Boost e Bidirecional (modo Boost) para diferentes pontos 

de operação do sistema  

Conversor Tensão de saída Faixa de operação 

Boost – regulador Vbus = 24 V 0 < D < 0,558 

Bidirecional – modo Boost Vbat = 10,6 V 0 < D < 0,558 

Bidirecional – modo Boost Vbat = 11,6 V 0 < D < 0,516 

Bidirecional – modo Boost Vbat = 12,6 V 0 < D < 0,475 

Bidirecional – modo Buck Vbat = 13,6 V 0 < D < 0,433 

 

Segundo a Figura 4.8 e a Tabela 4.3, a faixa de operação (ciclo de trabalho) do 

conversor bidirecional no modo descarregamento é válida somente quando o link CC 

tem tensão de alimentação maior do que a tensão de carga mínima das baterias (10,6 V, 

equivalente à aproximadamente 10% do estado de carga da bateria - SOC) de acordo 

com a Figura 2.15. Quando a tensão no link CC é menor do que a tensão de carga 

mínima das baterias, o sistema funciona no modo de operação 4 apresentado seção 4.4. 

4.4. Modo de Operação 4: Ppv < Pbus, Vlink < Vbat e as baterias estão 

carregadas 

Esta seção apresenta a descrição do funcionamento e os possíveis pontos de 

operação do sistema no modo de operação 4. 

4.4.1. Descrição 

Neste modo a potência gerada pelos painéis é menor do que a potência 

consumida pelas cargas autônomas e o conversor bidirecional fornece a carga extra 

proveniente das baterias para manter as cargas no barramento CC na tensão de 24 V. 

Neste modo de operação, a potência fornecida pelo painel fotovoltaico é tão pequena 

que não permite que o link CC atinja a tensão de carga das baterias impossibilitando o 

conversor bidirecional de elevar a tensão das baterias para fornecer a carga extra para 

manter a tensão constante de 24 V no barramento CC. Os valores mínimos de potência 

para cada condição nas cargas autônomas possível são ilustrados na Figura 4.9 e na 

Tabela 4.2. Essa hipótese faz com que duas fontes com tensões diferentes estejam em 

paralelo no link CC, fazendo com que a tensão equivalente diminua. Segundo a Figura 

4.10, quanto menor a tensão no link CC, maior é o ciclo de trabalho do conversor Boost.  
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Figura 4.9 – Curvas da tensão no link  CC em função da potência fornecida pelo painel e valores limites de 

potência fornecida pelo painel para região operacional 

 

Figura 4.10 – Curvas da tensão no link  CC em função do ciclo de trabalho do conversor Boost e valor 

limite de ciclo de trabalho para região operacional 

Considerando experimentos práticos neste modo de operação, quanto maior o 

ciclo de trabalho, maior é o tempo que o mosfet permanece fechado e maior é a corrente 

de entrada e a potência dissipada pelos conversores.  
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Essa situação favorece com que o sistema perca potência em forma de calor nos 

chaveadores, diminuindo a eficiência e fazendo com que as baterias descarreguem em 

menor tempo. Uma forma de contornar este problema consiste em desligar o conversor 

Buck-Boost conectado ao painel impedindo com que a tensão fornecida pelo conversor 

diminua a tensão equivalente do link CC. Além disso, é importante que o conversor 

bidirecional e o conversor Boost operem em ciclo de trabalhos equivalentes, evitando 

que um dos dois fique mais sobrecarregado do que outro na transferência de potência. A 

Figura 4.11 apresenta o modo de operação 4 do sistema. 

 

Figura 4.11 – Modo de operação 4 

4.4.2. Faixa de Operação dos Conversores 

Com a finalidade de manter os conversores bidirecional no modo Boost e Boost 

regulador de tensão operando com o mesmo ciclo de trabalho, é necessário considerar a 

igualdade em Db e Dbbb2 nas equações 4.10 e 4.13, ou seja: 

link

batlink

bus

linkbus

V

VV

V

VV 



 (4.14) 

Sabendo que a tensão no barramento é 24 V, então teremos a seguinte expressão 

da tensão no link CC em função da tensão nas baterias: 

 batbuslink VVV   (4.15) 

O gráfico obtido através da equação 4.15 está ilustrado na Figura 4.12. A área 

escura representa a região de operação de tensão no link CC. O limite mínimo da tensão 

no link CC é de 15,95 V para uma tensão nas baterias de 10,6 V e o limite máximo é de 

18,39 V quando a tensão nas baterias é de 14,1 V (tensão de carga máxima). 
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Figura 4.12 – Curva da tensão no link  CC em função da tensão nas baterias no modo de operação 4 

A Figura 4.13 mostra os pontos de intersecção dos valores de tensão no link CC 

em função do ciclo de trabalho do conversor bidirecional no modo Boost e do conversor 

Boost regulador de tensão. 

 

Figura 4.13 – Pontos de intersecção entre as curvas características do conversor bidirecional no modo 

Boost e do conversor Boost regulador de tensão 
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Os valores de intersecção de tensão no link CC e ciclo de trabalho dos 

conversores são apresentados na Tabela 4.4. 

Tabela 4.4 – Pontos de intersecção dos valores de tensão no link  CC e ciclo de trabalho dos conversores 

no modo de operação 4 

Tensão nas baterias (Vbat) Tensão no link CC (Vl ink) Ciclo de trabalho 

10,6 V 18,4 V 0,233 

11,1 V 18,1 V 0,247 

11,6 V 17,7 V 0,261 

12,1 V 17,4 V 0,275 

12,6 V 17,1 V 0,289 

13,1 V 16,7 V 0,304 

13,6 V 16,3 V 0,319 

14,1 V 16,0 V 0,335 

 

Os limites mínimo e máximo de ciclo de trabalho neste modo de operação 

correspondem à 23,3% e 33,5%, respectivamente. Em qualquer ponto de operação neste 

modo, os conversores não irão sobrecarregar, uma vez que suas chaves permanecem até 

no máximo 33,5% de um período de tempo fechadas. 

É importante levar em consideração que os valores das faixas de operação 

obtidos neste capítulo correspondem ao sistema ideal sem perdas de condução ou 

chaveamento. No próximo capítulo, são apresentados os resultados de simulações do 

sistema fotovoltaico para os 4 modos de operação discutidos, desconsiderando as perdas 

nos conversores, com a finalidade de analisar as respostas obtidas e comparar com os 

valores obtidos neste capítulo. No final do próximo capítulo são consideradas as perdas 

no sistema com a finalidade de verificar a eficiência de cada conversor para comparação 

com os valores obtidos no sistema ideal e nos resultados experimentais. 

 

 

 

 



 

 

 
 

5. Resultados de Simulação 

5.1. Condições Gerais 

Este capítulo contém os resultados de simulação do controle do sistema 

fotovoltaico autônomo obtidos através da demonstração da eficiência e aplicabilidade 

do controle OCC na análise dos sinais de resposta do sistema. As simulações são 

realizadas levando em consideração cada modo de operação, desconsiderando as perdas 

de condução e chaveamento, com o objetivo de comparar os resultados de simulação 

com os valores obtidos na análise do funcionamento do sistema. No final do capítulo as 

perdas são consideradas nas simulações a fim de apresentar a eficiência dos conversores 

e comparar os resultados com a simulação do sistema ideal e com os resultados obtidos 

nos testes experimentais. As simulações foram realizadas no programa PowerSim 

@PSIM. Os controladores OCC foram implementados de forma analógica, enquanto que 

o sistema de balanço de potência foi implementado de forma digital. 

O projeto dos conversores foi baseado na teoria geral de conversores CC-CC 

presente em Melo (2012) e Erikson e Maksimovic (2004). Os conversores foram 

projetados para operar sob a maioria das situações em modo de condução contínua, de 

forma que seus indutores foram superdimensionados para serem utilizados em alta 

frequência, evitando que a corrente nos seus enrolamentos seja nula e entrem em modo 

de condução descontínuo. Os valores de seus componentes estão descritos nas Tabelas 

2.3, 2.6 e 2.10. Os conversores Buck-Boost rastreador de máxima potência, Boost 

regulador de tensão do barramento CC e Buck-Boost bidirecional utilizados nas 

simulações são apresentados nas Figuras 5.1, 5.2 e 5.3 respectivamente. 

 

Figura 5.1 – Esquema elétrico do conversor Buck-Boost rastreador de máxima potência nas simulações  
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Figura 5.2 - Esquema elétrico do conversor Boost regulador de tensão no barramento CC nas simulações  

 

Figura 5.3 - Esquema elétrico do conversor Buck-Boost bidirecional nas simulações  

As simulações foram realizadas levando em consideração as diferentes 

condições de radiação solar e de temperatura que foram modificadas através de degraus. 

O painel fotovoltaico utilizado é do tipo Yingli-20W apresentado na seção 2.1. As 

curvas características do painel fotovoltaico em diferentes valores de radiação e 

temperatura, são apresentadas nas Figuras 2.1 e 2.2. Nas condições padrão de teste, este 

painel fornece uma potência máxima de 20 W, tensão de 17,1 V e corrente de 1,17 A.  

Nas simulações, o banco de baterias pode ser representado de diferentes formas 

levando em consideração o modo de operação do conversor bidirecional, como pode ser 

observado na Figura 5.4. São utilizadas duas chaves para comutar a forma de 

funcionamento das baterias: uma chave que representa o carregamento (res) e uma 

chave que representa o descarregamento (bat).  

Quando o modo de operação do conversor Buck é ativado a chave ‘res’ é 

fechada (e a chave “bat” é aberta) e o banco de baterias funciona como um resistor 

variável que aumenta a sua resistência de acordo com a carga das baterias. Quando as 
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baterias estão descarregadas, elas são representadas por uma resistência baixa e quando 

estão carregadas, são representadas por uma resistência alta. Estas variações na 

resistência são realizadas de forma discreta. Da mesma forma, quando o modo Boost é 

ativado a chave ‘bat’ é fechada (e a chave “res” é aberta) e as baterias são representadas 

por uma fonte de tensão que podem operar de 10,6 V até 14,1 V.  

 

Figura 5.4 - Esquema elétrico das baterias nas simulações 

As cargas conectadas ao barramento CC são representadas basicamente por 10 

lâmpadas LED de 12 V e 1,08 W, sendo distribuídas ao longo do barramento em pares 

conectados em série como apresentado na Figura 2.9. Assim, a tensão do barramento é 

de 24 V e cada lâmpada tem uma resistência (Rbus) de 133,33 Ω, de forma que a 

resistência em equivalente da conexão em pares é de 266,67 Ω. Para simular uma 

variação da carga foi adicionado uma chave para ativar e desativar os pares de 

lâmpadas. A forma como as cargas autônomas são implementadas nas simulações é 

ilustrada na Figura 5.5. 

 

Figura 5.5 – Esquema elétrico das cargas autônomas do barramento CC nas simulações  

O controlador rastreador de máxima potência tem o objetivo de manter a tensão 

do painel (vpv) em 17,1 V (tensão de MPP nas condições padrão de teste). Como o 

controlador PI tem o objetivo de garantir o erro em regime permanente próximo a zero, 

o valor da entrada de referência Vref do controlador OCC tem que um valor não nulo 

próximo de zero. O valor foi ajustado para 0,5 V. Como a frequência de chaveamento 
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do controlador é de 20 kHz, o integrador precisa ter o período de 500 µs. A Figura 49 

mostra o esquema elétrico do controlador rastreador de máxima potência. 

 

Figura 5.6 – Esquema elétrico do controlador rastreador de máxima potência nas simulações  

 O regulador de tensão do barramento CC, apresentado na Figura 5.7, também 

opera à uma frequência de 20 kHz, logo o período do integrador precisa ter 500 µs. A 

tensão (vDdb = vs – vbus) no diodo é a entrada do integrador que tem como resposta a 

portadora vtrbus (onda dente de serra) que é comparada com a diferença entre a referência 

do barramento CC (24 V) e a tensão no link CC (vlink).  

 

Figura 5.7 – Esquema elétrico do controlador regulador de tensão do barramento CC nas simulações  

O controlador carregador de baterias baseado em OCC opera a 50 kHz tanto no 

modo corrente, quanto no modo tensão. No modo corrente, a corrente de entrada 

proveniente do link CC (ilink) é integrada e a portadora (Vtrbati) é comparada com a 

corrente de carregamento de referência. Quando as baterias atingem a tensão de carga 

máxima, o multiplexador comuta o modo de operação para o modo tensão e uma tensão 

fixa de 14,1 V é fornecida para as baterias evitando descarregamento das mesmas. No 

controlador carregador no modo tensão, a tensão no diodo (vs2) é integrada e sua 

resposta é comparada com a tensão de carga máxima das baterias (14,1 V). Nas 

simulações a saída do multiplexador é representada pelo sinal vBuck que irá compor uma 
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das entradas do seletor de controle de fluxo. A Figura 5.8 ilustra o esquema elétrico do 

controlador carregador de baterias baseado em OCC utilizado nas simulações. 

 

Figura 5.8 – Esquema elétrico do controlador carregador de baterias utilizado nas simulações  

 Assim como no controlador carregador, o controlador descarregador de baterias 

opera em 50 kHz e seu integrador apresenta período de 200 µs. O princípio de operação 

deste controlador é semelhante ao utilizado pelo controlador regulador de tensão do 

barramento CC. Uma das diferenças é que a referência da tensão de saída (Vlinkref) varia 

de acordo com as condições de geração e consumo de potência do sistema. A Figura 5.9 

ilustra o esquema elétrico do controlador descarregador de baterias baseado em OCC 

utilizado nas simulações. 

 

Figura 5.9 – Esquema elétrico do controlador descarregador de baterias utilizado nas simulações  

A tensão de referência do link CC utilizada no controlador descarregador de 

baterias e a corrente de referência de carregamento das baterias são calculadas através 

das equações 2.13 e 2.16, pelo sistema de balanço de potência apresentado na Figura 

5.10. A tensão e corrente fornecida pelo painel são utilizados para calcular a potência de 

geração fotovoltaica e a tensão e corrente de saída são utilizadas para calcular a potência 
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consumida pelas cargas autônomas. A comparação do valor das potências indica o nível 

lógico do sinal de controle de fluxo (Sflux) e os sinais “bat” e “res” das chaves que 

implementam o banco de baterias. Esses sinais definem o sentido do fluxo da potência 

através da seleção do modo de operação do conversor bidirecional (carregamento ou 

descarregamento das baterias). O sistema de balanço de potência e o seletor de controle 

de fluxo são ilustrados na Figura 5.10. 

 

Figura 5.10 – Esquema  elétrico do microcontrolador e seletor de controle de fluxo utilizado nas 

simulações 

As seções a seguir ilustram os resultados de simulação para os modos de 

operação levando em consideração uma análise dos sinais do controlador e da resposta 

dinâmica do sistema. 

5.2. Simulações do modo de operação 1 

Esta seção trata dos resultados das simulações referentes ao modo de operação 1. 

5.2.1. Simulação I 

Na primeira simulação com duração de 0,5 s, o painel opera nas condições padrão 

de testes e o barramento CC tem resistência de 53,33 Ω, ou seja, todas as cargas estão 

conectadas ao barramento CC. Nesta simulação o painel fotovoltaico gera maior 

potência do que as cargas consomem e parte da potência gerada pelo painel fotovoltaico 

é injetada nas baterias.  

Os gráficos da Figura 5.11 apresentam a potência fornecida pelo painel e a 

consumida pelas cargas e pelas baterias. Como pode ser observado, o sistema conseguiu 

atingir sua proposta, fazendo com que o painel fotovoltaico opere em seu MPP, com 

potência de 20,06 W, fornecendo 10,85 W para as cargas autônomas e injetando a 

potência restante nas baterias (9,21 W). De acordo com as Figuras 5.11.b e 5.11.c, em 

regime permanente (t = 0,48 s) as baterias têm tensão de 10,51 V e são carregadas pela 

corrente calculada pelo microcontrolador (através da equação 2.13) de 0,876 A.  
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Figura 5.11 – Variáveis de potência na simulação I do sistema no modo de operação 1 

A Figura 5.12 apresenta as portadoras e os sinais modulados dos três 

controladores OCC em regime permanente (t = 0,48 s). Como pode ser observado, o 

período de chaveamento dos conversores Buck-Boost e Boost é 50 µs, que 

correspondem a 20 kHz. Entretanto o período do controlador OCC de carregamento das 

baterias é de 40 µs, que correspondem a 25 kHz. Isso se deve ao período de integração 

da equação característica do conversor bidirecional no modo Buck em relação à corrente 

de entrada e corrente de saída apresentado na equação 3.8. Na Figura 5.12.b e 5.12.c, o 

ciclo de trabalho Sbbb1 de 53,75% e o ciclo de trabalho Sb de 18%, correspondem ao 

valor da tensão no link CC de 20,02 V como é apresentado nas curvas da Figura 4.3.  

Nota-se que as amplitudes das portadoras são moduladas de acordo com o valor 

de referência dos seus respectivos controladores. No controlador OCC de carregamento 

das baterias, a amplitude da portadora atinge o valor da corrente de carregamento 

calculada pelo microcontrolador. Já no controlador regulador, a amplitude atinge o valor 

da diferença entre a referência do barramento CC de 24,04 V e a tensão no link CC de 

20,02 V.   

A Tabela 5.1 apresenta os valores das variáveis da simulação I do sistema no 

modo de operação I. 
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Figura 5.12 – Portadoras e sinais modulados dos conversores na simulação I do sistema no modo de 

operação 1 

Tabela 5.1 – Valores das variáveis da simulação I do sistema no modo de operação 1 

Especificação Variável Valor 

Radiação solar Rad 1000 W/m² 

Temperatura do painel Temp 25 ºC 

Resistência do barramento CC Rbus 53,33 Ω 

Potência fornecida pelo painel Ppv 20,06 W 

Potência consumida pelas cargas Pbus 10,85 W 

Potência consumida pelas baterias Pbat 9,21 W 

Tensão no barramento CC Vbus 24,04 V 

Corrente no barramento CC Ibus 0,45 A 

Tensão no link CC Vlink 20,02 V 

Tensão nas baterias Vbat 10,51 V 

Corrente nas baterias Ibat 0,87 A 

Ciclo de trabalho do Buck-Boost Dbb 55 % 

Ciclo de trabalho do Boost Db 18 % 

Ciclo de trabalho do conversor bidirecional Dbbb1 53,75 % 
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5.2.2. Simulação II 

Na segunda simulação, a radiação é de 800 w/m² e o barramento CC tem 

resistência de 53,33 Ω. A tensão das baterias em regime permanente é de 9,56 V, o que 

indica que as baterias estão descarregadas. 

Os gráficos da Figura 5.13 apresentam a potência fornecida pelo painel e a 

consumida pelas cargas e pelas baterias. O painel fotovoltaico opera com radiação de 

800 W/m² e temperatura de 25 ºC, gerando uma potência de 15,79 W. O valor desta 

potência é dividido para alimentar as cargas autônomas (10,80 W) e o excedente é 

injetado nas baterias (4,79 W). De acordo com as Figuras 5.13.b e 5.13.c, em regime 

permanente (t = 0,48 s) as baterias têm tensão de 9,55 V e são carregadas pela corrente 

de referência de 0,52 A. 

 

Figura 5.13 - Variáveis de potência na simulação II do sistema no modo de operação 1 

Como pode ser observado, a portadora do controlador rastreador de máxima 

potência tem largura de 55 %, em ambos os casos (1000 W/m² e 800 W/m²), o que 

indica que o conversor Buck-Boost mantém a injeção de potência no sistema 

proporcional à sua resistência equivalente que varia de acordo com a condição das 

cargas autônomas e das baterias. Na Figura 5.14.b e 5.14.c, o ciclo de trabalho Sbbb1 de 

53,75% e o ciclo de trabalho Sb de 26%, correspondem ao valor da tensão no link CC de 

18,21 V. A Figura 5.14 apresenta as portadoras e os sinais modulados da simulação II. 



74 CAPÍTULO 5. RESULTADOS DE SIMULAÇÃO 

 

 

Figura 5.14 – Portadoras e sinais modulados dos conversores na simulação II do sistema no modo de 

operação 1 

A Tabela 5.2 apresenta os valores das variáveis da simulação II do sistema no 

modo de operação I. 

Tabela 5.2 – Valores das variáveis da simulação II do sistema no modo de operação 1 

Especificação Variável Valor 

Radiação solar Rad 800 W/m² 

Temperatura do painel Temp 25 ºC 

Resistência do barramento CC Rbus 53,33 Ω 

Potência fornecida pelo painel Ppv 20,06 W 

Potência consumida pelas cargas Pbus 10,80 W 

Potência consumida pelas baterias Pbat 4,97 W 

Tensão no barramento CC Vbus 24,00 V 

Corrente no barramento CC Ibus 0,45 A 

Tensão no link CC Vlink 18,21 V 

Tensão nas baterias Vbat 9,56 V 

Corrente nas baterias Ibat 0,52 A 

Ciclo de trabalho do Buck-Boost Dbb 55 % 

Ciclo de trabalho do Boost Db 26 % 

Ciclo de trabalho do conversor bidirecional Dbbb1 53,75 % 
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Como pode ser observado, o valor da amplitude da portadora do controlador 

carregador é menor do que a amplitude da portadora da simulação I, uma vez que a 

potência gerada pelos painéis é menor nesta simulação. Com a finalidade de manter o 

equilíbrio de potência no sistema, a tensão no link CC é mantida em 18,21 V, 1,81 V a 

menos do que na simulação anterior. Este é o motivo do valor da amplitude da 

portadora Vtrbus desta simulação ser 1,81 V maior do que na simulação anterior. 

5.3. Simulação de transição dos modos de carregamento das baterias  

O objetivo desta simulação consiste em verificar o comportamento dos sinais de 

controle do sistema quando o modo de operação do controlador OCC de carregamento 

das baterias é modificado. No instante em que as baterias atingem 100 % do estado de 

carga (SOC), o modo de carregamento comuta do modo corrente para o modo tensão. 

Na simulação, essa mudança é realizada através do aumento da resistência que simula a 

carga das baterias e é detectada pelo multiplexador que determina qual o controlador 

que irá operar. 

Na Figura 5.15, as baterias estão descarregadas até t = 0,25 s e a tensão em seus 

terminais é de 9,76 V. Elas são carregadas à uma corrente calculada de 0,92 A e em 

seguida, ao detectar que as baterias estão carregadas, o multiplexador do controlador 

altera o modo de carregamento para o modo tensão, mantendo as baterias à tensão 

constante de 14,11 V e corrente de 0,13 A em regime permanente (t = 0,48 s).  

 

Figura 5.15 – Tensão e corrente nas baterias nos modos carregamento e descarregamento  
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As Figuras 5.16 e 5.17 apresentam as portadoras e sinais modulados do 

controlador OCC em regime permanente nos modos corrente e tensão. 

 

Figura 5.16 – Portadoras e sinais modulados controlador carregador de baterias operando no modo 

corrente 

 

Figura 5.17 – Portadoras e sinais modulados  do controlador carregador de baterias operando no modo 

tensão 

No momento em que as baterias são carregadas, a portadora do controlador no 

modo corrente (vtrbati) é formada e sua saída (Sbbb1a) é utilizada para chavear o conversor 

bidirecional através do sinal Sbbb1. Sua amplitude tem valor de 0,92 V correspondente ao 
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valor da corrente calculada pelo sistema de balanço de potência. A portadora formada 

pelo controlador OCC no modo tensão (vtrbatv) apresentada na Figura 5.16.b acompanha 

a frequência de chaveamento do controlador no modo corrente que é de 25 kHz. Como a 

frequência correta de operação do controlador no modo tensão é de 50 kHz, sua forma 

de onda não corresponde à uma onda dente de serra.  

No momento em que a tensão nos terminais das baterias atinge 14 V, o modo de 

carga é alterado para o modo tensão mantendo a tensão de 14,11 V nas baterias, 

diminuindo a corrente de carga. Na Figura 5.17, percebe-se que o sinal utilizado para 

chavear o conversor bidirecional Sbbb1 é o sinal modulado do controlador no modo 

tensão (Sbbb1b). 

A oscilação da tensão nos terminais das baterias apresentada na Figura 5.15, deve-

se ao alto valor da indutância (31 mH) do conversor bidirecional que proporciona uma 

resposta dinâmica lenta. Entretanto, no momento em que ocorre a transição dos modos 

de carregamento, percebe-se que o controlador OCC ajusta rapidamente a referência de 

seu controlador para 14,1 V, fazendo com que o mesmo funcione na frequência ao qual 

ele foi implementado e passe a chavear o conversor bidirecional, como pode ser 

observado na Figura 5.18. 

 

Figura 5.18 – Portadoras e sinais modulados do controlador carregador de baterias na transição dos 

modos de operação 
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5.4. Simulações do modo de operação 3 

Esta seção trata dos resultados das simulações referentes ao modo de operação 3. 

5.4.1. Simulação I 

A primeira simulação do sistema no modo de operação 3 tem duração de 0,5 s e 

tem como objetivo mostrar o funcionamento do sistema no momento em que o painel 

fotovoltaico não fornece a potência suficiente para manter as cargas do barramento CC 

em 24 V e, parte da potência utilizada para manter as cargas alimentadas é proveniente 

das baterias que estão sob tensão de 11,6 V. Nesta simulação, a resistência do 

barramento CC é mantida em 53,33 Ω, e o painel opera em duas situações de radiação 

solar. Na primeira situação (período τ1) que ocorre até 0,25 s, o painel opera à uma 

radiação de 250 W/m² e temperatura de 25 ºC. Na segunda situação (período τ2), o 

painel opera de 0,25 s até 0,5 s com radiação de 350 W/m² e temperatura de 25 ºC. 

Em regime permanente em 0,24 s, o painel opera com potência de 4,06 W e as 

baterias fornecem 6,61 W para manter as cargas autônomas sob tensão constante de 24 

V. O controlador OCC de descarregamento de baterias opera à uma frequência de 50 

kHz. De acordo com a Figura 5.19, a tensão no link CC varia próximo à tensão de 14,72 

V (calculada através da equação 2.16) entre 14,6 V e 15,6 V. Essa variação se deve ao 

alto valor do indutor que foi dimensionado para que o conversor opere em CCM.  

 

Figura 5.19 – Variáveis de potência na simulação I do sistema no modo de operação 3 
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No instante 0,24 s a tensão lida é de 15,55 V que faz com que o conversor 

bidirecional opere à um ciclo de trabalho de 25 % e o conversor Boost regulador opere à 

36 % o que corresponde com os valores obtidos nos gráficos da Figura 4.8. A Figura 

5.20 apresenta as formas de onda dos controladores OCC dos conversores na primeira 

simulação do sistema no modo de operação 3. 

 

Figura 5.20 – Portadoras e sinais modulados dos conversores na simulação I do sistema no modo de 

operação 3 sob radiação de 250 W/m² 

Quando o painel fotovoltaico é submetido à radiação de 350 W/m², o valor da 

potência gerada aumenta para 6,19 W, e uma potência extra de 4,59 W é necessária para 

manter as cargas autônomas sob tensão constante de 24 V. Como pode ser observado, 

em regime permanente (t = 0,48 s), a tensão no link CC varia em torno de 17,9 V e 18,5 

V e o valor lido no ponto de operação é de 18,19 V. A robustez do controlador 

regulador de tensão em rejeitar as perturbações do link CC pode ser comprovada na 

Figura 5.19, uma vez que a tensão de saída é mantida constante em 24 V mesmo com o 

transitório que é causado pela energização do indutor do conversor bidirecional e não 

pela resposta do controlador uma vez que o mesmo responde instantaneamente à 

mudança do ponto de operação como pode ser observado na Figura 5.21. A amplitude 

da portadora instante antes de t = 0,25 s é de 3,11 V, ou seja a diferença entre Vtrlink 

(14,71 V) e Vbat (11,60 V). Após t = 0,25 s, a amplitude da portadora é modulada para 

6,57, a diferença entre a tensão de 18,17 V e 11,60 V. 
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Figura 5.21 – Variação na portadora do conversor bidirecional no modo Boost com o sistema sob variação 

na radiação solar 

De acordo com a Figura 5.22, o aumento da tensão no link CC faz com que os 

conversores bidirecional e Boost regulador operem com ciclos de trabalho de 37,5 % e 

25 % respectivamente. Esses valores correspondem com os valores da Figura 4.8.  

 

Figura 5.22 – Portadoras e sinais modulados dos conversores na simulação I do sistema no modo de 

operação 3 sob radiação de 350 W/m² 

Como discutido na seção 4.1 o ciclo de trabalho do conversor Buck-Boost 

praticamente não é alterado em relação aos diferentes níveis de potência gerados pelo 
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painel fotovoltaico, como pode ser observado nas simulações do modo de operação 1. A 

Figura 5.19 demonstra que o controlador rastreador de MPP mantém a tensão do painel 

constante em 17,10 V mesmo com a variação na radiação solar. Devido ao maior erro 

no rastreamento de máxima potência do algoritmo tensão constante em baixas 

radiações, os ciclos de trabalhos nas radiações de 250 W/m² e 350 W/m² têm valores 

distintos. Nas simulações, o conversor Buck-Boost opera com ciclo de trabalho de 47 % 

quando a radiação é 250 W/m² e de 53% em 350 W/m². De acordo com a Tabela 2.4, 

radiações de até 400 W/m² têm eficiência de mais 96%, entretanto, para radiações 

menores que 300 W/m² o rendimento do algoritmo pode cair para 83 %. 

Tabela 5.3 – Valores das variáveis da simulação I do sistema no modo de operação 3 

Especificação Variável Valor 

Radiação solar em τ1 Rad 250 W/m² 

Radiação solar em τ2 Rad 350 W/m² 

Temperatura do painel Temp 25 ºC 

Resistência do barramento CC Rbus 53,33 Ω 

Potência fornecida pelo painel em τ1 Ppv 4,06 W 

Potência fornecida pelo painel em τ2 Ppv 6,19 W 

Potência consumida pelas cargas em τ1 Pbus 11,02 W 

Potência consumida pelas cargas em τ2 Pbus 10,78 W 

Potência fornecida pelas baterias em τ1 Pbat 6,61 W 

Potência fornecida pelas baterias em τ2 Pbat 4,59 W 

Tensão no barramento CC em τ1 Vbus 23,85 V 

Tensão no barramento CC em τ2 Vbus 23,98 V 

Tensão no link CC em τ1 Vlink 14,71 V 

Tensão no link CC em τ2 Vlink 18,17 V 

Tensão nas baterias Vbat 11,60 V 

Ciclo de trabalho do Buck-Boost em τ1 Dbb 47 % 

Ciclo de trabalho do Boost em τ1 Db 36 % 

Ciclo de trabalho do conv. bidirecional em τ1 Dbbb2 25 % 

Ciclo de trabalho do Buck-Boost em τ2 Dbb 53 % 

Ciclo de trabalho do Boost em τ2 Db 25 % 

Ciclo de trabalho do conv. bidirecional em τ2 Dbbb2 37,5 % 
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5.4.2. Simulação II 

Na segunda simulação, a radiação é mantida constante em 250 W/m², a tensão 

nas baterias permanece constante em 12,6 V e o barramento CC tem resistência de 

53,33 Ω até 0,25 s (período τ1). Após esse instante o barramento CC passa a ter 

resistência de 88,89 Ω durante todo o período τ2.  

Os gráficos da Figura 5.23 apresentam a potência fornecida pelo painel e a 

consumida pelas cargas. A potência gerada pelos painéis permanece constante em 4,06 

W até o final da simulação, mas a potência consumida pelas cargas diminui de 10,87 W 

para 6,49 W, fazendo com que as baterias diminuam a potência gerada de 6,81 W para 

2,43 W e com que a tensão no link CC aumente de 15,14 V para 18,98 V.  

 

Figura 5.23 – Variáveis de potência na simulação II do sistema no modo de operação 3 

 Percebe-se que o aumento da tensão no link CC faz com que a referência da 

portadora do controlador descarregador aumente sua referência de 1,82 V para 6,21 V, 

como pode ser observado na Figura 5.24. A Figura 5.25 e 5.26 apresentam as formas de 

onda das portadoras e sinais modulados dos conversores do sistema em regime 

permanente (t = 0,24 s e t = 0,48 s). 

Assim como na rejeição às perturbações na fonte, os controladores OCC, 

mostraram robustez na rejeição às perturbações nas cargas, mantendo a tensão de saída 

do sistema constante em 24 V. 
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Figura 5.24 – Variação na portadora do conversor bidirecional no modo Boost com o sistema sob variação 

nas cargas do barramento CC 

 

Figura 5.25 - Portadoras e sinais modulados dos conversores na simulação I do sistema no modo de 

operação 3 sob resistência de saída de 53,33 Ω 

 

No período τ1, nota-se que o ciclo de trabalho dos conversores bidirecional e Boost 

regulador de tensão são 17,5 % e 39 %, respectivamente. Já no período τ2, o aumento da 

referência do link CC, faz com que o ciclo de trabalho aumente seu valor para 37,5 % 

no conversor bidirecional e 22 % no conversor Boost. Esses valores correspondem aos 

mesmos valores analisados na Figura 4.8. 
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Figura 5.26 – Portadoras e sinais modulados dos conversores na simulação I do sistema no modo de 

operação 3 sob resistência de saída de 88,89 Ω 

A Tabela 5.4 apresenta os valores das variáveis da simulação II do sistema no 

modo de operação 3. 

Tabela 5.4 – Valores das variáveis da simulação II do sistema no modo de operação 3 

Especificação Variável Valor 

Radiação solar Rad 250 W/m² 

Temperatura do painel Temp 25 ºC 

Resistência do barramento CC em τ1 Rbus 53,33 Ω 

Resistência do barramento CC em τ2 Rbus 88,89 Ω 

Potência fornecida pelo painel Ppv 4,06 W 

Potência consumida pelas cargas em τ1 Pbus 10,87 W 

Potência consumida pelas cargas em τ2 Pbus 6,49 W 

Potência fornecida pelas baterias em τ1 Pbat 6,41 W 

Potência fornecida pelas baterias em τ2 Pbat 2,43 W 

Tensão no barramento CC em τ1 Vbus 24,08 V 

Tensão no barramento CC em τ2 Vbus 23,97 V 

Tensão no link CC em τ1 Vlink 15,14 V 

Tensão no link CC em τ2 Vlink 18,98 V 
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Tensão nas baterias Vbat 12,60 V 

Ciclo de trabalho do Buck-Boost em τ1 Dbb 47 % 

Ciclo de trabalho do Boost em τ1 Db 39 % 

Ciclo de trabalho do conv. bidirecional em τ1 Dbbb2 17,5 % 

Ciclo de trabalho do Buck-Boost em τ2 Dbb 54 % 

Ciclo de trabalho do Boost em τ2 Db 22 % 

Ciclo de trabalho do conv. bidirecional em τ2 Dbbb2 37,5 % 

 

5.5. Simulação do modo de operação 4 

Este modo de operação é um modo particular do modo de operação 3. A 

simulação do sistema no modo de operação 4 tem duração de 0,5 s e tem como objetivo 

mostrar o comportamento do sistema quando a potência fornecida pelo painel 

fotovoltaico não permite que o link CC atinja a tensão de carga das baterias 

impossibilitando o conversor bidirecional de elevar a tensão das baterias para fornecer a 

carga extra para manter a tensão constante de 24 V no barramento CC. Neste caso, o 

conversor Buck-Boost conectado ao painel é desligado. 

As cargas autônomas têm resistência constante de 53,33 Ω e as baterias fornecem 

energia sob tensão de 11,6 V no período de tempo τ1 e sob tensão de 13,6 V no período 

τ2. Como o conversor Buck-Boost não funciona, o painel fotovoltaico não gera energia 

para o sistema. As formas de onda das variáveis de potência do sistema são analisadas 

na Figura 5.27.  

Neste modo de operação o conversor bidirecional e o conversor Boost devem 

operar em ciclo de trabalhos equivalentes para evitar que um fique mais sobrecarregado 

do que outro na transferência de potência. Para que isso seja possível o sistema de 

balanço de potência calcula através da equação 4.15, a tensão de referência no link CC 

que depende diretamente da tensão no barramento CC e da tensão sob as baterias. 

Na Figura 5.27, a potência consumida pelas cargas se mantém praticamente 

constante em durante todo o tempo de simulação. As pequenas oscilações na tensão do 

link CC e na tensão das cargas (decorrentes da dinâmica do sistema) afetam levemente o 

cálculo da tensão de referência (Vlinkref) e consequentemente os valores dos ciclos de 

trabalhos dos conversores não são exatamente iguais. 
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Figura 5.27 – Variáveis de potência na simulação do sistema no modo de operação 4 

No período τ1, como as baterias apresentam tensão de 11,6 V, o ponto de 

intersecção das curvas características do conversor bidirecional e Boost regulador (ver 

Figura 4.13) mostra que o link CC deve operar sob uma tensão de 16,68 V e ciclo de 

trabalho de 31%. Já no período de τ1, as baterias apresentam tensão de 13,6 V e a tensão 

de referência do link CC deve ser ajustada para 18,10 V e ciclo de trabalho de 24,9 %.  

De acordo com as Figuras 5.28 e 5.29, a simulação no período τ1 mostra que o 

ciclo de trabalho dos conversores Boost regulador de tensão e bidirecional são 

respectivamente, 31 % e 34 % correspondente à uma tensão de referência no link CC de 

16,88 V, e 26 % e 27,5 % no período τ2, correspondente à tensão de 18,21 V. 

A Figura 5.30 mostra que mesmo com a brusca mudança de referência no link CC, 

decorrente do aumento da tensão nas baterias, o controlador OCC corrigiu 

instantaneamente sua variável de comutação e um novo ciclo de trabalho foi calculado e 

utilizado para chavear o mosfet do conversor bidirecional. Instante antes de 0,25 s, a 

amplitude da portadora é de 4,32 V e após a mudança na tensão das baterias, a 

amplitude foi aumentada para 4,75 V. 

É importante destacar que essa característica de rejeição de perturbações sob 

bruscas modificações de referências pode ser importante em situações de troca de 

baterias descarregadas (com tensão de 10,6 V, por exemplo), por baterias novas (com 

tensão de 13,6 V). 
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Figura 5.28 – Portadoras e sinais modulados dos conversores na simulação do sistema no modo de 

operação 4 com baterias sob tensão de 11,6 V 

 

Figura 5.29 – Portadoras e sinais modulados dos conversores na simulação do sistema no modo de 

operação 4 com baterias sob tensão de 13,6 V 

A Tabela 5.5 apresenta os valores das variáveis da simulação do sistema em 

regime permanente nos períodos τ1 (t = 0,24 s) e τ2 (t = 0,48 s), no modo de operação 4. 

Como a radiação solar no sistema é de 80 W/m² e a potência fornecida é muito baixa, o 

sistema desliga o controlador rastreador de máxima potência, o conversor Buck-Boost é 

desativado e a potência fornecida pelo painel é nula. Nessa oportunidade as baterias são 

responsáveis por gerar toda a energia para alimentar as cargas autônomas. 
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Figura 5.30 – Variação na portadora do conversor bidirecional no modo Boost com o sistema sob variação 

na tensão das baterias. 

Tabela 5.5 – Valores das variáveis da simulação do sistema no modo de operação 4 

Especificação Variável Valor 

Radiação solar Rad 80 W/m² 

Temperatura do painel Temp 25 ºC 

Resistência do barramento CC Rbus 53,33 Ω 

Potência fornecida pelo painel Ppv 0 W 

Potência consumida pelas cargas em τ1 Pbus 10,96 W 

Potência consumida pelas cargas em τ2 Pbus 10,79 W 

Potência fornecida pelas baterias em τ1 Pbat 10,96 W 

Potência fornecida pelas baterias em τ2 Pbat 10,79 W 

Tensão no barramento CC em τ1 Vbus 24,16 V 

Tensão no barramento CC em τ2 Vbus 23,98 V 

Tensão no link CC em τ1 Vlink 16,88 V 

Tensão no link CC em τ2 Vlink 18,21 V 

Tensão nas baterias em τ1 Vbat 11,60 V 

Tensão nas baterias em τ2 Vbat 13,60 V 

Ciclo de trabalho do Boost em τ1 Db 31 % 

Ciclo de trabalho do conv. bidirecional em τ1 Dbbb2 34 % 

Ciclo de trabalho do Boost em τ2 Db 26 % 

Ciclo de trabalho do conv. bidirecional em τ2 Dbbb2 27,5 % 
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5.6. Simulações do sistema com perdas de condução 

Com a finalidade de obter os resultados de simulação próximos dos valores 

coletados nos experimentos, é necessário fazer um levantamento das perdas nos 

conversores. As perdas nos conversores CC-CC do sistema foram apresentadas no 

capítulo anterior e estão explicitadas nas equações dos conversores através das 

resistências Rlossbb, Rlossb, Rlossbbb1 e Rlossbbb2. De acordo com Zakipour e Salimi (2011), 

as perdas nos conversores CC-CC podem ser representadas por:  

 Perdas nos indutores devido à presença de parasitas no enrolamento. 

 Perdas nos mosfets e diodos devido à alta frequência de chaveamento. 

De acordo com o funcionamento do conversor Buck-Boost conectado ao painel 

fotovoltaico, a soma de suas perdas (Rlossbb) pode ser representado por: 

)](1[)()()( 2111 tdRRtdRRRR dbbdbbMbbMbbLbblossbb   (5.1) 

Onde: 

LbbR : perdas no indutor Lbb do conversor Buck-Boost; 

11 e MbbMbb RR : perdas nos mosfets Mbb1 e Mbb2. 

21 e dbbdbb RR : perdas nos diodos Ddbb1 e Ddbb2. 

As perdas no conversor Boost regulador de tensão (Rlossb) podem ser 

representadas segundo a equação 5.2. 

)](1[)( tdRtdRRR dbMbLblossb   (5.2) 

Onde: 

LbR : perdas no indutor Lb do conversor Buck-Boost; 

MbR : perdas no mosfet Mb. 

dbR : perdas no diodo Ddb. 

As perdas do conversor bidirecional no modo Buck (Rlossbbb1) são representadas 

pela equação 5.3: 

)](1[)()( 4211 tdRtdRRRR dbbbdbbbMbbbLbbblossbbb   (5.3) 

Onde: 

LbbbR : perdas no indutor Lbbb do conversor bidirecional; 

1MbbbR : perdas no mosfet Mbbb1. 

42 e dbbbdbbb RR : perdas nos diodos Ddbbb2 e Ddbbb4. 
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No modo Buck as perdas (Rlossbbb2) podem ser representadas pela equação 5.4. 

)](1[)()( 1322 tdRtdRRRR dbbbdbbbMbbbLbbblossbbb   (5.4) 

Onde: 

2MbbbR : perdas no mosfet Mbbb2. 

13 e dbbbdbbb RR : perdas nos diodos Ddbbb3 e Ddbbb1. 

 Os mosfets utilizados no sistema são do tipo IRFP460 e possuem resistência 

interna estática de 0,145 Ω. Os diodos são do tipo MUR820 e possuem resistência 

interna é de 0,5 Ω à uma corrente base de 1 A. Esses valores foram retirados dos seus 

respectivos datasheets.  

As resistências dos indutores foram modeladas segundo abordagem teórica 

apresentada em Erikson e Maksimovic (2004) e contém os seguintes valores: RLbb = 

0,15 Ω, RLb = 0,1 Ω e RLbbb = 0,3 Ω. 

As seções 6.6.1 e 6.6.2 são destinadas à obtenção dos resultados de simulação do 

sistema nos modos de operação 1 e 3, levando em consideração as perdas do sistema. 

5.6.1. Simulação do sistema com perdas no modo de operação 1  

Nesta simulação a radiação no painel fotovoltaico é de 1000 W/m² até 0,25 s 

(durante o período τ1), e de 800 W/m² até 0,5 s (durante o período τ2). As cargas 

conectadas ao barramento CC, têm resistência de 66,67 Ω e a tensão nas baterias 

permanece constante em 11,70 V durante toda a simulação. Os gráficos das variáveis de 

potência na Figura 5.31 mostram que a potência fornecida para as cargas permaneceu 

praticamente constante (em 8,6 W), assim como a tensão sobre seus terminais, mesmo 

com a diminuição na radiação solar. Entretanto é possível perceber que a corrente 

injetada nas baterias diminuiu quase 40 % (de 0,59 A para 0,37 A).  

As Figuras 5.32 e 5.33 apresentam as formas de onda das portadoras e sinais 

modulados dos conversores durante o regime permanente de cada período na simulação. 

Nota-se que, assim como nas simulações do sistema sem perdas, o ciclo de trabalho do 

conversor Buck-Boost conectado ao painel fotovoltaico é o mesmo para diferentes 

radiações, indicando que o conversor ajusta seu ciclo de trabalho de forma a fornecer 

carga máxima para o restante do sistema e que a saída do sistema seja mantida sob 

tensão de 24 V. As perdas nos conversores apontam uma diminuição de 3% do ciclo de 

trabalho do conversor Buck-Boost em relação à simulação do sistema sem perdas. 
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Figura 5.31 – Variáveis de potência na simulação do sistema com perdas no modo de operação 1 

 

Figura 5.32 – Portadoras e sinais modulados dos conversores na simulação do sistema com perdas no 

modo de operação 1 sob radiação de 1000 W/m² 

O valor do ciclo de trabalho dos conversores Boost e bidirecional quando a 

radiação é de 1000 W/m², correspondem a 41 % e 83,75 % respectivamente. A Figura 

5.33, mostra que esses valores correspondem a 43 % e 85 % quando a radiação é de 800 

W/m².  
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Figura 5.33 – Portadoras e sinais modulados dos conversores na simulação do sistema com perdas no 

modo de operação 1 sob radiação de 800 W/m² 

Como pode ser observado nas Figuras 5.32 e 5.33, as perdas influenciam na 

amplitude das portadoras dos controladores OCC. Isso ocorre principalmente nos 

controladores baseados em corrente. No período τ1, a corrente de referência de 

carregamento é de 0,59 A, entretanto a amplitude da portadora tem valor de 0,96 V. No 

período τ2, a corrente de referência de carregamento é de 0,37 A, mas a amplitude da 

portadora é de 0,61 V. Mesmo com a discrepância nos valores das amplitudes, percebe-

se que os valores não divergem muito dos valores obtidos na análise dos gráficos da 

Figura 4.3. No entanto, a amplitude das portadoras dos demais controladores é pouco 

alterado em relação ao valor lido pelos sensores. A Tabela 5.6 apresenta os valores 

obtidos na simulação do sistema com perdas, no modo de operação 1. 

Tabela 5.6 – Valores das variáveis da simulação do sistema com perdas no modo de operação 1 

Especificação Variável Valor 

Radiação solar em τ1 Rad 1000 W/m² 

Radiação solar em τ2 Rad 800 W/m² 

Temperatura do painel Temp 25 ºC 

Resistência do barramento CC Rbus 66,67 Ω 

Potência fornecida pelo painel em τ1 Ppv 20,06 W 

Potência fornecida pelo painel em τ2 Ppv 15,79 W 
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Potência consumida pelas cargas em τ1 Pbus 8,65 W 

Potência consumida pelas cargas em τ2 Pbus 8,52 W 

Potência fornecida para as baterias em τ1 Pbat 6,96 W 

Potência fornecida para as baterias em τ2 Pbat 4,35 W 

Tensão no barramento CC em τ1 Vbus 24,01 V 

Tensão no barramento CC em τ2 Vbus 23,83 V 

Corrente no barramento CC Ibus 0,36 A 

Tensão no link CC em τ1 Vlink 14,57 V 

Tensão no link CC em τ2 Vlink 14,27 V 

Tensão nas baterias Vbat 11,80 V 

Corrente fornecida para as baterias em τ1 Ibat 0,59 A 

Corrente fornecida para as baterias em τ2 Ibat 0,37 A 

Ciclo de trabalho do Buck-Boost Dbb 52 % 

Ciclo de trabalho do Boost em τ1 Db 41 % 

Ciclo de trabalho do conv. bidirecional em τ1 Dbbb1 83,75 % 

Ciclo de trabalho do Boost em τ2 Db 43 % 

Ciclo de trabalho do conv. bidirecional em τ2 Dbbb1 85 % 

Rendimento do sistema em τ1 η1 77,82 % 

Rendimento do sistema em τ2 η2 81,50 % 

 

O rendimento do sistema pode ser calculado segundo a seguinte equação:  

pv

busbat

P

PP 
  (5.5) 

 De acordo com os resultados obtidos, quanto maior a potência fornecida pelo 

painel, maior é a corrente fornecida para o sistema, maior é a potência dissipada e 

consequentemente, menor é a eficiência do sistema. 

5.6.2. Simulação do sistema com perdas no modo de operação 3  

Nesta simulação a radiação no painel fotovoltaico é de 250 W/m² até 0,25 s 

(durante o período τ1), e de 350 W/m² até 0,5 s (durante o período τ2). As cargas 

conectadas ao barramento CC, têm resistência de 53,33 Ω e a tensão nas baterias 

permanece constante em 11,60 V durante toda a simulação. Os gráficos das variáveis de 

potência na Figura 5.34 mostram que a potência fornecida para as cargas permaneceu 
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praticamente constante (em 10,7 W), assim como a tensão sobre seus terminais, mesmo 

com o aumento da radiação solar.  

 

Figura 5.34 – Variáveis de potência na simulação do sistema com perdas no modo de operação 3 

No momento da mudança de referência, o microcontrolador calculou uma nova 

tensão de referência para o link CC e conversor bidirecional modificou seu ciclo de 

trabalho de 25 % para 40 %, entregando menos potência para o restante do sistema, 

como observado na Figura 5.35. Em resposta ao sistema, a tensão no link CC aumentou 

de 14,67 V para 17,93 V. Com a finalidade de manter a tensão nas cargas do barramento 

CC em 24 V, o conversor Boost regulador de tensão também alterou seu ciclo de 

trabalho de 41 % para 27 %.  

Ao contrário dos controladores baseados em regulação de corrente, a amplitude 

da portadora pouco é afetada com a presença das resistências parasitas nos 

controladores de regulação de tensão. Como pode ser observado na Figura 5.35, a 

referência do controlador Boost regulador, é exatamente uma aproximação da diferença 

entre a tensão no link CC (14,67 V) e da tensão de referência (24 V) resultando no valor 

de 9,33 V. O mesmo caso pode ser observado no controlador descarregador de baterias: 

a referência da portadora é obtida através da diferença entre a tensão nas baterias (11,60 

V) e a tensão no link CC (14,67 V), resultando no valor de 3,07 V. Os resultados são 

válidos também para o período τ2. 
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Figura 5.35 – Portadoras e sinais modulados dos conversores na simulação do sistema com perdas no 

modo de operação 3 sob radiação de 250 W/m² 

 

Figura 5.36 – Portadoras e sinais modulados dos conversores na simulação do sistema com perdas no 

modo de operação 3 sob radiação de 250 W/m² 

Assim como na simulação sem perdas, o ciclo de trabalho do conversor Buck-

Boost tem valores diferentes para as radiações de 250 W/m² e 350 W/m². 
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Nas simulações a potência média fornecida pelas baterias no período τ1 é de 7,70 

W e no período τ2 é de 5,08 W. O rendimento do sistema neste modo de operação pode 

ser calculado através da seguinte equação:  

batpv

bus

PP

P


  (5.6) 

O rendimento calculado no sistema com perdas no período τ1 é de 91,49 % e no 

período τ2 é de 93,61 %. Como o conversor bidirecional apresenta maior resistência 

parasita do que os demais conversores, quanto maior a potência fornecida pelas baterias, 

maior a corrente que será conduzida em seus elementos passivos e ativos e maior será a 

dissipação de energia, diminuindo o rendimento. Dessa forma, o sistema apresenta 

menor rendimento quando o painel fotovoltaico gera menor potência, uma vez que 

quanto menor essa potência maior será a energia fornecida das baterias para o restante 

do sistema. Também é importante destacar que as resistências parasitas alteraram a 

dinâmica do sistema amortizando as oscilações, evitando sobrecargas em curtos 

períodos de tempo e diminuindo o tempo de estabilidade do sistema. A Tabela 5.7 

ilustra os valores obtidos na simulação do sistema com perdas, no modo de operação 3. 

Tabela 5.7 – Valores das variáveis da simulação do sistema com perdas no modo de operação 3 

Especificação Variável Valor 

Radiação solar em τ1 Rad 250 W/m² 

Radiação solar em τ2 Rad 350 W/m² 

Temperatura do painel Temp 25 ºC 

Resistência do barramento CC Rbus 53,33 Ω 

Potência fornecida pelo painel em τ1 Ppv 4,06 W 

Potência fornecida pelo painel em τ2 Ppv 6,19 W 

Potência consumida pelas cargas em τ1 Pbus 10,76 W 

Potência consumida pelas cargas em τ2 Pbus 10,55 W 

Potência média fornecida pelas baterias em τ1 Pbat 7,70 W 

Potência média fornecida pelas baterias em τ2 Pbat 5,08 W 

Tensão no barramento CC em τ1 Vbus 23,96 V 

Tensão no barramento CC em τ2 Vbus 23,72 V 

Corrente no barramento CC Ibus 0,45 A 

Tensão no link CC em τ1 Vlink 14,67 V 
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Tensão no link CC em τ2 Vlink 14,93 V 

Tensão nas baterias Vbat 11,60 V 

Corrente média fornecida pelas baterias em τ1 Ibat 0,64 A 

Corrente média fornecida pelas baterias em τ2 Ibat 0,44 A 

Ciclo de trabalho do Buck-Boost em τ1 Dbb 48 % 

Ciclo de trabalho do Boost em τ1 Db 41 % 

Ciclo de trabalho do conv. bidirecional em τ1 Dbbb2 25 % 

Ciclo de trabalho do Buck-Boost em τ2 Dbb 54 % 

Ciclo de trabalho do Boost em τ2 Db 27 % 

Ciclo de trabalho do conv. bidirecional em τ2 Dbbb2 40 % 

Rendimento do sistema em τ1 η1 91,49 % 

Rendimento do sistema em τ2 η2 93,61 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

6. Resultados Experimentais 

6.1. Considerações Gerais 

Neste capítulo são apresentados os resultados experimentais obtidos nos testes 

práticos realizados em laboratório. O estudo do desempenho e eficiência do sistema 

com os controladores OCC, previamente analisados nas simulações, são verificados 

neste capítulo com a finalidade de comprovar a funcionalidade e aplicabilidade dos 

controladores OCC no sistema proposto. Além disso, este capítulo é voltado ao cálculo 

do custo do projeto, tendo em vista que uma das vantagens do controlador OCC é o 

baixo custo de sua implementação, uma vez que o controlador permite ser facilmente 

construído de forma analógica. 

O painel fotovoltaico utilizado nos testes experimentais (na Figura 6.1) é o 

mesmo apresentado na seção 2.1 e tem tensão de máxima potência de 17,1 V nas STC. 

Com a finalidade de se obter a máxima potência nas condições climáticas do local dos 

testes, é necessário analisar a tensão de máxima potência da curva característica do 

painel levando em consideração à temperatura de 28 ºC e radiação de 1000 W/m². A 

tensão de máxima potência nessa condição de 16,9 V, é utilizada como referência no 

algoritmo de tensão constante.  

 

Figura 6.1 – Painel fotovoltaico utilizado nos testes experimentais  

A Figura 6.2 apresenta a curva característica do painel fotovoltaico sob 

diferentes radiações e com temperatura de 28 ºC. 
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Figura 6.2 – Curva característica do painel fotovoltaico sob diferentes radiações e temperatura de 28 ºC 

As medições de tensão no sistema são realizadas com resistores que 

implementam divisores de tensão, a maioria com constante proporcional de 0,1667. A 

exceção é do sensor de tensão do painel fotovoltaico que tem constante proporcional de 

0,10. As medições de corrente são realizadas por sensores de efeito hall do tipo 

TBC03SYH onde cada 1 A é representado por 0,75 V.  

O conversor Buck-Boost (na Figura 6.3) conectado ao painel foi implementado 

segundo especificações contidas na Tabela 2.3. Um sensor de tensão é utilizado para 

realizar a leitura da tensão do painel, utilizada no algoritmo rastreador de máxima 

potência. A leitura da tensão do painel e da corrente são utilizadas no microcontrolador 

para calcular as medidas de potência gerada. A adequação dos sinais de chaveamento 

dos mosfets é realizado por um driver do tipo IR2110. 

 

Figura 6.3 – Placa eletrônica do conversor Buck-Boost 
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O conversor Buck-Boost utiliza dois mosfets (Mbb1 e Mbb2) do tipo IRFP460 e 

dois diodos de rápida recuperação (Ddbb1 e Ddbb2) do tipo MUR820. 

O conversor Boost conectado às cargas do barramento CC, utiliza um mosfet 

(Db) IRFP460 e um diodo de rápida recuperação (Ddb) MUR820. Um amplificador de 

sinal do tipo EL7202 é utilizado para chavear o mosfet. Os três sensores de tensão para a 

leitura das variáveis vs, vbus e vlink, são implementados com constante proporcional de 

0,1667. Essas tensões são utilizadas pelo controlador regulador de tensão do barramento 

CC. A tensão vbus e a corrente ibus são lidas para serem utilizadas no cálculo da potência 

no microcontrolador. A Figura 6.4 ilustra o conversor Boost utilizado nos testes. A 

Tabela 2.6 apresenta as especificações de dimensionamento do conversor Boost. 

 

Figura 6.4 – Placa eletrônica do conversor Boost 

As cargas conectadas ao barramento CC (na Figura 6.5) consistem de 5 pares de 

lâmpadas LED que podem ser ligados ou desligados no sistema por uma chave. A 

Tabela 2.5 apresenta as especificações de potência das lâmpadas. 

 

Figura 6.5 – Placa eletrônica das cargas do barramento CC 
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O conversor Buck-Boost bidirecional apresentado na Figura 6.6, contém os 

mosfets Mbbb1 e Mbbb2 do tipo IRFP460 e os diodos de recuperação rápida Ddbbb1, Ddbbb2, 

Ddbbb3 e Ddbbb4 do tipo MUR820. O drive IR2110 é utilizado para chavear o conversor 

no modo Buck, uma vez que o terminal fonte de Mbbb1 não é aterrado. Três sensores de 

tensão com constante proporcional de 0,1667 são utilizados para realizar a leitura das 

variáveis vbat, vs2 e vlink. O sensor de efeito hall é utilizado para medição da corrente 

fornecida para as baterias. A tensão nas baterias também é utilizada para calcular a 

corrente de carregamento de referência Ibatref no microcontrolador. A Tabela 2.10 

apresenta as especificações de dimensionamento do conversor bidirecional. 

 

Figura 6.6 – Placa eletrônica do conversor Buck-Boost bidirecional 

As baterias utilizadas no sistema são do tipo UP1213 e são conectadas em 

paralelo no sistema. A Figura 6.7 apresenta as baterias utilizadas nos testes. A Tabela 

2.7 no capítulo 2 apresenta as especificações de tensão e corrente de carga das baterias. 

 

Figura 6.7 – Baterias utilizadas nos testes  
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Os integradores dos controladores OCC utilizam o amplificador operacional 

TL084 do tipo FET. Os valores da resistência Rtr e da capacitância Ctr do integrador 

devem ser escolhidos para trabalhar em uma frequência maior do que a do conversor 

(fs), de forma que os valores devem seguir a seguinte condição: 

trtr
s

CR
f




1
 (6.1) 

 A Figura 6.8 apresenta o diagrama elétrico do controlador OCC genérico 

utilizado no sistema. A chave analógica pode ser implementada com um circuito 

integrado do tipo CD4066B que pode ser ativada com o driver EL7202. O comparador 

pode ser implementado por um LM311 e o flip-flop RS pela combinação de duas portas 

NOR, disponíveis no circuito integrado CD4001. O flip-flop RS é ativado por um sinal 

de clock e sua saída deve ser utilizada para chavear o mosfet do conversor. A saída 

invertida, é utilizada para fechar o contato da chave analógica.  

 

Figura 6.8 – Implementação analógica do controlador OCC 

O controlador rastreador de máxima potência recebe o valor obtido do sensor da 

tensão do painel e esse valor é subtraído do valor da tensão de referência que é 1,69 V. 

O resultado é utilizado em um controlador PI (com constante proporcional de 6,8 e 

constante integrativa de 0,001) e a resposta (tensão negativa) é enviada para o 

controlador OCC fazer a modulação do sinal. Os amplificadores operacionais utilizados 

no subtrador e no controlador PI são obtidos do circuito integrado TL084. A referência 

do controlador OCC (Vref) foi implementada por um divisor de tensão com um 

potenciômetro. O algoritmo de MPPT e o controlador OCC foram implementados em 

placas separadas como pode ser observado na Figura 6.9. 
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Figura 6.9 – Placa eletrônica do controlador rastreador de máxima potência baseado em OCC 

O diagrama elétrico da Figura 5.7 apresenta o controlador regulador de tensão do 

barramento CC. No circuito implementado na Figura 6.10, a tensão vDdb (entrada do 

integrador) pode ser obtida através da diferença entre a tensão no diodo vs e a tensão no 

barramento CC (vbus). A entrada positiva do comparador é a saída do integrador e a 

entrada negativa é o resultado da subtração da tensão no link CC e a tensão de referência 

que é implementada através de um divisor de tensão (de ganho 0,1667) constituído de 

um resistor e um potenciômetro. Todos os amplificadores operacionais utilizados neste 

controlador são integrados no CI TL084. 

Na prática, este circuito não pode começar a partir da condição nula. No início, 

quando a tensão de saída e a tensão de diodo são zero, a integral da diferença das 

tensões nunca irá exceder o valor de referência e, consequentemente, a chave estará 

sempre ligada. Para resolver este problema, a saída do flip-flop RS e uma onda quadrada 

de ciclo de trabalho máximo devem ser operacionalizados com a lógica “AND”. Isso 

pode ser feito, realizando a operação da lógica “AND” da saída “Q” com a inversão do 

sinal de clock. Esse circuito é implementado com um circuito integrado 74ls08 e a 

operação de inversão é realizada com uma das portas “NOR” pelo circuito integrado 

CD4001. Dessa forma, no início da operação do sistema, quando a tensão de diodo for 

inferior à tensão de referência, a chave irá funcionar com um ciclo de trabalho máximo. 

O restante do controlador OCC é implementado com os mesmos dispositivos utilizados 

no controlador rastreador de máxima potência.  
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Figura 6.10 – Placa eletrônica do controlador regulador de tensão do barramento CC do sistema 

A placa eletrônica que implementa o controlador carregador de baterias no modo 

corrente apresentado na Figura 6.11, utiliza um amplificador de ganho 11 para aumentar 

o valor do sinal de corrente, uma vez que em operações de baixa potência, podem ser 

gerados valores de corrente muito baixos, limitando o funcionamento do controlador. A 

corrente de carregamento de referência calculada pelo microcontrolador também é 

amplificada com ganho de 11. Os subtradores foram implementados com os circuitos 

integrados TL084 e TL081. O sinal de saída deste controlador, gerado pelo driver 

EL7202, é utilizado no seletor de modo de carregamento. 

 

Figura 6.11 – Placa eletrônica do controlador carregador de baterias no modo corrente 
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A placa eletrônica do controlador carregador de baterias no modo tensão é 

apresentada na Figura 6.12. A tensão vs2 utilizada no controlador é invertida para ser 

integrada. O amplificador e integrador utilizados neste sistema são implementados com 

o circuito integrado LF353. O sinal de saída deste controlador gerado pelo driver 

EL7202 é utilizado no seletor de modo de carregamento, apresentado na Figura 6.13. 

 

Figura 6.12 – Placa eletrônica do controlador carregador de baterias no modo tensão  

 O circuito seletor de modo de carregamento das baterias é implementado por um 

circuito integrado LM311 que compara a tensão de carregamento das baterias com a 

tensão de referência que é obtida através de um divisor de tensão. Como as tensões lidas 

no conversor bidirecional têm ganho de proporcionalidade de 0,1667, a tensão de 

referência é ajustada para ser 2,25 (representando 14,1 V). A saída do comparador é a 

entrada seletora do multiplexador 74ls151 que escolhe qual o sinal modulado (sinal do 

controlador no modo corrente ou tensão) será designado para a saída.  

 

Figura 6.13 – Placa eletrônica do seletor de modo de carregamento das baterias  
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A placa eletrônica do controlador OCC descarregador de baterias, apresentado 

na Figura 6.14, é similar à placa utilizada no controlador regulador de tensão do 

barramento CC. A única diferença é que a tensão de referência (Vlinkref) do controlador 

não é fixa e depende do calculado realizado pelo sistema de balanço de potência. 

 

Figura 6.14 – Placa eletrônica do controlador descarregador de baterias  

O sistema de balanço de potência é implementado por um microcontrolador 

ATMEGA328 que contém um conversor A/D de 10 bits de resolução com tensão 

máxima de 5 V e pode operar à uma frequência de 16 MHz. O sistema recebe leituras 

das tensões e correntes do painel e do barramento CC para que as potências sejam 

comparadas definindo o modo de operação do sistema através do nível lógico do sinal 

Sflux. O seletor de controle de fluxo é constituído por um circuito integrado 74ls08 que 

utiliza duas portas “AND” que têm como entrada os sinais de controle de carregamento 

e descarregamento e os sinais Sflux e Sflux invertido.  

O microcontrolador também é utilizado para realizar os cálculos da corrente de 

carregamento de referência das baterias (Ibatref) e a tensão de referência do link CC 

(Vlinkref). Os resultados destes cálculos são enviados para as saídas digitais do 

microcontrolador através de um sinal PWM de alta frequência (100 MHz) que são 

posteriormente demodulados por um filtro RC. As placas eletrônicas do sistema de 

balanço de potência, o filtro RC e o seletor de controle de fluxo são apresentadas na 

Figura 6.15. 
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Figura 6.15 – Placas eletrônicas do sistema de balanço de potência, o filtro RC e o seletor de controle de 

fluxo 

 Os sinais de clock foram obtidos através de um circuito multivibrador 

monoestável com o circuito integrado NE555. O controlador rastreador de máxima 

potência e o controlador regulador de tensão do barramento CC utilizam circuitos de 

clock independentes, entretanto os controladores de carregamento e descarregamento 

das baterias utilizam o mesmo circuito gerador de clock. Os amplificadores operacionais 

e sensores de efeito hall foram alimentados por fontes de tensão simétrica de +15 V e -

15 V. Os demais circuitos integrados, drivers e tensões de referência foram alimentados 

por fontes de 5 V, 12 V e 15 V. A Figura 6.16 apresenta o sistema completo utilizado 

nos testes experimentais. 

 

Figura 6.16 – Sistema fotovoltaico completo utilizado nos testes experimentais  
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6.2. Testes experimentais do sistema no modo de operação 1 

O teste experimental para o modo de operação 1 foi realizado com o painel 

fotovoltaico sob radiação de aproximadamente 850 W/m² e com 4 pares de lâmpadas 

LED conectadas ao barramento CC. A única alteração das condições de teste deste 

sistema em relação às condições estabelecidas nos testes de simulação é que o clock do 

controlador de carregamento das baterias tem frequência de 40 KHz. Como pode ser 

observado na Figura 6.17, o sistema rastreia a potência de 15,74 W, mantendo a tensão 

do painel em 16,82 V (próximo a 16,9 V) e fornece 7,54 W para as cargas, mantendo 

sua tensão em 23,6 V (próximo de 24 V). As baterias, sob tensão de 11,6 V, recebem o 

excedente da potência através de uma corrente elétrica de 487 mA, logo a potência 

excedente entregue as baterias é de 5,65 W. O total de potência consumida pelas cargas 

e baterias totaliza 13,19 W, indicando que o sistema tem rendimento de 83,8 % levando 

em consideração à potência produzida pelo painel fotovoltaico e a potência consumida 

no sistema.  

 

Figura 6.17 – Variáveis de potência nos testes experimentais do sistema no modo de operação 1 
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Como pode ser observado, os valores de tensão e corrente obtidos nos resultados 

experimentais são próximos aos valores obtidos nos testes de simulação do sistema com 

perdas.  

A Figura 6.18 apresenta os gráficos das formas de onda dos controladores OCC 

do sistema no modo de operação 1. A Figura 6.18.a mostra que a portadora do 

controlador OCC do painel fotovoltaico (Vtrpv) é modulada de forma a manter o mesmo 

valor do ciclo de trabalho (de 54,5 %) do sinal modulado obtido nos resultados de 

simulação. Além disso, a portadora do controlador OCC de regulação do barramento 

CC (Vtrbus) é modulada de forma que o ciclo de trabalho do sinal Sb é de 27,9 % que 

corresponde ao valor calculado na Figura 4.3 em relação à tensão de 17,6 V no link CC. 

Da mesma forma, o valor do ciclo de trabalho utilizado para chavear o conversor 

bidirecional de 67,8 %, consiste em um valor aproximado ao valor calculado na Figura 

4.3. A Tabela 6.1 apresenta os valores em regime permanente das variáveis do sistema 

neste teste. 

 

Figura 6.18 – Gráficos das formas de onda das variáveis dos controladores OCC do sistema no modo de 

operação 1 
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Tabela 6.1 – Valores das variáveis do teste experimental do sistema no modo de operação 1 

Especificação Variável Valor 

Radiação solar média Rad 850 W/m² 

Temperatura do painel Temp 28 ºC 

Resistência do barramento CC Rbus 73,52 Ω 

Potência fornecida pelo painel Ppv 15,74 W 

Potência consumida pelas cargas Pbus 7,54 W 

Potência média fornecida para as baterias Pbat 5,65 W 

Tensão no barramento CC Vbus 23,60 V 

Corrente no barramento CC Ibus 0,321 A 

Tensão no link CC Vlink 17,60 V 

Tensão nas baterias Vbat 11,60 V 

Corrente de carga das baterias Ibat 0,487 A 

Ciclo de trabalho do Buck-Boost  Dbb 54,5 % 

Ciclo de trabalho do Boost Db 27,9 % 

Ciclo de trabalho do conv. bidirecional Dbbb1 67,8 % 

Rendimento do sistema η 83,80 % 

 

6.3. Análise de pontos de operação do conversor bidirecional no 

carregamento das baterias 

Com a finalidade de analisar o comportamento do conversor bidirecional no 

carregamento das baterias, foram realizados testes experimentais no conversor 

bidirecional utilizando uma fonte de tensão para variar a tensão no link CC e ajustando 

o potenciômetro para variar a tensão de carregamento nos diferentes níveis de tensão do 

link CC. Nos testes dessa seção, a frequência do clock do carregador de baterias foi 

ajustada para 100 KHz. 

6.3.1. Teste experimental I 

No primeiro experimento foi fixado uma tensão de 15 V no link CC e a corrente 

de carregamento foi alterada de 242 mA para 302 mA. A Figura 6.19 apresenta as 

curvas das variáveis do conversor bidirecional no teste de carga das baterias, quando 

vlink = 15 V. 
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Figura 6.19 – Formas de onda das variáveis do conversor bidirecional durante carregamento das baterias 

quando Vlink = 15 V 

 A Figura 6.19 mostra que quando as baterias são carregadas com corrente de 242 

mA e tensão 12,02 V, o ciclo de trabalho do conversor bidirecional é 82,0 %. Quando a 

corrente de referência é alterada, a amplitude da portadora é modificada e o ciclo de 

trabalho aumenta para 83,8 %. Como pode ser observado na Figura 4.3, estes valores 

correspondem aos valores calculados para a tensão no link CC de 15 V e tensões das 

baterias de 12,02 V e 12,22 V. 
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6.3.2. Teste experimental II 

Nesse teste a tensão no link CC foi ajustada para 17,6 V e a corrente de carga foi 

alterada de 88 mA para 198 mA. A Figura 6.20 apresenta as curvas das variáveis do 

conversor bidirecional no teste de carga das baterias, quando vlink = 17,6 V. 

 

Figura 6.20 – Formas de onda das variáveis do conversor bidirecional durante carregamento das baterias 

quando Vlink = 17,6 V 

No momento em que as baterias são carregadas com corrente de 88 mA e tensão 

12 V, o ciclo de trabalho do conversor bidirecional é 72,2 %. Quando a corrente de 

referência é alterada, a amplitude da portadora é modificada e o ciclo de trabalho 
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aumenta para 75 %. Estes valores correspondem aos valores calculados para a tensão no 

link CC de 17,6 V e tensões das baterias de 12 V e 12,20 V. 

6.4. Análise do comportamento do controlador de carregamento das 

baterias em seus modos de operação 

Esse teste tem como objetivo verificar o comportamento do controlador de 

carregamento das baterias, quando o mesmo opera nos modos corrente e tensão, através 

da análise das formas de onda das variáveis desse controlador. A Figura 6.21 apresenta 

as formas de onda do controlador OCC nos testes.  

 

Figura 6.21 – Formas de onda do controlador carregador de baterias nos dois modos de carregamento  
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No teste, a tensão de carga máxima foi definida no valor de 12,40 V e a tensão 

no link CC foi ajustada para 17,60 V. No primeiro momento o controlador funciona no 

modo corrente com corrente de carregamento de 230 mA e tensão nas baterias de 12,27 

V. Como pode ser observado na Figura 6.21.c, o sinal de controle Sbbb1 é exatamente o 

sinal proveniente da modulação da portadora Vtrbati do controlador no modo corrente.  

Quando as baterias atingem a tensão de 12,4 V, o sistema comuta para o modo 

tensão, fazendo com que o sinal do controlador no modo tensão seja o sinal que chaveia 

o conversor bidirecional, como pode ser observado na Figura 6.21.e. A Figura 6.21.d 

mostra que a portadora do controlador no modo corrente desestabiliza, uma vez que a 

malha deste controlador é aberta com o fechamento da malha do controlador no modo 

tensão. Os ciclos de trabalho entre 73,3 % e 75,2 %, correspondem aos ciclos de 

trabalho calculados na Figura 4.3 em relação à tensão de 17,6 V do link CC e da tensão 

nas baterias de 12,4 V. 

6.5. Testes experimentais do sistema no modo de operação 3 

Esta seção trata dos resultados dos testes experimentais referentes ao modo de 

operação 3. 

6.5.1. Teste experimental I 

O primeiro teste experimental para o modo de operação 3 foi realizado com o 

painel fotovoltaico operando sob radiação de aproximadamente 300 W/m², baterias sob 

tensão de 11 V e o barramento CC com 4 pares de lâmpadas LED conectadas. Como 

pode ser observado na Figura 6.22, o controlador OCC rastreador de máxima potência 

mantém a tensão do painel em 16,79 V (próxima a 16,9 V) fazendo com que sejam 

fornecidos 5,66 W para o restante do sistema. Com a finalidade de manter as cargas do 

barramento CC sob tensão de 24 V é necessária uma potência extra de 2,98 W 

(totalizando 8,64 W) que é disponibilizada pelas baterias através do chaveamento do 

conversor bidirecional. Dessa forma, para manter o sistema sob correto funcionamento, 

o sistema de balanço de potência calcula através da equação 2.16, a tensão no link CC 

para que a potência extra seja fornecida para as cargas. Nos testes, os controladores 

OCC mantém as cargas do barramento CC alimentadas sob tensão de 24,47 V e corrente 

355 mA, totalizando uma potência de 8,68 W.  
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Figura 6.22 – Variáveis de potência no teste experimental I do sistema no modo de operação 3 

O cálculo da tensão de referência no link CC, levando em consideração os 

valores da Figura 4.7 e equação 4.12, é 19,75 V, entretanto, como pode ser observado, a 

tensão atingida foi de 19,00 V. Esse erro deve-se ao fato da variação da radiação solar 

durante o período de coleta dos dados do experimento e das perdas de condução e 

chaveamento nos conversores.  

A Figura 6.23 apresenta os gráficos das formas de onda dos controladores OCC 

do sistema no modo de operação 3. Como pode ser observado o valor do ciclo de 

trabalho resultante (de 55,3 %) no rastreamento de máxima potência quando o painel 

opera sob radiação de 300 W/m² é aproximadamente similar ao valor obtido no sistema 

quando o painel fotovoltaico opera sob radiação de 850 W/m² (54,5 %), mostrando que 

o conversor Buck-Boost opera similarmente à uma resistência variável que aumenta ou 

diminui seu valor dependendo das condições de fornecimento de energia do sistema. 

 Como apresentado na Figura 6.23.c, os ciclos de trabalho dos conversores Boost 

e bidirecional correspondem à valores próximos aos obtidos na Figura 4.8 para a tensão 

no link CC de 19 V. Os valores ideais neste caso são de aproximadamente 21,5 % para o 

ciclo de trabalho do conversor Boost e de 42,5 % para o ciclo de trabalho do conversor 
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bidirecional. Entretanto, devido às perturbações na radiação solar durante os testes, os 

valores obtidos foram de respectivamente 27,9 % e 48,5 %.  

Nas simulações envolvendo o modo de operação 3, não foi possível realizar a 

medição da corrente de saída das baterias, impossibilitando a análise do rendimento do 

sistema neste modo de operação. A Tabela 6.2 apresenta os valores em regime 

permanente das variáveis do sistema no teste I do sistema no modo de operação 3. 

 

Figura 6.23 - Gráficos das formas de onda das variáveis dos controladores OCC no teste experimental I 

do sistema no modo de operação 3 

Tabela 6.2 – Valores das variáveis do teste experimental I do sistema no modo de operação 3 

Especificação Variável Valor 

Radiação solar média Rad 300 W/m² 

Temperatura do painel Temp 28 ºC 

Resistência do barramento CC Rbus 68,93 Ω 

Potência fornecida pelo painel Ppv 5,66 W 

Potência consumida pelas cargas Pbus 8,68 W 

Potência média fornecida pelas as baterias* Pbat 3,02 W 

Tensão no barramento CC Vbus 24,47 V 
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Corrente no barramento CC Ibus 0,355 A 

Tensão no link CC Vlink 19,00 V 

Tensão nas baterias Vbat 11,00 V 

Ciclo de trabalho do Buck-Boost  Dbb 55,3 % 

Ciclo de trabalho do Boost Db 27,9 % 

Ciclo de trabalho do conv. bidirecional Dbbb2 48,5 % 

*considerando o rendimento de 100% 

6.5.2. Teste experimental II 

O segundo teste experimental para o modo de operação 3 foi realizado com o 

painel fotovoltaico operando sob radiação de aproximadamente 500 W/m², baterias sob 

tensão de 10 V e o barramento CC com 5 pares de lâmpadas LED conectadas. Na 

Figura 6.24, as 10 lâmpadas LED consomem uma potência de 11,06 W que precisam 

ser fornecidas pelo painel fotovoltaico e pelas baterias. Dessa forma, o painel 

fotovoltaico fornece 7,52 W e o restante é fornecido pelas baterias.  

 

Figura 6.24 – Variáveis de potência no teste experimental II do sistema no modo de operação 3 
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Como pode ser observado, a tensão no barramento CC é mantida em 23 V com 

uma corrente de 481 mA. Nesse caso, a resistência equivalente nessa operação é de 

47,82 Ω. Traçando essa curva no gráfico da Figura 4.8, podemos calcular que a tensão 

de referência no link CC nessas condições é de 18,96 V. Como pode ser observado na 

Figura 6.24.c, a tensão no link CC atingida é igual à tensão atingida no teste 

experimental I, indicando que os conversores Boost e bidirecional devem apresentar 

ciclos de trabalho similares com os obtidos no teste experimental I. 

A Figura 6.25 mostra que o conversor Buck-Boost opera com o mesmo ciclo de 

trabalho (de 55,3 %) obtido no teste experimental I. Além disso, os conversores Boost e 

bidirecional apresentam ciclos de trabalho de 23,7 % e 42 %, respectivamente, 

indicando que o comportamento dos conversores se mantiveram próximos mesmo com 

a divergência na radiação solar e na resistência das cargas conectadas ao barramento 

CC. A Tabela 6.3 apresenta os valores em regime permanente das variáveis do sistema 

no teste II do sistema no modo de operação 3. 

 

Figura 6.25 – Gráficos das formas de onda das variáveis dos controladores OCC no teste experimental I 

do sistema no modo de operação 3 
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Tabela 6.3 – Valores das variáveis do teste experimental II do sistema no modo de operação 3 

Especificação Variável Valor 

Radiação solar média Rad 500 W/m² 

Temperatura do painel Temp 28 ºC 

Resistência do barramento CC Rbus 47,82 Ω 

Potência fornecida pelo painel Ppv 7,52 W 

Potência consumida pelas cargas Pbus 11,06 W 

Potência média fornecida pelas as baterias* Pbat 3,54 W 

Tensão no barramento CC Vbus 23,00 V 

Corrente no barramento CC Ibus 0,481 A 

Tensão no link CC Vlink 19,00 V 

Tensão nas baterias Vbat 10,00 V 

Ciclo de trabalho do Buck-Boost  Dbb 55,3 % 

Ciclo de trabalho do Boost Db 23,7 % 

Ciclo de trabalho do conv. bidirecional Dbbb2 42,0 % 

*considerando o rendimento de 100% 

6.6. Testes experimentais do sistema no modo de operação 4 

Esta seção trata dos resultados dos testes experimentais do modo de operação 4. 

6.6.1. Teste experimental I 

No modo de operação 4, o conversor conectado ao painel fotovoltaico é 

desligado e as baterias tornam-se a única fonte de energia do sistema. Com o objetivo de 

dividir o ciclo de trabalho entre os conversores para evitar perda energia por condução, 

o sistema de balanço de potência realiza a leitura da tensão nas baterias e aplica o 

cálculo da equação 4.15 para determinar a referência no link CC que é utilizada no 

controlador descarregador de baterias. O primeiro teste para o modo de operação 4 foi 

realizado com as baterias sob tensão de 10,79 V e o barramento CC com 2 pares de 

lâmpadas LED conectadas. De acordo com a Figura 4.13, o valor do ciclo de trabalho é 

o mesmo para os conversores (Boost e bidirecional) no ponto de interseção das curvas 

características dos dois conversores. Na Figura 6.26, a tensão do barramento CC é 

mantida em 23,4 V e a interseção desta curva com a curva do conversor bidirecional 

quando Vbat = 10,79 V, reflete a um valor próximo à 32 % do ciclo de trabalho.  
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Figura 6.26 – Formas de onda das variáveis dos conversores para o teste experimental I do sistema no 

modo de operação 4 

A Figura 6.26.a mostra que o conversor bidirecional elevou a tensão das baterias 

para 16,40 V, fazendo com que os conversores operem em ciclos de trabalhos similares: 

o conversor bidirecional eleva a tensão de 10,79 V para 16,40 com ciclo de trabalho de 

33,6 % e o conversor Boost eleva a tensão de 16,40 V para 23,4 V com ciclo de trabalho 

de 32,9 %. A Tabela 6.4 apresenta os valores em regime permanente das variáveis do 

sistema no teste I do sistema no modo de operação 4. 

Tabela 6.4 – Valores das variáveis do teste experimental I do sistema no modo de operação 4 

Especificação Variável Valor 

Resistência do barramento CC Rbus 124,47 Ω 

Potência consumida pelas cargas Pbus 4,40 W 

Tensão no barramento CC Vbus 23,40 V 

Corrente no barramento CC Ibus 0,188 A 

Tensão no link CC Vlink 16,40 V 

Tensão nas baterias Vbat 10,79 V 

Ciclo de trabalho do Boost Db 32,9 % 

Ciclo de trabalho do conv. bidirecional Dbbb2 33,6 % 
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6.6.2. Teste experimental II 

O teste II do sistema no modo de operação 4 foi realizado com as baterias sob 

tensão de 10,59 V e o barramento CC com 1 par de lâmpada LED conectada. Como 

pode ser observado, a tensão no barramento CC foi mantida em 23,8 V e uma potência 

de 1,76 W foi dissipada pelas cargas. Levando em consideração os valores de tensão do 

barramento e nas baterias, o valor exato da tensão referência do link CC calculado pelo 

sistema de balanço de potência é de 15,88 V, que corresponde exatamente ao valor 

atingido no teste. Dessa forma, os ciclos de trabalhos dos conversores Boost e 

bidirecional (35% e 35,7%) mostram que ambos os conversores trabalham na mesma 

intensidade, evitando que um trabalhe mais do que o outro e uma maior potência seja 

dissipada através do calor. A Tabela 6.5 apresenta os valores em regime permanente das 

variáveis do sistema no teste II do sistema no modo de operação 4. 

 

Figura 6.27 – Formas de onda das variáveis dos conversores para o teste experimental II do sistema no 

modo de operação 4 

Tabela 6.5 – Valores das variáveis do teste experimental II do sistema no modo de operação 4 

Especificação Variável Valor 

Resistência do barramento CC Rbus 321,62 Ω 

Potência consumida pelas cargas Pbus 1,76 W 
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Tensão no barramento CC Vbus 23,80 V 

Corrente no barramento CC Ibus 0,074 A 

Tensão no link CC Vlink 15,88 V 

Tensão nas baterias Vbat 10,59 V 

Ciclo de trabalho do Boost Db 35,0 % 

Ciclo de trabalho do conv. bidirecional Dbbb2 35,7 % 

 

6.7. Análise do comportamento da tensão do barramento CC diante de 

variações na tensão no link CC e nas cargas autônomas 

Esta seção é destinada à análise do comportamento do sistema diante de 

variações de tensão no link CC e nas cargas conectadas ao barramento CC. O primeiro 

teste realizado consiste em variar a tensão de entrada do conversor Boost e verificar o 

comportamento da tensão no barramento CC. Como pode ser observado na Figura 6.28, 

a tensão de saída do conversor permaneceu inalterada (em 23,8 V) mesmo com a brusca 

variação da tensão no link CC de 16,8 V para 14,95 V e de 14,95 para 16,8 V. Isso 

ocorre pois a portadora triangular modula sua amplitude, modificando o ciclo de 

trabalho e corrigindo a perturbação. 

 

Figura 6.28 – Resposta da tensão de saída do conversor Boost diante de variações de tensão no link  CC 

O segundo teste consiste em manter todas as lâmpadas conectadas, depois de um 

tempo desconectar três pares e verificar o comportamento da tensão de saída do 

conversor Boost. A desconexão dos três pares de lâmpadas implica em um aumento de 

mais de 130 % na resistência de saída do sistema. 
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De acordo com a Figura 6.29, o aumento na resistência do sistema diminuiu a 

corrente fornecida para as cargas de 480 mA para 188 mA. Após um período de tempo 

os três pares de lâmpadas foram reconectadas ao barramento CC elevando novamente a 

corrente para 480 mA. Como observado, em ambas as transições a tensão no 

barramento CC permaneceu constante em 23,8 V. 

 

Figura 6.29 – Resposta da tensão de saída do conversor Boost diante de variações nas cargas autônomas  

Estes resultados mostram que o OCC garante a ausência de transitórios 

provenientes de perturbações no sistema como variações de carga e de radiação. Essa 

característica torna-se uma vantagem porque a inexistência de transitórios pode estender 

o tempo de vida ou mesmo impedir as cargas conectadas ao barramento CC sejam 

permanentemente danificadas. 

6.8. Custo do projeto 

O custo dos circuitos de potência, fontes de energia e controladores são 

calculados nessa seção com a finalidade de verificar o custo do projeto como um todo e, 

principalmente, o custo dos controladores OCC, uma das contribuições deste trabalho. 

Os custos das placas eletrônicas não levam em consideração o preço das placas de 

circuito impresso, a mão de obra, leds indicadores e resistores destes leds. Os circuitos 

eletrônicos foram implementados em placas separadas com a finalidade de facilitar a 

detecção de possível problemas e manutenção. A grande desvantagem de utilizar essa 

forma de implementação é que alguns circuitos integrados podem ser subutilizados e 

que seja necessário utilizar dois do mesmo tipo em placas diferentes devido à 

similaridade dos circuitos. Outra desvantagem é a grande quantidade de conectores 

bornes utilizados. Os valores em dólares foram obtidos através da média de preços dos 



124 CAPÍTULO 6. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

 

principais vendedores dos dispositivos eletrônicos no hotsite de vendas do Aliexpress 

(www.aliexpress.com). 

As tabelas abaixo apresentam o custo dos conversores, controladores OCC, 

geradores de clock, seletor de controle de fluxo, seletor de modo de carregamento das 

baterias, microcontrolador, cargas do barramento CC, painel fotovoltaico, baterias e 

fontes de alimentação. 

Tabela 6.6 – Custo dos conversores CC/CC 

Especificação Modelo Valor unitário Quant. Valor 

Mosfet IRFP460 U$ 0,45 5 U$ 2,25 

Diodo de rápida recuperação MUR820 U$ 0,45 7 U$ 3,15 

Driver para chaveamento IR2110 U$ 0,35 2 U$ 0,70 

Driver para chaveamento EL7202 U$ 1,20 2 U$ 2,40 

Indutores Diversos U$ 1,00 3 U$ 3,00 

Sensor de efeito hall TBC03SY U$ 3,90 4 U$ 15,60 

Dissipador de Mosfet Tipo 1 U$ 0,30 3 U$ 0,90 

Dissipador de Mosfet Tipo 2 e 3 U$ 0,45 5 U$ 2,25 

Dissipador de Mosfet Tipo 4 U$ 0,60 1 U$ 0,60 

Amplificador operacional TL084 U$ 0,20 1 U$ 0,20 

Capacitores eletrolíticos Diversos U$ 0,10 10 U$ 1,00 

Capacitores cerâmicos Diversos U$ 0,02 2 U$ 0,04 

Diodos ultra rápidos UF4007 U$ 0,02 4 U$ 0,08 

Resistores Diversos U$ 0,01 16 U$ 0,16 

Trimpot Diversos U$ 0,05 1 U$ 0,05 

Conectores borne Diversos U$ 0,10 23 U$ 2,30 

Total U$ 34,68 

 

Tabela 6.7 – Custo dos controladores OCC 

Especificação Modelo Valor unitário Quant. Valor 

Amplificador operacional TL084 U$ 0,20 9 U$ 1,80 

Amplificador operacional TL081 U$ 0,26 4 U$ 1,04 

Comparador LM311 U$ 0,20 5 U$ 1,00 
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Operacional NOR CD4001 U$ 0,20 5 U$ 1,00 

Chave analógica CD4066 U$ 0,20 5 U$ 1,00 

Driver para chave analógica EL7202 U$ 1,20 5 U$ 6,00 

Operacional AND 74LS08 U$ 0,20 2 U$ 0,40 

Resistores grafite Diversos U$ 0,01 63 U$ 0,63 

Capacitores cerâmicos Diversos U$ 0,02 6 U$ 0,12 

Trimpot Diversos U$ 0,05 6 U$ 0,30 

Conectores borne Diversos U$ 0,10 30 U$ 3,00 

Total U$ 16,29 

 

Tabela 6.8 – Custo dos geradores de clock  

Especificação Modelo Valor unitário Quant. Valor 

Timer NE555 U$ 0,05 3 U$ 0,15 

Trimpot multivoltas Diversos U$ 0,12 6 U$ 0,72 

Diodo de rápida recuperação 1N4148 U$ 0,01 3 U$ 0,03 

Capacitores cerâmicos Diversos U$ 0,02 6 U$ 0,12 

Conectores borne Diversos U$ 0,10 6 U$ 0,60 

Total U$ 1,62 

 

Tabela 6.9 – Custo do microcontrolador, seletor de carregamento das baterias e seletor de controle de 

fluxo e filtro RC 

Especificação Modelo Valor unitário Quant. Valor 

Multiplexador 74HC4051 U$ 0,20 1 U$ 0,20 

Comparador LM311 U$ 0,20 1 U$ 0,20 

Operacional “AND” 74ls08 U$ 0,20 1 U$ 0,20 

Resistores Diversos U$ 0,01 5 U$ 0,05 

Capacitores cerâmicos Diversos U$ 0,02 3 U$ 0,06 

Trimpot Diversos U$ 0,05 1 U$ 0,05 

Conectores borne Diversos U$ 0,10 12 U$ 1,20 

Microcontrolador ATMEGA U$ 3,00 1 U$ 3,00 

Total U$ 4,92 
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Tabela 6.10 – Custo do painel fotovoltaico, cargas do barramento CC e baterias  

Especificação Modelo Valor unitário Quant. Valor 

Painel fotovoltaico YNG20 U$ 45,00 1 U$ 45,00 

Lâmpadas LED 1 W U$ 0,70 10 U$ 7,00 

Baterias UP1213 U$ 12,00 3 U$ 36,00 

Conectores borne Diversos U$ 0,10 1 U$ 0,10 

Total U$ 88,10 

 

Tabela 6.11 – Custo das fontes de alimentação 

Especificação Modelo Valor unitário Quant. Valor 

Chaves on-off Diversos U$ 0,03 8 U$ 0,24 

Fusível 2A/250V U$ 0,05 4 U$ 0,20 

Porta fusível Diversos U$ 0,15 4 U$ 0,60 

Transformador +15 V +15 V 3A Diversos U$ 10,00 1 U$ 10,00 

Transformador +15 V +15 V 1A Diversos U$ 6,00 1 U$ 6,00 

Transformador +15 V +15 V 2A Diversos U$ 8,00 1 U$ 8,00 

Transformador +12 V +12 V 2ª Diversos U$ 7,00 1 U$ 7,00 

Reguladores Diversos U$ 0,10 9 U$ 0,90 

Potenciômetro Diversos U$ 0,50 2 U$ 1,00 

Capacitores eletrolíticos Diversos U$ 0,10 11 U$ 1,10 

Capacitores cerâmicos Diversos U$ 0,02 9 U$ 0,18 

Ponte retificadora Diversos U$ 0,25 2 U$ 0,50 

Diodos retificadores Diversos U$ 0,10 4 U$ 0,40 

Dissipador de Mosfet Tipo 1,2 U$ 0,30 6 U$ 2,40 

Dissipador de Mosfet Tipo 3 U$ 0,40 1 U$ 0,40 

Conectores borne Diversos U$ 0,10 15 U$ 1,50 

Total U$ 40,42 

 

 O custo total aproximado do projeto é de U$ 186,03 calculado a partir da soma 

dos custos nas tabelas. Levando em consideração que as fontes de energia e as cargas 

autônomas do barramento CC não são levadas em consideração na implementação do 

objeto de estudo deste trabalho, o custo do projeto consiste em U$ 97,93. Uma das 
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contribuições deste projeto é o baixo custo de implementação dos controladores OCC 

que só utilizam basicamente, um integrador, um comparador, um flip-flop RS, uma 

chave analógica e um drive para acionar a chave. O custo calculado dos controladores 

OCC é de U$ 16,29, ou seja, um controlador OCC custa na média U$ 3,26 (uma vez 

que o sistema é composto por 5 controladores OCC). 

Como discutido, esses valores não refletem no custo final do projeto que pode 

ser menor se diminuirmos o número de placas eletrônicas através da junção em 

conjuntos de circuitos que unem, por exemplo, conversores em uma só placa eletrônica, 

controladores OCC, geradores de clock e circuitos seletores em outra placa e, por 

último, as fontes de alimentação também em única placa.  

 

 

 

 

 



 

 

 
 

7. Considerações Finais 

Um sistema fotovoltaico autônomo que utiliza a técnica de controle de um ciclo 

como rastreador de máxima potência, carregador/descarregador de baterias e regulador 

de tensão foi apresentado e analisado neste trabalho. Os controladores OCC operam no 

sistema de acordo com seu modo de operação, que é definido através do valor da 

potência gerada pelo painel fotovoltaico e pela demanda de energia do barramento CC. 

Os modos de operação do sistema foram analisados com a finalidade de conhecer a 

região de operação do sistema (faixa de operação estável).  

Os controladores implementados neste sistema têm vantagens importantes em 

comparação a sistemas fotovoltaicos com controladores tradicionais como o PWM, tais 

como a capacidade de rejeitar completamente e instantaneamente as perturbações de 

fontes de energia (painel ou bateria) e variações de carga. Isso é possível porque esta 

técnica permite que o valor médio de uma variável de comutação seja capaz de seguir a 

referência em um único ciclo. Dessa forma, o controlador atinge o erro de regime 

permanente nulo e erro de seguimento dinâmico nulo entre a referência de controle e o 

valor médio da variável de comutação. Além disso, o controlador OCC apresenta 

simples implementação analógica e baixo custo, possibilitando também uma 

implementação digital que pode ser sugerida para contribuições futuras no sistema 

proposto. Nesse trabalho, os cinco controladores OCC tiveram custo total de U$ 16,29 e 

cada um dos controladores custou em média U$ 3,26. Como verificado, esse valor pode 

diminuir se os controladores forem incorporados em uma só placa. 

Apesar do circuito analógico ter baixo custo e simples implementação, algumas 

desvantagens podem ser citadas. Uma delas refere-se à necessidade de normalizar os 

sinais para serem processados nos controladores. A baixa faixa de tensão utilizada no 

processamento dos sinais (principalmente devido à alimentação dos amplificadores 

operacionais em +15 V e -15 V) limitam os cálculos dos controladores, diminuindo a 

exatidão de sua resposta. Essa limitação não ocorre nos sistemas microcontrolados, uma 

vez que os sinais são tratados com valores inteiros e ponto flutuantes de até 32 bits. 

Outra desvantagem que leva à um erro na convergência da resposta dos controladores 

OCC analógicos refere-se ao tempo de descarga (em cada ciclo de clock) do capacitor 
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do integrador. O pequeno valor do ciclo de trabalho do clock utilizado para descarregar 

o capacitor leva à uma redução na área do sinal modulado, gerando um erro na resposta 

do sistema. A primeira vantagem inerente aos controladores digitais é que nenhum 

circuito é necessário para “resetar” o integrador. O circuito equivalente desta função 

trata-se de simplesmente zerar o contador digital do integrador. A grande vantagem 

neste quesito é que os controladores digitais reduzem potencialmente a quantidade de 

componentes e o tamanho do circuito. Uma possibilidade de minimizar o tamanho dos 

circuitos nas implementações analógicas é utilizar componentes SMD (do inglês, 

Surface-Mount Device), mas por outro lado, aumentar um pouco o custo final do projeto 

já que esses componentes são mais caros do que os componentes THT (do inglês, 

Through Hole Technology) utilizados neste trabalho.  

Outra vantagem dos controladores OCC digitais é que nenhum ruído é gerado 

devido às altas tensões do circuito de potência. Entretanto, a implementação digital dos 

controladores OCC também apresenta desvantagens. A primeira desvantagem é que as 

variáveis de controle precisam ser convertidas digitalmente por conversores analógicos 

para digitais, introduzindo um erro de quantização na taxa de conversão. Além disso as 

frequências limitadas dos sinais de clock dos circuitos digitais também introduzem um 

erro já que o sinal modulado só pode ser amostrado um número finito de vezes por 

segundo. Entretanto, a maior desvantagem dos controladores digitais refere-se ao alto 

custo de implementação em relação aos controladores analógicos, podendo ser até 50 

vezes mais caros em relação ao valor dos controladores OCC obtido na seção 6.8. 

Os testes de simulação foram primordiais na análise das variáveis dos 

controladores nos transitórios do sistema diante das variações na radiação, nas cargas 

autônomas e na mudança no modo de operação do sistema. Como foi verificado, os 

transitórios mais lentos causados pela mudança no modo de operação do sistema, leva a 

concluir que a precisão da resposta do sistema é dependente do projeto dos conversores. 

Apesar da dificuldade em coletar dados nos testes experimentais com o painel 

fotovoltaico devido às constantes alterações climáticas e perdas de condução e 

chaveamento nos conversores, foi possível obter uma aproximação dos resultados 

experimentais e dos resultados de simulação em cada modo de operação. As mínimas 

divergências de referências em regime permanente podem ser corrigidas acrescentando 

controladores proporcionais integrativos aos controladores OCC como discutido em 

Smedley e Cuk (1995). Entretanto, deve ser levado em consideração que o acréscimo de 
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mais um controlador junto ao controlador OCC aumenta a complexidade do controlador 

e seu custo. A incorporação de controladores PI aos controladores OCC e uma análise 

da complexidade e comparação dos custos desse novo controlador com os controladores 

implementados neste trabalho pode ser sugerido em trabalhos futuros. 

Os resultados de simulação e experimentais mostraram que a técnica proposta 

garante a ausência de transitórios devido às perturbações no sistema como variações na 

tensão de fontes de energia e de carga. A ausência de transitórios e a rápida resposta 

fornecida pela técnica pode aumentar a vida útil das cargas autônomas conectadas ao 

barramento CC e dispositivos eletrônicos conectados ao sistema. A técnica de controle 

de um ciclo é uma técnica de controle não-linear para conversores chaveadores que 

pode ser aplicada aos vários sistemas fotovoltaicos com essas finalidades. De acordo 

com estes resultados e a vasta utilização desta técnica nas aplicações em chaveadores, 

este método mostra ser uma boa solução para reduzir a complexidade, o custo e 

aumentar a confiabilidade de controladores em aplicações de sistemas fotovoltaicos. 

7.1. Trabalhos Futuros 

Como observado na seção 4.2, o modo de operação 2 não é implementado nessa 

etapa do trabalho. Este modo pode ser trabalhado em contribuições futuras. Neste modo, 

quando as baterias estão completamente carregadas e Ppv > Pbus, o conversor conectado 

ao painel deve operar de forma a manter as cargas CC alimentadas com tensão de 24 V 

e manter as baterias alimentadas sob tensão de flutuação. Vale salientar que o conversor 

não deve operar para rastrear o MPP mas regulando a tensão para que essas duas 

situações sejam satisfeitas.  

Como pode ser observado, a implementação digital pode acrescentar grandes 

vantagens em relação à implementação analógica ao sistema fotovoltaico proposto. As 

principais são a diminuição do tamanho do circuito eletrônico e de ruídos gerados pelo 

circuito de potência. A implementação digital pode ser realizada apenas com parte de 

cada controlador OCC. Todas as operações lógicas e aritméticas podem ser digitalizadas 

e o modulador OCC (integrador resetável, comparador e Flip-Flop RS) pode ser 

desenvolvido de forma analógica. O MPPT, por exemplo, pode ser implementado 

digitalmente e o modulador OCC implementado analogicamente. Nesse caso, o 

microcontrolador, que embarcará o algoritmo de MPPT, deve modular a resposta do 
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rastreador em uma modulação PWM e um circuito adicional (filtro RC) será necessário 

para gerar um nível de tensão proporcional à largura do pulso PWM. Outra 

possibilidade de trabalho futuro é digitalizar todo o circuito de controle. Para isso, os 

sensores de tensão devem ser ajustados para que a máxima tensão não exceda a tensão 

máxima das entradas analógicas do controlador. 

A adaptação deste sistema para trabalhar com um barramento de corrente 

alternada (CA) é outra possibilidade para trabalhos futuros. Para isso é necessário trocar 

o conversor regulador de tensão Boost CC-CC por um conversor CC-CA. O controlador 

OCC a ser utilizado neste conversor deve regular a tensão de saída para uma tensão fixa 

e sincronizar a fase de chaveamento com a fase da rede elétrica. A desvantagem desta 

proposta é que vários chaveadores serão utilizados para compor o conversor, o que pode 

diminuir a eficiência do sistema. Em contrapartida, a proposta possibilitará que o 

sistema alimente cargas de corrente alternada no barramento CA, ou até seja conectado 

à rede elétrica. 
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