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Resumo 

 

A produção de energia elétrica proveniente de fontes renováveis tem aumentado nas 

últimas décadas. Este aumento deveu-se, sobretudo, ao seu custo reduzido em comparação 

com outras fontes de energia e às crescentes preocupações ambientais. 

A energia fotovoltaica é a energia renovável com maior crescimento nos últimos anos, 

devido aos progressos que têm sido feitos no desenvolvimento tecnológico nesta área. Um dos 

fatores que mais afeta a produção de energia fotovoltaica é o efeito do sombreamento parcial ou 

total dos módulos responsáveis pela produção de energia.  

Por forma a perceber melhor este fenómeno, é necessário conhecer os efeitos do 

sombreamento na produção de energia para diferentes configurações de módulos fotovoltaicos, 

de modo a perceber qual é menos afetada e porquê. Para tal, foi criado um modelo de 

caracterização de módulos fotovoltaicos baseado na célula solar, cujos parâmetros do circuito 

equivalente são alterados dependendo das condições de operação (irradiância e temperatura).  

Este modelo computacional é capaz de simular satisfatoriamente o funcionamento de 

um sistema fotovoltaico, permitindo obter valores de potência do sistema fotovoltaico para 

qualquer configuração e condição de funcionamento de uma forma rápida e eficiente. 
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Abstract 

The production of electricity from renewable sources has increased in the last decades. 

This increase occurred because of the reduced cost of these energy resources compared to 

others and the increasing environmental concerns. 

Photovoltaic energy is the fastest growing renewable energy in recent years, due to the 

progress that has been made in the technological development in this area. One of the factors 

that most affects the production of photovoltaic energy is the effect of the partial or total shading 

of the modules responsible for the production of energy. 

In order to better understand this phenomenon, it is necessary to know the effects of 

shading in the production of energy for different configurations of photovoltaic modules, in order 

to understand which is less affected and why. For this, a photovoltaic module characterization 

model was created based on the solar cell, whose parameters of the equivalent circuit are 

changed depending on the operating conditions (irradiance and temperature). 

This computational model is capable of simulating satisfactorily the operation of a 

photovoltaic array, allowing to obtain power values of the photovoltaic system for any 

configuration and operating condition in a fast and efficient way. 
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1. Introdução 

 

A Revolução Industrial ocorrida no século XIX marcou um aumento do desenvolvimento e 

crescimento dos processos industriais, o que levou ao crescimento do consumo de energia elétrica, e, 

portanto, de carvão, petróleo e gás natural.  Estas fontes de energia baratas e abundantes, 

nomeadamente o carvão e o gás natural, são até hoje usadas em grande escala para satisfazer as 

necessidades energéticas a nível mundial. 

Em meados do século XX ocorreu um aumento dos preços devido à crise petrolífera. Além 

disso, começaram a aumentar as preocupações relativas aos efeitos que estas fontes de energia teriam 

no ambiente e a consciencialização de que os combustíveis fosseis seriam de facto finitos. 

Todos estes fatores levaram a um aumento da investigação na área das energias renováveis 

nas últimas décadas. Aliado a isso, também o investimento aumentou, tendo-se constatado que a 

capacidade global de energia elétrica proveniente de fonte renováveis duplicou entre 2005 e 2015. [1] 

 

Figura 1 – Percentagens de produção de energias renováveis nos vários países da Europa. [1] 
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Neste contexto, a União Europeia (EU) tem tido um papel muito importante sendo a segunda 

região com maior capacidade de fontes de energia renovável instaladas, apenas atrás da China. Porém, 

possui uma capacidade média de 0.83kW de potência instalada por pessoa, o que torna a EU a líder 

mundial em base per capita. 

Na figura 1 é possível observar-se a percentagem de energia elétrica produzida por fontes 

renováveis em cada país da EU em 2005 e 2015, assim como uma estimativa para 2016 e o objetivo a 

atingir até 2020, imposto pela Diretiva de Energias Renováveis. 

 Em relação à energia fotovoltaica, em 2015 a sua produção excedeu em mais de um quinto os 

valores expectáveis para 2020 (figura 2). O progresso rápido da tecnologia, redução de custos e tempos 

de desenvolvimento de projeto relativamente curtos foram, possivelmente, os principais fatores que 

levaram ao crescimento da produção de energia solar nos últimos 10 anos. 

 

 

 

Figura 2 – Produção de energia solar na Europa. [1] 
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Portugal tem acompanhado esta evolução na produção de energia elétrica, tendo em 2017 

produzido 42% do total da produção nacional de eletricidade utilizando energias renováveis (figura 3).  

 

 

 

Figura 3 – Peso das diferentes fontes na produção de eletricidade em Portugal em 2017. [2] 

 

 

A produção de eletricidade em Portugal tem sofrido alterações no que se refere à origem das 

principais fontes de abastecimento nas últimas duas décadas. Principalmente notório a partir de 2005, 

ano a partir do qual o acréscimo tem sido gradual a uma taxa anual média de 7%. Desde 2011 tem-se 

também verificado uma redução na potência fóssil (figura 4). 

No que diz respeito à energia solar, Portugal possuía em 2017 uma potência total instalada de 

88MW repartida por 99 centros produtores de energia solar fotovoltaica, dos quais 17 possuem uma 

potência instalada superior a 5MW, encontrando-se principalmente distribuídos nos distritos de Évora, 

Beja e Faro. [3] 
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Figura 4 – Evolução da energia produzida a partir diferentes fontes de energia elétrica em Portugal. [2] 

 

1.1  Motivação 

O crescente consumo de energia elétrica e os efeitos cada vez mais notáveis do aquecimento 

global, provocados pela poluição, têm levado a um crescente investimento nas tecnologias de produção 

de energia com base em fontes renováveis. Na presente tese aborda-se a energia fotovoltaica, que 

consiste na produção de energia elétrica a partir da energia proveniente da luz solar (fotões) que 

alcança a Terra. [4]  

Contudo, a produção desta é fortemente influenciada, de entre outros fatores, pelo 

sombreamento (total ou parcial) das suas células [5]. Por essa razão, este tem sido um aspeto 

fortemente discutido. Porém, antes de tentar eliminar ou reduzir o seu efeito, é necessário perceber a 

sua origem, o seu comportamento e o comportamento provocado nas células solares dum módulo. 

Dado os testes em campo serem caros, demorados e dependerem das condições meteorológicas, é 

de grande importância o desenvolvimento de um modelo computacional fidedigno que permita realizá-

los de forma rápida e precisa.  
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1.2 Objetivos e Metodologia 

Este trabalho visa o desenvolvimento de um modelo de caracterização de módulos 

fotovoltaicos, com o intuito de testar os efeitos do sombreamento na produção elétrica. O estudo inicia-

se pelo estudo da célula fotovoltaica, mais propriamente do seu circuito equivalente, e da forma de 

cálculo dos seus parâmetros, com base nas condições de irradiância e temperatura da célula.  

Seguidamente, serão colocadas várias células em série (36 para o caso do módulo em estudo, 

que se trata do módulo Siemens SM 55 da Siemens), com um díodo de desvio ligado a cada conjunto 

de determinado número de células, por forma a ser estudado o desequilíbrio causado pelo 

sombreamento sobre estas.  

Por fim, serão ligados 12 módulos formados anteriormente, seguindo várias configurações 

diferentes, de forma a que seja possível analisar, para cada uma delas, o efeito do sombreamento na 

sua produção. Com base nestes resultados, será possível concluir qual a configuração que minimiza 

os efeitos do sombreamento. 

Torna-se vantajoso realizar uma abordagem ao nível das células solares, pois o efeito do 

sombreamento depende muito da direção e forma da sombra, e só é possível ser observado com 

exatidão desta forma.  

Pretende-se deste modo, obter um modelo computacional de simples utilização, mas, acima 

de tudo, que forneça resultados precisos e fiáveis em relação à melhor configuração a ser utilizada 

sendo, ao mesmo tempo eficiente não exigindo um tempo de computação muito elevado.  

 

1.3 Estrutura do trabalho 

No capítulo um é dada uma breve introdução ao tema. São ainda descritos os objetivos deste 

trabalho e os motivos que conduziram à sua realização. 

No capítulo dois serão descritos os circuitos equivalentes das células fotovoltaicas, com maior 

incidência na configuração de 1 díodo e 5 parâmetros, que será a tratada por se aproximar da realidade. 

De seguida, uma pequena abordagem teórica aos efeitos do sombreamento e desequilíbrio, e a 

importância da existência de díodos de desvio.  

O capítulo três está dedicado à apresentação do método usado para o cálculo dos cinco 

parâmetros do modelo do módulo fotovoltaico para vários valores de irradiância e temperatura, assim 

como da rede neuronal artificial (ANN) criada a partir destes parâmetros.  
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No quarto capítulo é descrito o modelo usado para simulação do módulo fotovoltaico com base 

na célula solar, tendo em conta a presença dos díodos de desvio na sua estrutura. 

No quinto capítulo é apresentado o sistema de equações, baseadas no modelo descrito no 

capítulo quatro, para o estudo do sistema fotovoltaico para diferentes condições de irradiância e várias 

configurações de montagem dos módulos. 

No capítulo seis são apresentados e discutidos os resultados obtidos nas várias fases. 

Por fim, no capítulo sete será dedicado à conclusão retirada de todo o trabalho.  
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2. Células Fotovoltaicas 

 

As células solares mais comuns são constituídas por silício. Um átomo de silício absorve um 

fotão e, se a energia do fotão for suficientemente alta (superior à energia de banda proibida), um eletrão 

da zona de valência do átomo é libertado. Este processo resulta na formação de um par buraco-eletrão, 

um buraco onde há falta de um eletrão e um eletrão na estrutura cristalina. Estes normalmente 

desaparecem espontaneamente pois recombinam-se com os buracos. O processo de recombinação 

pode ser reduzido produzindo nas células uma barreira de potencial, uma camada fina ou junção 

através da qual existe uma carga estática (banda proibida). Esta barreira é criada dopando o silício de 

um lado da barreira com quantidades muito pequenas (da ordem de 1 parte por 106) de boro para 

formar silício-p, que tem uma deficiência de eletrões, e do outro lado com fosforo para formar silício-n, 

com excesso de eletrões. [5] A barreira impede a migração livre de eletrões, levando a um aglomerado 

de eletrões na camada n do silício e a um défice na camada p do mesmo. Caso exista uma ligação 

entre camadas por um circuito externo, os eletrões (uma corrente elétrica) fluirão através desse circuito. 

Desta forma, os eletrões livres criados pela absorção de eletrões estão em excesso no lado n e fluem 

através do circuito externo para o lado p. Os contactos elétricos são feitos por bases metálicas no fundo 

da célula e por bases metálicas ou malhas na camada superior (que deve ser amplamente descoberta 

para permitir a penetração de fotões). 

A energia produzida pelas células é limitada por vários fatores. Existe um nível de energia dos 

fotões mínimo para a qual ocorre a formação de pares buraco-eletrão. Radiação com uma frequência 

inferior apenas aquece a célula. Cada fotão consegue apenas criar um par buraco-eletrão, a energia 

dos fotões em excesso é convertida em calor. Destas considerações, consegue-se concluir que a 

eficiência teórica máxima de uma célula de silício é de cerca de 29.8%. [5] [6]. Além disso, ocorrem 

perdas por reflexão na superfície das células e efeitos elétricos, como a resistência ao fluxo de eletrões 

em toda a camada superior, que limitam a energia produzida pela célula.  

A avaliação da operação de células solares e o projeto de sistemas de energia baseados em 

células solares devem basear-se nas características elétricas, ou seja, na relação tensão-corrente das 

células sob vários níveis de radiação e para várias temperaturas da célula.   

 

2.1 Circuito Equivalente da Célula Solar 

O uso de um circuito equivalente é uma forma muito conveniente e comum de descrever o 

comportamento elétrico de dispositivos eletrónicos. Estes oferecem várias vantagens, entre elas, a sua 

fácil utilização, permite que as propriedades dos dispositivos sejam descritas de uma forma abreviada, 
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usando um modelo analítico simples e fornece informações relacionadas com processos físicos 

complexos que ocorrem no interior do dispositivo. [7] 

Muitos modelos de células foram desenvolvidos variando de simples modelos idealizados a 

modelos detalhados, que refletem detalhes dos processos físicos que ocorrem nas células. Para fins 

de design do sistema, o modelo deverá fornecer os meios para calcular as relações de corrente, tensão 

e energia das matrizes de células para várias condições de operação. [5] 

Uma célula solar consiste num díodo semicondutor que permite a condução de corrente. 

Contudo, quando este é exposto à luz, é gerada uma foto-corrente Iph proporcional à irradiância G. Este 

fenómeno pode ser representado através do circuito equivalente da figura 5, designado por modelo de 

um díodo e três parâmetros, constituído por uma fonte de corrente ideal Iph e um díodo. 

 

 

Figura 5 – Circuito equivalente simplificado de uma célula solar. [8] 

 

A equação da corrente produzida pela célula é obtida através da análise do circuito: 

I = Iph − ID = Iph − Is (e
q.V

n.k.TNs − 1) = Iph − Is(e
V

n.Ns.VT − 1) ( 1 ) 

 

Sendo Iph a foto-corrente, IS a corrente de saturação do díodo, n o fator de idealidade do díodo 

(1<n<2), q a carga elementar (=1.602x10-19 C), k a constante de Boltzmann (=1.38x10-23 J/K), T a 

temperatura em Kelvin e Ns o número de células em série. [5] 

Quando o circuito se encontra em aberto I=0, o que equivale a: 

0 = Iph − Is (e
Voc
VT − 1) <=> Voc = ln (

Iph

IS
+ 1) . VT ( 2 ) 
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Um circuito equivalente mais completo duma célula fotovoltaica inclui as resistências de desvio 

Rp e de série Rs, introduzidas para descrever o comportamento das células solares reais e as suas 

limitações técnicas [7] (figura 6), designado por modelo de um díodo e cinco parâmetros. A resistência 

Rs representa as perdas do material e a resistência de contacto do semicondutor, a resistência Rp 

representa a corrente de fuga resultante de correntes parasitas entre a parte superior e inferior da célula 

e no interior do material devido a impurezas. 

 

 

Figura 6 – Circuito equivalente completo duma célula fotovoltaica. [8] 

 

Para este circuito, a equação da corrente passa a corresponder a: 

I = Iph − Is (e
e.(V−Rs.I)

n.k.T − 1) −
V−Rs.I

Rp
 ( 3 ) 

 

Este circuito requer que cinco parâmetros sejam conhecidos, as correntes Iph e IS, as 

resistências Rs e Rp e o fator n. Todos estes poderão ser funções da temperatura da célula e da 

irradiância. [5] 

Além dos modelos anteriormente tratados, também é usado o modelo de dois díodos. Neste 

modelo, ao invés de ser usado apenas um díodo em que o fator de idealidade é entre 1 e 2, são usados 

dois díodos em que os fatores de idealidade são 1 e 2, respetivamente. Contudo, a resolução deste 

modelo é de grande complexidade, pelo que apenas é utilizado em simulações computacionais que 

exijam um nível de precisão elevado. A figura 7 mostra a curva característica corrente-tensão de uma 

célula solar.  
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Figura 7 – Curvas características da corrente-tensão e potência-tensão de uma célula solar. [8] 

 

Quando usada com tensões reduzidas, uma célula solar comporta-se como uma fonte de 

corrente ideal. À medida que a tensão se aproxima de Voc, a corrente decresce devido à condução do 

díodo. 

Além da corrente, a potência é um parâmetro de grande importância uma vez que as células 

solares são usadas para produzir energia elétrica. A curva da potência encontra-se também 

representada na figura 7. Quando a célula se encontra em circuito aberto ou em curto-circuito esta não 

produz energia, sendo a potência nula. No ponto designado por MPP (Ponto de Máxima Potência), a 

célula atinge a sua potência máxima.  

De forma a usar-se a célula solar otimizada, é normalmente instalado um dispositivo que 

garante que a célula opera o mais próximo possível do seu ponto de potência máxima. Este dispositivo 

é designado por MPPT (Localizador do Ponto de Máxima Potência). 

A potência máxima que uma célula pode produzir é sempre inferior ao valor obtido pela 

multiplicação da tensão de circuito aberto VOC pela corrente de circuito aberto ISC. Como o sistema 

fotovoltaico deve suportar tanto a tensão VOC como a corrente ISC, o fator de preenchimento, que 

consiste na razão entre a potência máxima e o produto entre estes dois valores, constitui um valor de 

medição da célula solar de grande importância, assim como a eficiência. [4] 

𝐅𝐅 =
𝐏𝐦𝐚𝐱

𝐕𝐎𝐂.𝐈𝐒𝐂
 ( 4 ) 
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2.2 Influência da Irradiância e Temperatura  

A produção de energia solar depende diretamente do fluxo luminoso que incide sobre a célula, 

dado ser esta a fonte de energia. Contudo, nem todos os parâmetros são afetados de igual forma. Na 

figura 8 é possível observar-se a característica corrente-tensão de uma célula, para vários valores de 

irradiância.  

 

 

Figura 8 – Característica corrente-tensão de uma célula solar para vários valores de irradiância. [9] 

 

É possível observar-se através das curvas características, que a corrente varia de forma 

diretamente proporcional à irradiância. A tensão também o é, mas é menos afetada. [9]. A tensão de 

máxima potência VMP também decresce com a irradiância.  

Sob condições de irradiância extremamente baixas, a queda de tensão na resistência Rp passa 

a ter um valor maior imposto, o que resulta numa redução adicional da tensão da célula solar. 

Consequentemente, devido à redução de VMP e da corrente que flui por Rp, a eficiência da célula solar 

também decresce com a irradiância. (ver figura 9). [8] 
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Figura 9 – Variação da eficiência de uma célula solar com a irradiância. [8] 

 

O aumento da temperatura da célula com a temperatura ambiente Tu pode ser determinado 

através da temperatura de operação da célula (NOCT), que é definida como a temperatura fixa que o 

módulo exibiria em condições AM1.5, temperatura ambiente de 20ºC, velocidade do vento de 1m/s e 

irradiância GNOCT=800W/m2. A temperatura da célula é assim calculada através da expressão: 

Tc = Tu + (NOCT − 20°).
GM

GNOCT
 ( 5 ) 

 

Em que GM é a irradiância, NOCT a temperatura nominal de operação em ºC indicada na 

datasheet do módulo e GNOCT a irradiância para a qual o NOCT é definido. [4] 

Em relação à temperatura, esta tem um impacto mais evidente no valor da tensão que decresce 

consideravelmente com a temperatura, como é visível na figura 10. 

A descida de tensão é em média de 2mV/ºC por célula, o que equivale a um decréscimo de 

80mV entre 25ºC e 65ºC, por célula. [9] 

O aumento da temperatura provoca também um aumento na corrente, mas este é desprezável.  
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Figura 10 - Característica corrente-tensão de uma célula solar para vários valores de temperatura da 
célula. [9] 

 

 

 

2.3 Da célula ao Módulo 

Um módulo consiste num conjunto de células solares, ligadas entre si de forma a gerar uma 

corrente elétrica quando exposto à luz. 

Num módulo, as células podem ser colocadas em série ou em paralelo. Quando colocadas em 

série, a tensão corresponde à tensão de todas elas combinadas, e a corrente à de uma única célula. 

Devido a isso, é importante que todas as células tenham a mesma corrente, caso contrário a corrente 

imposta será a da célula com menor valor da corrente. Se estiverem em paralelo, a corrente aumenta, 

mas a tensão permanece constante [9] 

Uma célula comercial de silício tem uma tensão de circuito aberto com um valor entre 0.55 e 

0.72V a uma temperatura de célula de 25ºC. A corrente de curto-circuito varia entre 3 e 15A (para áreas 

de célula entre 100cm2 e 400cm2), dependendo da área da célula. Isto traduz-se numa VMP de cerca 

de 0.45 a 0.58V. [8] Poucas aplicações existentes funcionam a tensões tão baixos. Por essa razão, a 

única forma de obter um sistema fotovoltaico com tensão mais elevada é através do uso de várias 

células solares ligadas em série. 
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É possível distinguir as duas ligações da seguinte forma:   

• Ligação em série 

A tensão em células solares ligadas em série é cumulativa, ou seja, a queda de tensão de todas 

as células é igual ao produto do número de células pela tensão numa única célula. A corrente da 

combinação em série é determinada pela célula que produz menor corrente. Para exemplificar, é 

exibido um exemplo para duas células solares ligadas em série na figura 11. 

A corrente de curto circuito da célula B é metade da célula A devido a sombreamento parcial. 

A característica I-V do circuito, resultante da soma da tensão das duas células na presença de corrente 

de igual valor, iguala aproximadamente a característica I-V da célula B que se encontra sombreada, 

estendida por um fator de 2 ao longo do eixo da tensão. A potência máxima no MPP da característica 

conjunta não é igual à potência máxima cumulativa das células A e B, mas sim apenas ligeiramente 

superior ao dobro da potência máxima da célula B, que produz menos corrente.  

 

Figura 11 - Caso exemplificativo de duas células solares ligadas em série com correntes diferentes. [8] 
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• Ligação em paralelo 

A corrente de células solares ligadas em paralelo é cumulativa, mas a tensão permanece a 

mesma que a de uma única célula.  

Os parâmetros de fabrico das células podem induzir discrepâncias entre as características das 

células em paralelo para uma mesma irradiância, pelo que a potência máxima das células em paralelo 

é sempre menor que a potência máxima agregada das células. Por forma a evitar esta situação, devem 

ser usadas células cujo VMP é o mais semelhante possível.     

Tal como ocorre para as células ligadas em serie, as células ligadas em paralelo são sujeitas 

a condições de operação que devem ser estudadas. Para tal, é necessário determinar o efeito do 

sombreamento de uma célula ligada em paralelo. 

Este estado constitui o maior risco para a célula sombreada quando o modulo se encontra em 

aberto, de modo que a tensão gerada pelas células é quase a mesma que a tensão de circuito aberto. 

Neste caso, a célula sombreada recebe a potência de todas as outras células (ver figura 12). As curvas 

características representadas na figura 13 mostram os resultados para esta situação. 

 

 

Figura 12 – Caso geral de ligação de n células solares em paralelo. [8] 

 

As curvas apresentadas na figura 13, para condições de irradiância de 1000W/m2 e 

temperatura da célula de 25 e 55ºC (conforme indicado). A curva a azul representa a curva 

característica de uma célula normal com tensão de threshold (tensão a partir da qual o díodo conduz) 

reduzida devido à tolerância de fabrico.  A curva característica para um número ilimitado de células 

solares ligadas em paralelo a VOC é a linha vertical. O ponto de operação é a interseção da curva 

característica da célula e da curva característica a azul. Mesmo para o pior caso a corrente inversa é 

menor que ISC para condições de saída a STC. Assim, um número ilimitado de células solares do 

mesmo tipo pode ser ligado em paralelo sem gerar uma corrente inversa excessiva.  
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Figura 13 – Características corrente-tensão exemplificativas para casos de células sombreadas (a azul) e 
não sombreadas (a verde e vermelho). [8] 

 

Se o módulo se encontrar sob carga, a tensão das células ligadas em paralelo é menor e a 

corrente na célula sombreada é muito menor. A corrente do módulo decresce aproximadamente o 

equivalente à corrente total anteriormente inserida pela célula agora sombreada, reduzindo assim a 

potência do modulo, embora menos que se ligadas em serie.  

O pior cenário ocorre quando se verifica um curto-circuito imperfeito numa célula, em que a 

corrente de todas as células se dirige ao curto-circuito, aquecendo assim a resistência residual da célula 

com falha ou sombreada. A melhor maneira de proteger contra esta situação é ligando em paralelo no 

máximo três a quatro células, evitando assim o efeito potencialmente desastroso para o módulo da 

redução da potência da célula em falha.  

A ligação em série de grupos de módulos ligados em paralelo numa matriz gera tensões mais 

elevadas e menos sensíveis ao sombreamento que no caso da ligação em série. No entanto, para 

evitar danos induzidos pelo sombreamento, é ainda assim necessário o uso de díodos de desvio para 

grupos de 12 a 24 células solares. [8] 
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2.4 Díodo de Desvio 

Quando um módulo não está exposto à luz de forma uniforme, devido a sombreamento ou 

qualquer outro aspeto que impede a luz de atingi-lo de forma regular, a ou as células sombreadas 

produzem menos corrente o que faz com que a corrente decresça para o valor da célula com corrente 

menor, caso as células solares estejam ligadas em série. Quando isto se verifica, a célula sombreada 

recebe a tensão inversa de todas as outras células, o que provoca o aquecimento. Este fenómeno é 

designado por hotspot. [9] 

Para evitar este fenómeno, é ligado um díodo em antiparalelo com um grupo de células. Deste 

modo, a tensão inversa aplicada à célula sombreada é limitada, o que limita consequentemente o 

aquecimento desta.    

O uso de um díodo de desvio para cada célula resultaria num custo muito elevado para o 

sistema, por essa razão normalmente é usado um díodo para um grupo de células (12 a 24 células). 

De forma a ilustrar as condições obtidas num grupo nesta situação, a figura 14 mostra a curva 

característica para o caso de existir um díodo de desvio para 12 células, num módulo de 36.  

 

 

Figura 14 – Curvas características de células sombreadas com díodo de desvio. Adaptada de [8] 
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O sombreamento parcial de um módulo solar altera a curva característica I-V do módulo e reduz 

drasticamente a potência máxima MPP. [8] A figura 15 mostra a curva característica para o mesmo 

módulo ilustrado na figura 14, com apenas uma célula parcialmente sombreada, mas sem díodo de 

desvio. 

 

Figura 15 - Curvas características de células sombreadas sem díodo de desvio. [8] 

 

Além disso, em módulos que possuam mais que um díodo de desvio é possível surgir mais que 

um pico de potência na característica P-V. Isto ocorre porque o grupo de células que se encontra 

sombreado não é independente do grupo não sombreado, forçando estas a apresentar a mesma 

característica que as sombreadas. [10]  
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3. Desenvolvimento do Modelo Baseado Numa 

Célula Solar 

 

3.1 Determinação dos parâmetros 

Os parâmetros de um modelo fotovoltaico podem ser estimados de três formas, através de 

abordagens baseadas na datasheet, em medições realizadas com painéis, ou uma conjugação das 

duas. 

Através da primeira, os parâmetros do modelo são determinados com base nas especificações 

STC (Condições de Teste Padrão). Na maioria destes métodos são utilizados métodos numéricos para 

a determinação de todos ou parte dos parâmetros, podendo Iph e IS ser determinados analiticamente e 

os restantes através de métodos numéricos como o método Gauss-Seidel ou de Newton. Normalmente 

o uso de métodos numéricos implica uma elevada capacidade computacional pelo que existem 

métodos que desprezam as resistências Rs e Rp, ou que fixam o valor do fator de idealidade, o que leva 

a erros significativos nos resultados obtidos. [10]  

A segunda abordagem é baseada em medições realizadas com o painel fotovoltaico. A partir 

destas medições são obtidos os parâmetros através de técnicas de otimização como o algoritmo de 

Levenberg-Marquardt. [11] 

 No presente trabalho, será utilizado um método de determinação dos parâmetros com base 

nos dados da datasheet e de dados obtidos através de análises realizadas no módulo em estudo, 

disponibilizados pela Sandia Corporation. 

 

3.1.1 Determinação de pontos da curva característica  

Por forma a obter os parâmetros para várias condições de operação é necessário obter os 

valores de vários pontos (pelo menos cinco) da curva I-V. Para tal, é usado o modelo de performance 

elétrica do módulo desenvolvido pela Sandia Corporation, que efetuou o estudo para o Department of 

Energy’s National Nuclear Security Administration dos Estados Unidos da América. [12] 

O modelo é baseado em dados empíricos obtidos em testes no exterior realizados para 

diversos módulos fotovoltaicos e diferentes condições de operação. Estes permitiram a criação de uma 
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base de dados extensiva, na qual estão presentes vários dados relativos às células solares e condições 

de funcionamento para uma grande quantidade de diferentes módulos fotovoltaicos. 

Recentemente, a Sandia desenvolveu a PVLIB que corresponde a um conjunto de funções que 

permitem aos utilizadores simular vários aspetos de operação do sistema fotovoltaico a partir dos dados 

presentes na base de dados. Esta funcionalidade facilitou a obtenção de inúmeros dados, que 

anteriormente seriam de aquisição complexa, através do desenvolvimento de uma grande quantidade 

de equações. [13] 

Uma dessas funções permite o cálculo dos cinco pontos da curva I-V que são necessários 

(figura 16), para qualquer condição de operação. 

 

Figura 16 - Os cinco pontos de operação necessários para obtenção dos parâmetros para uma dada 
condição de operação. 

 

Dos cinco pontos requeridos, três deles são os clássicos usados na análise de uma curva I-V, 

sendo eles o ponto de corrente de curto-circuito Isc, o ponto de tensão de circuito aberto Voc e o ponto 

de máxima potência MPP. O quarto ponto (Ix) é definido à tensão igual a metade da tensão de circuito 

aberto, enquanto que o quinto à tensão intermédia entre VMP e Voc. 

 

Vx = 0.5 × Voc ( 6 ) 

 



21 

 

Vxx =
VMP+Voc

2
 ( 7 ) 

 

Os pontos são calculados para o módulo em estudo, o módulo Siemens SM55 PV. Este 

consiste em 36 células solares de silício monocristalino ligadas em série. As especificações deste 

módulo encontram-se apresentadas na tabela 1, e a ficha de dados completa do módulo encontra-se 

no anexo 1.  

 

Tabela 1 - Especificações do módulo Siemens SM 55. 

(AM 1.5, 1000W/m2, 25ºC) 

Maximum power PMP 55W 

Open circuit voltage Voc 21.7V 

Short circuit current Isc 3.45A 

Operating voltage at maximum power Vmp 17.4V 

Operating current at maximum power Imp 3.15A 

 

 

3.1.2 Cálculo dos cinco parâmetros do modelo 

Obtidos os cinco pontos da curva, foi utilizado o método linear dos mínimos quadrados em dois 

passos (TSLLS) para o cálculo dos cinco parâmetros do modelo de um díodo da célula fotovoltaica. 

[14] 

Este método tem em consideração as propriedades intrínsecas do modelo e a técnica de ajuste 

linear de mínimos quadrados o que se traduz numa menor complexidade e menores custos 

computacionais em relação a outros métodos. Além disso, este método não requer qualquer informação 

além das coordenadas de N pontos (N≥5) da curva I-V.  
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Figura 17 - Circuito de um módulo fotovoltaico composto por ns células em série e np células em paralelo 
utilizando o modelo de um díodo. Adaptado de [14] 

 

O circuito elétrico do modelo de um díodo da célula solar pode ser extrapolado para um módulo 

fotovoltaico com np células em paralelo e ns células em série (figura 17). Portanto, para uma dada 

irradiância, a equação geral do modelo passa a ser: 

 

I = np × Iph − np × Is × (e

V
ns
+
I×Rs
np

n×VT − 1) − np ×
(
V

ns
+
I×Rs
np

)

Rp
 ( 8 ) 

 

A expressão pode ser adaptada da seguinte forma: 

I = A − B × (CV × DI − 1) − E × V <=> I = A + B − EV − BCVDI ( 9 ) 
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Onde, 

A = np × Iph ×
Rp

Rp+Rs
 ( 10 ) 

 

B = np × Is ×
Rp

Rp+Rs
 ( 11 )

  

C = e
1

ns×n×VT ( 12 )

  

D = e
Rs

np×n×VT ( 13 )

  

E =
np

ns
×

1

Rp+Rs
 ( 14 ) 

 

Os cinco parâmetros podem ser obtidos diretamente das seguintes expressões: 

Iph = A ×
1

np
×

ln(C)

ln(C)−E×ln(D)
  ( 15 )

  

Is = B ×
1

np
×

ln(C)

ln(C)−E×ln(D)
  ( 16 )

  

n =
1

ns
×

1

VT×ln(C)
    ( 17 )

  

Rs =
ln(D)

ln(C)
 ( 18 )

  

Rp =
1

E
−
ln(D)

ln(C)
 ( 19 ) 

 

Este método encontra-se desenvolvido mais pormenorizadamente no anexo 2. 
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A equação 9 pode ser separada em duas partes (figura 18), uma parte linear (A+B-EV) e uma 

parte exponencial (BCVDI). Estas partes não são independentes uma da outra, contudo, o método 

TSLLS calcula-as separadamente, utilizando para isso os N pontos de coordenadas (Vj,Ij), j=1,…,N. 

 

Figura 18 – Parte linear e exponencial da curva I-V. [14] 

 

• Primeiro passo – parte linear 

Assume-se que entre o ponto de menor valor de tensão (V1,I1) e o ponto (VL,IL), a curva I-V é 

linear, ou seja, a parte exponencial é negligenciável. Logo: 

 

I ≈ A + B − EV ( 20 ) 

 

São necessários L pontos (L≥2) da curva (V1,I1),…,(VL,IL). O objetivo é encontrar a linha I=K-

EV, em que K=A+B, que melhor se ajusta a esses pontos em termos do erro dos mínimos quadrados. 

Ou seja, é necessário obter a solução com menor norma euclidiana do sistema: 

 

[
1 −V1
⋮ ⋮
1 −VL

] [
K
E
] = [

I1
⋮
IL

] ( 21 ) 
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Essa relação é calculada por 

[
K
E
] = (ΛL

TΛL)
−1
ΛL
T [
I1
⋮
IL

] ( 22 ) 

Onde  

ΛL = [
1 −V1
⋮ ⋮
1 −VL

] ( 23 ) 

 

 

• Segundo passo – parte exponencial 

Após obter os parâmetros K=A+B e E, é possível extrair os parâmetros B, C e D da parte 

exponencial. A equação inicial pode ser reescrita como: 

B. CV. DI = K − EV − I ( 24 ) 

 

Fazendo o logaritmo de todos os termos desta equação fica-se com a seguinte expressão: 

ln(B) + V. ln(C) + I. ln(D) = ln(K − I − E𝑉) ( 25 ) 

 

De seguida, os três parâmetros desejados podem ser obtidos usando M pontos (M≥3), 

começando pelo último ponto da curva (VN,IN) até (VN-M+1,IN-M+1). Paralelamente ao primeiro passo, é 

necessário obter a solução com norma euclidiana mínima do sistema: 

 

[
1 VN−M+1 IN−M+1
⋮ ⋮ ⋮
1 VN IN

] . [

ln(B)
ln(C)
ln(D)

] = [
ln(K − IN−M+1 − E. VN−M+1)

⋮
ln(K − IN − E. VN)

] ( 26 ) 
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A solução é dada por  

[

ln(B)
ln(C)
ln(D)

] = (ΩM
T . ΩM)

−1
. ΩM

T . [
ln(K − IN−M+1 − E.VN−M+1)

⋮
ln(K − IN − E.VN)

] ( 27 ) 

 

Onde, 

ΩM = [
1 VN−M+1 IN−M+1
⋮ ⋮ ⋮
1 VN IN

] ( 28 ) 

 

Os parâmetros desejados B, C e D são obtidos calculando a exponencial de ln(B), ln(C) e ln(D) 

respetivamente. 

Por fim, calculados os parâmetros A, B, C, D e E, os cinco parâmetros do modelo são facilmente 

obtidos a partir das expressões 15 a 19.  

 

3.2 Rede Neuronal Artificial 

No capítulo anterior foi apresentada uma forma de cálculo dos cinco parâmetros do modelo 

para vários valores de irradiância e temperatura. Contudo, dada a quantidade de condições de 

operação que estão a ser estudadas, esta não constitui uma solução muito eficiente em termos de 

tempo de computação e praticidade do método. Por essa razão, os cinco parâmetros do modelo são 

estimados usando uma ANN (Rede Neuronal Artificial). 

Uma rede neuronal artificial é um modelo computacional que oferece uma forma alternativa de 

resolver problemas complexos. Na última década, têm sido feitos progressos significativos por forma a 

expandir a aplicabilidade das ANN em diversas áreas.  

Se corretamente treinada, a ANN consegue prever os parâmetros do circuito equivalente, lendo 

apenas os valores de irradiância e temperatura. 

A estrutura da rede neuronal é um dos fatores que mais influencia a performance de 

aprendizagem das redes. Treinar uma rede mais pequena requer menos computação pois cada 

iteração é computacionalmente menos pesada e, por isso, apresenta melhores resultados e em menos 

tempo.  
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Figura 19 - Estrutura geral de uma rede neuronal de três camadas. [15] 

 

O número de nós nas camadas de entrada e na saída são baseados nas dimensões de entrada 

e saída. O número de nós da camada escondida é determinado através de tentativa e erro, não 

existindo uma regra fixa que permita concluir qual o número ótimo. Sendo assim, ou se inicia pela 

escolha de uma rede grande e elimina-se nós até se obter o melhor resultado, ou se começa por uma 

rede pequena e adicionam-se nós. [16]. No caso em estudo usou-se a segunda alternativa para uma 

rede neuronal de três camadas (figura 19), tendo-se chegado à conclusão de que o resultado mais 

preciso era obtido com 20 nós. Sendo assim, a camada de entrada tem 2 nós (irradiância e 

temperatura), a camada escondida 20 e a camada de saída 5 nós (Iph, Is, n, Rs e Rp). 

 

Figura 20 – Estrutura da rede neuronal a ser utilizada, com 2 nós de entrada, 20 nós na camada 
escondida e 5 nós de saída. Adaptada de [17] 
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A estrutura da rede neuronal utilizada encontra-se representada na figura 20, em que: 

• i=1,2: índice das entradas 

• j=1,…,20: índice dos neurónios da camada escondida 

• m=1,…,5: índice dos neurónios de saída 

• wji: peso das conexões entre a camada de entrada e a camada escondida 

• wmj: peso das conexões entre a camada escondida e a camada de saída 

• bij: bias dos neurónios da camada escondida 

• bmj: bias dos neurónios de saída 

• zji: entrada dos neurónios da camada escondida 

• zmj: entrada dos neurónios de saída 

• y: saída dos neurónios da camada escondida  

 

As saídas das camadas são ponderadas, somadas e passadas por uma função de atenuação, 

que atua como uma função de limitação de amplitude. Existem três tipos de funções de atenuação: 

função de limiar, função linear limitada e função sigmoide. [16] As funções de atenuação servem para 

limitar a entrada na camada de neurónios seguinte. Para efeitos de treino da rede, a função de 

atenuação deve ser monotonamente crescente, diferenciável e suave. 

As funções de atenuações foram escolhidas também por tentativa e erro, tendo sido usadas as 

que apresentaram resultados mais próximos do pretendido. Sendo assim, a função de atenuação 

escolhida para a camada escondida foi a função sigmoide de tangente hiperbólica cuja expressão geral 

é a seguinte: 

fi
k(x) =

2

1+e−2x
− 1 ( 29 ) 

Para a camada de saída, foi escolhida uma função linear: 

fm
o (x) = x ( 30 ) 

O treino da ANN requer um conjunto de valores-alvo de entrada/saída {E(t), S(t)}. Estes incluem 

vários valores alvo de saída S(t)={Rs(t), Rp(t), Iph(t), Is(t) e n(t)} correspondentes a vários valores de entrada 

E(t)={T(t), G(t)}. Os valores de temperatura foram definidos entre 10 e 65ºC, com intervalos de 5ºC, e da 

irradiância entre 100 e 1000 W/m2, com intervalos de 100W/m2. Dado a função de ativação da camada 

escondida ser uma função tangente hiperbólica, todos os valores alvo {E(t), S(t)} são normalizados entre 

[-1, 1]. [17] 

O treino é realizado através da atualização dos pesos e polaridades, utilizando para tal um 

algoritmo de propagação inversa com o método de otimização de Levenberg-Marquardt, por forma a 



29 

 

reduzir a diferença entre valores-alvo e os valores de saída, para dados valores de entrada. A escolha 

deste algoritmo deve-se ao facto de este ser considerado o mais apropriado para aplicações em 

problemas que envolvem equações não lineares, como é este o caso. [10] 

O treino da ANN foi feito com o programa de simulação do Matlab/Simulink. Esta ferramenta 

possui já três aplicações da ANN cuja estrutura se encontra incorporada: agrupamento de dados, 

reconhecimento de padrões e adaptação de funções/reconhecimento de padrões. O caso em estudo 

trata-se da última opção, adaptação de funções/reconhecimento de padrões, cuja estrutura apresenta 

uma função sigmoid na camada escondida e uma função linear na saída (figura 21).  

Para se proceder ao treino da ANN, colocou-se os valores dos parâmetros previamente 

calculados num ficheiro de Excel (valores-alvo) e os valores da temperatura e irradiância 

correspondentes (valores de entrada) em outro ficheiro. De seguida, através da função newfit é criada 

a rede feed-forward, com uma função sigmoide na camada escondida e uma função linear na camada 

de saída, onde são definidos o número de neurónios da camada escondida, neste caso 20. 

 

 

 

Figura 21 - Estrutura da rede neuronal utilizada. 

 

 

Após criação da rede realizou-se o treino desta através da função train, que usa o algoritmo de 

Levenberg-Marquardt e divide os valores de entrada e valores-alvo em três: 60% usados para o treino, 

20% para assegurar que a rede está a generalizar e para parar o treino antes de haver sobre 

dimensionamento, e 20% para testes extra da rede. 
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4. Simulação do Modelo Fotovoltaico Baseado 

Numa Célula Solar 

 

Quando parte de um módulo fotovoltaico se encontra sombreado, as células que se encontram 

sombreadas não conseguem produzir a mesma intensidade de corrente que as células não 

sombreadas. Isto leva a uma série de situações que culminam num estado em que as células 

sombreadas começam a dissipar potência sob a forma de calor, este processo designa-se ponto quente 

(hotspot) e foi explicado em maior detalhe no capítulo 2. 

Para prevenir estas situações, são colocados díodos de desvio no módulo fotovoltaico. A 

presença destes díodos altera drasticamente a curva I-V de funcionamento do módulo, podendo-se 

formar vários pontos potência máxima local (MPP) na curva potência-tensão P-V de um módulo ou 

sistema. Isto causa sérios problemas no controlo MPP do sistema. Por essa razão, antes de ser 

realizada uma análise dos sistemas fotovoltaicos parcialmente sombreados, os díodos de desvio 

devem ser incluídos no modelo do módulo fotovoltaico. 

A curva característica I-V depende de como os módulos se encontram sombreados. A relação 

entre o MPP de um módulo, o número de células sombreadas e o seu nível de irradiância será definida 

através de um algoritmo de análise a nível da célula. As expressões que compõe o algoritmo são 

obtidas usando as leis de Kirchhoff para uma dada tensão Vcarga à saída do módulo. [18] 

 

4.1 Método com Base na Célula Solar 

Sendo c o número total de células do módulo fotovoltaico e p o número de células solares por 

díodo de desvio, então o número de díodos de desvio é dado por: 

d =
c

p
 ( 31 ) 

 

A tensão total Vcarga tem de ser fornecida para a determinação de todas as curvas 

características. A corrente total, assim como todas as subtensões e subcorrentes são calculadas a 

partir desta tensão total. Para se perceber melhor o raciocínio seguido, todas as corrente e tensões 

encontram-se indicadas na figura 22. 
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Figura 22 - Modelo ilustrativo de um módulo fotovoltaico em que os díodos de desvio se encontram 
ligados a duas células solares. 

   

A tensão total é dada pela expressão: 

∑ Vi
c
i=1 − Vcarga = 0 ( 32 ) 

 

De acordo com a segunda lei de Kirchhoff, a soma das tensões numa malha é nula: 

∑ Vt
i.p
t=p.(i−1)+1 + Vc+(d−1)+i = 0,parai = 1, 2, … (d − 1), d ( 33 ) 

 

As correntes que atravessam células ligadas em série é a mesma para todas elas: 

In − In+1 = 0,paran = (p. (j − 1) + 1), (p. (j − 1) + 1) + 1,… , j. p − 1 ( 34 ) 

                                     paraj = 1,… , d 

 

Conforme a primeira lei das correntes de Kirchhoff, a soma das correntes num nó é zero logo, 

a relação das correntes nas junções onde os díodos de desvio estão ligados é: 

Ip.i − Ip.i+1 + Ic+1 = 0,parai = 1,… , d − 1 ( 35 ) 

Ic+(d−1)+i − Ic+1 − Ic+(d−1)+i+1 = 0,parai = 1,… , d − 1 ( 36 ) 



33 

 

A corrente total I resulta então da expressão: 

Ic+d(i+1) + Ic+(d−1)(i+1) − I = 0 ( 37 ) 

 

Para uma única célula solar, a relação entre a corrente da célula e a tensão é: 

−Ii + Iph(i) − Is(i). (e

q.(Vi+Ii.Rs
cell(i))

n(i).k.T(i) − 1) −
Vi+Ii.Rs

cell(i)

Rp
cell(i)

= 0, ( 38 ) 

parai = 1, … , c 

  

As equações para os díodos de desvio podem ser expressas como: 

−Ic+(d−1)+i + Isbd. (e

q.(Vc+(d−1)+1)

nbd.k.Tbd − 1) = 0,parai = 1,… , d ( 39 ) 

 

Onde Isbd é a corrente de saturação do díodo de desvio (=1,6x10-9), nbd é o fator de idealidade 

(=1) e Tbd a temperatura (=35ºC). 

Este sistema de equações será resolvido pelo método da região de confiança de dogleg. 

O método da região de confiança ( [19] [20]) é um dos métodos de otimização numérica mais 

importantes na resolução de problemas de programação não linear. Primeiro é definida uma região em 

torno da melhor solução atual, na qual um determinado modelo (geralmente um modelo quadrático) 

pode, até certo ponto, aproximar a função objetivo. O método utilizado encontra-se explicado em 

detalhe no anexo 3. 
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4.2 Método com Base no Módulo 

Por forma a reduzir o tempo de computação numérica que este método implica, o módulo 

fotovoltaico pode ser modelado de modo simplificado como dois módulos que consistem em 18 células.  

Neste segundo algoritmo o módulo fotovoltaico é dividido em duas partes (figura 23) e cada 

parte comporta-se como um módulo isolado. As resistências Rs e Rp de cada parte passam a ser 

metade do valor determinado pela ANN.  

 

Figura 23 – Esquema descritivo da ligação das células solares e díodos de desvio. 

 De acordo com este algoritmo, a equação I-V do módulo fotovoltaico e do díodo de desvio são 

combinadas numa única equação. As equações para este modelo passam a ser: 

−Ii + Iph(i) − Is(i). (e
q.(Vi+IiRs(i))

18n(i)kT(i) − 1) −
Vi+Ii.Rs(i)

Rp(s)
+ Isbd. (e

−
q.Vi

ndbkTbd − 1) = 0 ( 40 ) 

V1 + V2 − Vload = 0  ( 41 )

  

I1 − I2 = 0 ( 42 )

 

Para i=1,2 e onde os índices 1 e 2 representam a Parte-1 e Parte-2, respetivamente. 

Neste caso existem apenas quatro incógnitas para obter a característica I-V de um único 

módulo.   



35 

 

5. Modelo de Sistema Fotovoltaico Baseado 

no Módulo 

Por forma a simular o comportamento de sistemas fotovoltaicos parcialmente sombreados, 

para várias configurações e condições de sombreamento, é usado o modelo baseado no módulo 

demonstrado anteriormente. 

As 12 configurações de módulos que serão testadas [21] encontram-se representadas na figura 

24.  

 

 

Figura 24 – Configurações do sistema fotovoltaico. 
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Esta nova análise é realizada com um novo algoritmo, o qual apenas necessita saber qual a 

configuração a ser examinada e qual o tamanho do sistema. As expressões que compõem o novo 

algoritmo são baseadas nas leis de Kirchhoff, nestas o s representa o número de módulos numa coluna, 

e r o número de módulos numa linha do sistema fotovoltaico. Para facilitar a compreensão do algoritmo 

encontra-se descrito na figura 25 um modelo geral do sistema fotovoltaico, com indicação das tensões 

e das correntes.   

 

 

Figura 25 – Modelo geral do sistema fotovoltaico. 

 

A tensão da carga Vcarga é: 

∑ Vi
2s
i=1 − Vcarga = 0 ( 43 ) 
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As correntes da Parte-1 e Parte-2 de cada módulo devem ser iguais: 

I(j−1)2s+i − I(j−1)2s+i+1 = 0parai = 1,3,5, … ,2s − 1ej = 1,2,3, … , r      ( 44 ) 

 

A soma das correntes em cada nodo é zero: 

I(j−1)2s+i + I2sr+(j−1)(s−1)+ i
2

− I(j−1)2s+i+1 − I2sr+(j−1)(s−1)+ i
2
−(s−1)

= 0 ( 45 ) 

parai = 2,4,6, … ,2s − 2ej = 1,2,3, … , r 

Em que I
2sr+(j−1)(s−1)+

i

2
−(s−1)

= 0se j=1 e I
2sr+(j−1)(s−1)+

i

2

= 0 se j=r. 

 

A soma das tensões numa malha é zero: 

V(j−1)2s+i−1 + V(j−1)2s+i − Vj2s+i−1 − Vj2s+i + V2sr+(j−1)(s−1)+ i
2

− V
2sr+(j−1)(s−1)+

i

2
−1
= 0 ( 46 )  

parai = 2,4,6, … ,2sej = 1,2,3, … , r − 1 

Com V
2sr+(j−1)(s−1)+

i

2
−1

= 0 se i=2 e V
2sr+(j−1)(s−1)+

i

2

= 0 se i=2s. 

 

Para cada parte do módulo, a relação entre a corrente e a tensão é dada pela seguinte equação: 

−Ii + Iph(i) − Is(i). (e
q.(Vi+IiRs(i))

18n(i)kT(i) − 1) −
Vi+Ii.Rs(i)

Rp(𝑖)
+ Isbd. (e

−
q.Vi

ndbkTbd − 1) = 0 ( 47 ) 

parai = 1,2,3, … ,2𝑠𝑟 

 

Se a conexão for do tipo série-paralelo (SP) (figura 27 a, d, g e j): 

I2sr+(j−1)(s−1)+i = 0parai = 1,2,3, … , s − 1ej = 1,2,3, … , r − 1 ( 48 ) 
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Se a conexão for em cruz total amarrada (TCT) (figura 27 c, f, i e l): 

V2sr+(j−1)(s−1)+i = 0parai = 1,2,3, s − 1ej = 1,2,3, … , r − 1 ( 49 ) 

 

Se a conexão for ligada em ponte (BL) (figura 27 b, e, h e k): 

I2sr+(j−1)(s−1)+i = 0parai = 1,3,5,… , (s − 1)ej = 1,3,5, … , r − 1 ( 50 ) 

V2sr+(j−1)(s−1)+i = 0parai = 1,3,5, … , s − 1ej = 2,4,6, … , r − 1 ( 51 ) 

V2sr+(j−1)(s−1)+i = 0parai = 2,4,6, … , s − 1ej = 2,4,6, … , r − 1 ( 52 ) 

I2sr+(j−1)(s−1)+i = 0parai = 2,4,6,… , s − 1ej = 1,3,5, … , r − 1  ( 53 ) 

 

Para cada configuração, todas as subtensões e subcorrentes são determinadas através da 

resolução do sistema de equações descrito acima, composto por 2sr+(s-1)(r-1) equações, para várias 

condições de operação. Este sistema de equações foi também resolvido pelo método da região de 

confiança de dogleg. 
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6. Resultados e Discussão 

Neste capítulo serão apresentados e interpretados os resultados obtidos através dos métodos 

explicados nos capítulos 3, 4 e 5.  

 

6.1 Desenvolvimento do Modelo 

A primeira fase consistiu no desenvolvimento do modelo da célula fotovoltaica através do 

modelo de um díodo e cinco parâmetros. Contudo, antes do cálculo dos cinco parâmetros em que se 

baseia este modelo, foi necessário obter-se vários pontos da curva característica da célula para os 

vários valores de irradiância e temperatura que compõe as condições de funcionamento que serão 

testadas. 

 

6.1.1 Pontos da Curva Característica   

Utilizando o processo descrito em 3.1.1, foram obtidos cinco pontos da curva característica da 

célula para cada condição de operação de irradiância entre 100 e 1000 W/m2 e temperatura entre 15 e 

65ºC, no módulo Siemens SM 55 PV. 

Devido à grande quantidade de diferentes condições de operação e, portanto, de pontos, 

apenas se apresenta parte dos pontos obtidos através do uso do PVLIB na tabela 2.  

Tabela 2 – Cinco pontos da curva característica da célula solar, para algumas condições de operação. 

T (ºC) 25 25 25 25 40 40 40 40 

G (W/M2) 1000 800 600 400 1000 800 600 400 

ISC (A) 3.45 2.76 2.07 1.38 3.473 2.779 2.084 1.389 

IX (A) 3.4 2.719 2.038 1.358 3.423 2.737 2.0521 1.368 

VX (V) 10.85 10.717 10.546 10.304 10.28 10.141 9.961 9.706 

VMP (V) 17.4 17.384 17.319 17.144 16.26 16.242 16.171 15.977 

IMP (A) 3.15 2.530 1.905 1.275 3.143 2.525 1.901 1.272 

IXX (A) 2.25 1.844 1.416 0.966 2.265 1.856 1.425 0.972 

VXX (V) 19.55 19.409 19.205 18.888 18.41 18.262 18.046 17.695 

VOC (V) 21.7 21.434 21.091 20.608 20.56 20.281 19.921 19.413 
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6.1.2 Parâmetros do modelo da célula 

 

Após obtenção dos cinco pontos da curva característica I-V da célula solar, utilizou-se o método 

descrito em 3.1.2 para o cálculo dos cinco parâmetros do modelo para as mesmas condições de 

funcionamento que no cálculo dos pontos.  

No caso em estudo, foram utlizados os cinco pontos obtidos pela função PVLIB. No primeiro 

passo do método os pontos (Isc,0) e (Ix,Vx), e no segundo passo os pontos (IMP,VMP), (Ixx,Vxx) e (0,Voc). 

Os valores obtidos encontram-se apresentados na tabela 3 para algumas condições de 

operação, devido à grande quantidade de valores não é possível apresentá-los a todos. 

 

 

Tabela 3 – Cinco parâmetros do modelo para várias condições de irradiância e de temperatura. 

Temperatura (ºC) 25 25 25 25 40 40 40 40 

Irradiância (W/m2) 1000 800 600 400 1000 800 600 400 

Iph (a) 3,4567 2,7646 2,073 1,3817 3,4792 2,7826 2,0864 1,3906 

IS (µA) 8,4047 3,7595 1,1554 0,22601 190,95 97,643 36,935 9,9276 

n 1,1845 1,1366 1,0716 0,99 1,268 1,2182 1,1507 1,067 

RS (Ω) 0,4176 0,4383 0,4826 0,5867 0,3486 0,3501 0,3641 0,4104 

RP (Ω) 216,582 260,392 332,898 475,734 203,873 244,790 312,401 445,282 

 

 

No total foram gerados um total de 1045 valores para 209 condições de operação, temperatura 

entre 15 e 65 ºC e irradiância entre 100 e 1000 W/m2.  

Os valores obtidos para os parâmetros estão de acordo com outros modelos que preveem a 

variação dos parâmetros com a irradiância e a temperatura. [22], [23], [24], [25] e [26] Os gráficos que 

mostram esta variação encontram-se apresentados nas figuras 26, 27, 28, 29 e 30.  
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Figura 26 - Variação de Iph com a irradiância e a temperatura. 

 

Figura 27 – Variação de Is com a irradiância e a temperatura. 
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Figura 28 - Variação de n com a irradiância e a temperatura. 

 

Figura 29 – Variação de Rs com a irradiância e a temperatura. 
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Figura 30 – Variação de Rp com a irradiância e a temperatura. 

 

 

 

6.2 Rede Neuronal Artificial  

 

Por forma a reduzir o esforço computacional, foi desenvolvida uma rede neuronal artificial 

baseada nos dados dos parâmetros obtidos anteriormente.  

Os resultados do treino da rede neuronal podem ser avaliados utilizando os diagramas 

apresentados nas figuras 31 e 32. Na figura 31 está representado o gráfico representativo dos erros de 

treino, validação e teste, assim como a indicação do melhor resultado. Pode-se concluir que os 

resultados obtidos são razoáveis dado o erro médio quadrático ser reduzido e os erros de validação e 

de teste serem semelhantes. 
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Figura 31 – Erro de treino, validação e de teste após treino da ANN. 

 

 

Na figura 32 estão representadas as recessões lineares entre os valores de saída e os valores-

alvo correspondentes. É possível observar-se que estas são muito semelhantes, verificando-se assim 

novamente a validade dos resultados obtidos.  
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Figura 32 – Recessões lineares entre os valores de saída e os valores-alvo correspondentes. 

 

Os resultados obtidos à saída da rede neuronal encontram-se apresentados na tabela 4, para 

os mesmos valores de irradiância e temperatura para os quais tinham sido apresentados os parâmetros 

na tabela 3.   
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Tabela 4 – Parâmetros do circuito equivalente para diferentes condições de operação e desvio relativo 
entre os obtidos utilizando a ANN e pelo método numérico. 

Temperatura 

(ºC) 
25 25 25 25 40 40 40 40 

Irradiância 

(W/m2) 
1000 800 600 400 1000 800 600 400 

V
a
lo

re
s
 o

b
ti

d
o

s
 a

tr
a

v
é
s
 d

o
 

m
é
to

d
o

 n
u

m
é
ri

c
o

 

Iph (A) 3,4567 2,7646 2,073 1,3817 3,4792 2,7826 2,0864 1,3906 

Is (nA) 8,4047 3,7595 1,1554 0,22601 190,95 97,643 36,935 9,9276 

n 1,1845 1,1366 1,0716 0,99 1,268 1,2182 1,1507 1,067 

Rs (Ω) 0,4176 0,4383 0,4826 0,5867 0,3486 0,3501 0,3641 0,4104 

Rp (Ω) 216,582 260,392 332,898 475,734 203,873 244,790 312,401 445,282 

V
a
lo

re
s
 o

b
ti

d
o

s
 n

a
 A

N
N

 

Iph (A) 3,269 2,838 2,068 1,436 3,477 2,933 2,222 1,483 

Is (nA) 8,297 4,352 0,4042 0,0415 181,4 97,49 36,12 10,91 

n 1,171 1,141 1,098 1,054 1,231 1,2 1,175 1,162 

Rs (Ω) 0,3058 0,4065 0,5023 0,6244 0,318 0,4314 0,431 0,3907 

Rp (Ω) 216,5 260,0 333,9 474,4 204,1 244,2 312,2 444,7 

D
e
s
v
io

 R
e
la

ti
v
o

 (
%

) 

Iph 5,43 -2,66 0,24 -3,93 0,03233 -5,41 -6,50 -6,65 

Is 1,281 -15,76 65,02 81,64 5,01 0,16 2,21 -9,90 

n 1,14 -0,39 -2,46 -6,47 2,92 1,49 -2,11 -8,90 

Rs 26,77 7,26 -4,08 -6,43 8,78 -23,22 -18,37 4,80 

Rp (Ω) 0,038 0,15 -0,30 0,28 -0,11 0,24 0,06 0,13 

 

É de notar que para valores baixos, como é o caso do Is e de Rs, o desvio é muito mais elevado 

que para os restantes valores.  
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6.2  Simulação do Modelo Fotovoltaico 

O módulo fotovoltaico Siemens SM 55 PV consiste em 36 células solares, em que cada 

conjunto de 18 células se encontra conectado a um díodo de desvio. Portanto, há um total de 78 

equações e 78 incógnitas (tensão em cada célula (36 incógnitas), corrente em cada célula (36 

incógnitas), correntes dos díodos de desvio (2 incógnitas), corrente na ligação intermédia dos díodos 

de desvio (1 incógnita) e a corrente total I). Este conjunto de equações foi resolvido pelo método da 

região de confiança de dogleg descrito no anexo 3. 

Os valores iniciais para proceder a esta resolução foram definidos como Vcarga/36 para as 

subtensões e zero para as subcorrentes. Os parâmetros do circuito equivalente para cada célula solar 

são obtidos usando a ANN para cada condição de operação. Como esta se encontra treinada para um 

único módulo, apenas as resistências Rs e Rp necessitam ser divididas por 36 para uma única célula 

solar. 

Os dois algoritmos demonstrados em 4.2 são comparados para diferentes condições de 

irradiância e temperatura constante de 35ºC, e os resultados encontram-se apresentados na figura 33. 

A diferença nos resultados obtidos pelos dois métodos é muito reduzida, não sendo possível observar 

nas curvas características devido à sua reduzida dimensão. 

É possível observar-se que, estando as células do módulo sob condições de sombreamento 

díspares, a célula mais sombreada (com irradiância incidente menor) é a que terá um maior efeito nas 

variações na característica potência-tensão. Independentemente de qual célula se encontre 

sombreada, o que influencia a potência produzida será apenas o nível de sombreamento a que esta se 

encontre.  

 

Figura 33 - Características Potência-Tensão P-V para diferentes condições de sombreamento. 
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Figura 33 (Continuação)  

 

6.3 Pontos de Máxima Potência de Sistemas Fotovoltaicos  

O modelo proposto é usado para analisar os valores de potência, tensão e corrente por forma 

a definir o MPP para cada uma das 12 configurações testadas. Por forma a analisar o funcionamento 

dos sistemas PV serão analisados 11 cenários de sombreamento aleatórios e 4 considerados de 

análise pertinente para a compreensão do que se pretende que seja mostrado. Esses cenários são 

compostos por 24 diferentes valores de irradiância (um para cada parte do módulo) para uma 

temperatura considerada de 45ºC (tabela 5).  

Após obtidos os MPP comparou-se o valor da potência máxima, quando todos os módulos se 

encontram a uma irradiância de 1000W/m2, com o valor da potência máxima para as condições 

testadas, e viu-se qual foi a variação percentual média para cada configuração (tabelas 5, 6, 7, 8 e 9).
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Tabela 5 - Irradiâncias das partes 1 e 2 para os 12 módulos. 

Células 
Irradiâncias (W/m2) para cada condição 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
Parte 1 1000 713 489 301 499 486 700 743 562 938 929 279 200 500 700 

Parte 2 1000 746 616 419 784 414 987 249 609 158 496 170 200 500 700 

2 
Parte 1 1000 763 943 134 359 203 580 229 856 114 271 542 1000 1000 1000 

Parte 2 1000 599 296 393 908 400 121 478 177 226 112 798 1000 1000 1000 

3 
Parte 1 1000 434 144 490 169 744 458 418 281 930 591 820 1000 1000 1000 

Parte 2 1000 401 365 717 937 286 345 917 234 279 435 202 1000 1000 1000 

4 
Parte 1 1000 362 582 657 260 780 665 698 624 710 171 952 1000 1000 1000 

Parte 2 1000 777 707 262 395 714 493 804 962 285 329 547 1000 1000 1000 

5 
Parte 1 1000 564 238 282 196 607 364 156 741 181 487 735 1000 1000 1000 

Parte 2 1000 426 123 192 336 315 289 188 522 464 280 421 1000 1000 1000 

6 
Parte 1 1000 219 143 824 213 447 848 807 919 994 393 888 1000 1000 1000 

Parte 2 1000 649 319 355 345 221 386 150 885 587 837 809 1000 1000 1000 

7 
Parte 1 1000 705 717 343 632 886 454 349 489 521 370 651 1000 1000 1000 

Parte 2 1000 478 934 510 706 562 580 979 508 419 580 830 1000 1000 1000 

8 
Parte 1 1000 129 537 636 357 618 186 518 564 973 206 944 1000 1000 1000 

Parte 2 1000 669 872 347 119 1000 242 530 972 528 757 810 1000 1000 1000 

9 
Parte 1 1000 821 887 315 502 161 999 473 890 122 956 354 1000 1000 1000 

Parte 2 1000 902 511 856 904 501 171 146 721 320 372 733 1000 1000 1000 

10 
Parte 1 1000 668 865 945 366 458 273 300 588 949 901 768 1000 1000 1000 

Parte 2 1000 292 852 579 130 499 220 498 110 193 420 224 1000 1000 1000 

11 
Parte 1 1000 666 773 547 107 632 708 539 994 247 494 428 1000 1000 1000 

Parte 2 1000 315 834 341 375 833 178 589 488 251 442 910 1000 1000 1000 

12 
Parte 1 1000 951 463 460 495 416 814 151 465 137 861 693 1000 1000 1000 

Parte 2 1000 776 508 160 482 346 437 772 107 336 639 763 1000 1000 1000 
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Tabela 6 – Ponto de Máxima Potência (Vmp, Imp e Pmp) para as várias condições de operação e % de diferença, para a configuração 6x2. 

 SP TCT BL 

Condição Pmp (W) Imp (A) Vmp (V) % Pmp (W) Imp (A) Vmp (V) % Pmp (W) Imp (A) Vmp (V) % 

1 598,9905 6,3092 94,93922  598,9905 6,3092 94,93922  598,9905 6,3092 94,93922  

2 234,9486 3,6146 64,99989 60,77591 252,1836 3,3624 75,00107 57,89856 264,6664 3,5766 73,99944 55,81459 

3 220,4274 3,3912 64,99982 63,20018 234,0163 2,7859 84,00025 60,93155 223,6344 3,3884 66 62,66478 

4 171,5985 2,0188 85,00025 71,35205 174,0303 2,6774 64,99974 70,94607 167,2535 1,9448 86,00036 72,07744 

5 156,8021 2,3404 66,99799 73,82227 166,7912 2,2539 74,00115 72,15462 152,6246 2,7254 56,00081 74,5197 

6 203,2112 2,3629 86,00076 66,07439 232,9001 2,7726 84,00061 61,1179 218,833 3,4193 63,99936 63,46637 

7 154,0585 1,7914 85,99894 74,28031 184,2679 2,4246 75,9993 69,23692 173,6981 2,2855 76,00004 71,00153 

8 178,9457 3,033 58,99957 70,12545 203,6482 2,6852 75,84098 66,00143 191,5681 3,0259 63,30946 68,01817 

9 256,049 3,3691 75,99923 57,25325 263,9007 3,2183 82,00003 55,94242 238,6155 3,6154 65,99975 60,16373 

10 132,8354 2,7109 49,00048 77,82345 148,7923 1,9578 75,99974 75,15949 148,4385 2,2837 64,99912 75,21856 

11 187,0571 2,1751 85,99931 68,77127 205,6605 2,4483 84,00135 65,66548 185,8188 2,1607 85,99935 68,97801 

12 271,7773 3,9967 68,00043 54,62744 250,9851 4,5634 54,99958 58,09865 262,2397 2,7898 93,99946 56,21972 

13 518,5952 6,2481 83,00046 13,4218 492,3568 6,2324 78,99955 17,80224 498,7894 6,2349 79,99958 16,72833 

14 518,7966 6,2506 82,99949 13,38818 514,1647 5,0408 102,0006 14,16146 501,819 4,9685 101,0001 16,22254 

15 534,0681 5,3946 99,0005 10,83864 562,2466 5,6793 98,99928 6,134304 554,4922 5,6009 99,00055 7,428882 

% Média    55,41104    53,66079    54,89445 
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Tabela 7 - Ponto de Máxima Potência (Vmp, Imp e Pmp) para as várias condições de operação e % de diferença, para a configuração 2x6. 

 SP TCT BL 

Condição Pmp (W) Imp (A) Vmp (V) % Pmp (W) Imp (A) Vmp (V) % Pmp (W) Imp (A) Vmp (V) % 

1 598,9383 18,7168 32,00004  598,9383 18,7168 32,00004  598,9383 18,7168 32,00004  
2 266,2244 11,0927 23,99996 55,55061 267,4376 7,8658 34,00005 55,34806 266,4327 11,5237 23,12041 55,51584 

3 242,9193 10,1216 24,00009 59,44168 294,4415 8,9225 32,99989 50,83943 243,9193 10,2216 23,86312 59,27472 

4 190,2563 7,6103 24,99984 68,23441 203,2816 6,16 33,00026 66,05968 183,0048 7,3202 24,99997 69,44513 

5 169,4102 6,7764 25,00003 71,71492 173,4203 5,2552 32,99975 71,04538 170,0649 6,8026 24,99999 71,60561 

6 229,0085 9,542 24,00005 61,76426 259,1075 7,8517 33,00018 56,73887 224,6794 9,3616 24,00011 62,48705 

7 185,3541 7,7231 23,99996 69,05289 203,879 6,1782 32,99974 65,95993 189,1206 7,88 24,00008 68,42403 

8 196,4391 8,185 23,99989 67,20211 202,2702 6,1294 33 66,22854 195,979 8,1658 23,99998 67,27893 

9 252,231 10,5096 24,00006 57,88698 272,2283 8,2493 33,00017 54,54819 260,5722 10,8572 23,99994 56,49432 

10 148,8265 6,2011 24,00002 75,15161 168,8208 11,2493 15,00723 71,81332 160,3232 6,6801 24,00012 73,2321 

11 186,1148 7,4446 24,99997 68,92588 217,038 6,3835 33,99984 63,76288 195,5786 5,7523 34,00007 67,34579 

12 270,5675 11,2736 24,0001 54,82548 286,7852 11,9494 23,99997 52,11774 269,0926 10,7637 25,00001 55,07173 

13 520,8199 16,2756 32,00004 13,04281 534,6569 16,9893 31,47021 10,73256 520,8276 16,2856 31,98087 13,04153 

14 553,2322 17,2885 32,00001 7,631187 567,9376 17,748 32,00009 5,175942 553,3325 17,2865 32,00952 7,61444 

15 574,1675 17,9427 32,00006 4,135785 581,8833 18,1839 31,99992 2,847539 574,1823 17,9874 31,92136 4,133314 

% Média    52,46862    49,51557    52,21175 
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Tabela 8 - Ponto de Máxima Potência (Vmp, Imp e Pmp) para as várias condições de operação e % de diferença, para a configuração 3x4. 

 SP TCT BL 

Condição Pmp (W) Imp (A) Vmp (V) % Pmp (W) Imp (A) Vmp (V) % Pmp (W) Imp (A) Vmp (V) % 

1 598,9383 12,4779 47,99993  598,9383 12,4779 47,99993  598,9383 12,4779 47,99993  
2 249,2764 7,7899 31,99995 58,38029 256,2217 6,1005 42,00011 57,22069 252,8152 7,9005 31,9999 57,78944 

3 221,4153 6,9192 32,00013 63,03204 241,5811 5,7519 42,00023 59,66511 233,8587 5,7039 40,99979 60,95446 

4 175,167 4,1706 42,00043 70,75375 184,2535 4,387 41,99989 69,23665 174,8379 4,1628 42,00007 70,8087 

5 174,348 5,4484 31,99985 70,89049 186,1342 4,5399 40,99963 68,92264 183,2464 5,7265 31,99972 69,4048 

6 213,3911 5,0807 42,00033 64,37177 244,4843 5,963 41,00022 59,18039 218,1614 6,8175 32,00021 63,57531 

7 158,1009 3,7643 42,00008 73,60314 196,5065 6,1408 32,00015 67,19086 170,5333 5,1677 32,99985 71,5274 

8 169,9599 7,0817 23,99987 71,62314 197,8272 4,8251 40,99961 66,97035 176,5115 4,2027 41,99955 70,52927 

9 222,9546 4,3717 50,99952 62,77503 286,6469 5,8499 49,00031 52,14083 263,1413 6,2653 41,99979 56,06537 

10 147,9492 4,4833 33,00007 75,29809 172,1591 3,5135 48,99932 71,25595 148,41 3,5336 41,99966 75,22115 

11 192,1407 4,5748 41,9998 67,91978 205,9393 4,9033 42,00014 65,61594 191,3267 5,979 31,99978 68,05569 

12 257,4172 8,0443 31,99995 57,02108 281,4828 6,8654 41,0002 53,00304 264,139 5,2828 49,99981 55,8988 

13 482,1071 10,0439 47,99999 19,50638 522,2597 10,6584 48,99982 12,80242 490,2328 10,0048 48,99976 18,1497 

14 531,2868 11,0685 47,99989 11,29524 558,7992 11,4041 48,99985 6,701709 537,9038 10,9776 49,00013 10,19045 

15 563,5606 11,7408 48,00019 5,906735 578,787 12,0581 47,99985 3,364503 567,7978 11,8291 48,00008 5,199283 

% Média    55,16978    50,94793    53,81213 
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Tabela 9 - Ponto de Máxima Potência (Vmp, Imp e Pmp) para as várias condições de operação e % de diferença, para a configuração 4x3. 

 SP TCT BL 

Condição Pmp (W) Imp (A) Vmp (V) % Pmp (W) Imp (A) Vmp (V) % Pmp (W) Imp (A) Vmp (V) % 

1 598,8784 9,3575 63,99983  598,9383 9,3584 64,00007  598,9383 9,3584 64,00007  
2 251,4174 5,0283 50,00048 58,01862 335,9971 5,8947 56,99986 43,90122 250,6259 3,7407 66,99973 58,15497 

3 208,8235 5,2206 39,9999 65,1309 244,2731 3,7011 66,00014 59,21565 229,7794 3,8297 59,99932 61,63555 

4 172,6697 2,8778 60,00059 71,16782 182,4797 2,7236 66,99945 69,5328 183,2662 4,5817 39,99961 69,40149 

5 157,1081 3,1422 49,9994 73,76628 229,6393 3,9593 57,99997 61,65894 162,0367 3,2407 50,00052 72,94601 

6 210,9847 4,2197 49,99993 64,77003 176,4569 2,6337 66,99962 70,53838 213,6755 3,6216 59,0003 64,32429 

7 163,049 3,261 49,99969 72,77427 204,4345 3,465 58,99986 65,86719 191,0435 3,238 59,00046 68,10297 

8 176,2524 4,2988 41,00037 70,56958 138,4587 4,6153 29,99993 76,88264 177,8905 3,6304 49,00025 70,29903 

9 221,0501 5,3915 40,99974 63,08932 312,1973 5,3827 58,00013 47,87488 237,0317 4,7406 50,00036 60,42469 

10 148,5775 2,9715 50,00084 75,19071 148,406 4,7873 30,99994 75,22182 171,9241 2,9642 58,00017 71,29519 

11 184,0734 3,6093 50,99975 69,26364 225,8391 3,8278 58,99971 62,29343 190,7472 3,233 59,00006 68,15245 

12 261,1852 6,4435 40,53468 56,38761 201,1343 501573 0,000401 66,41819 261,8903 6,5473 39,99974 56,27424 

13 481,9682 9,4504 50,99977 19,52153 452,9553 7,0774 64,00024 24,37363 466,8363 7,0733 65,99979 22,05603 

14 509,6234 7,8404 64,99967 14,90369 512,3468 8,0054 64,00015 14,4575 527,3116 8,1125 64,99989 11,95894 

15 553,4273 8,5143 64,99974 7,58937 549,4312 8,5849 63,99972 8,26581 564,1162 8,6787 65,00008 5,813971 

% Média    55,86738    53,32158    54,3457 
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Ao analisar os resultados obtidos, é possível concluir-se que as configurações com variação 

da potência máxima menor são as que possuem menor número de módulos em série. Isto deve-se ao 

facto de, quando conectados em série, a corrente imposta seja a do módulo com a corrente menor, ou 

seja, o módulo com nível de irradiância mais baixo. Isto leva a que a potência de saída seja imposta 

pelos módulos com irradiância mais baixa. 

Ao contrário do que foi obtido em outros estudos semelhantes [21] onde se concluiu que a 

melhor configuração seria a BL, a configuração que apresentou melhores resultados no presente 

estudo foi a 2x6-TCT. Esta diferença de resultados deverá dever-se ao facto de ter-se incluído o efeito 

dos díodos de desvio e da variação dos parâmetros do circuito equivalente, ao contrário do realizado 

no outro estudo. 
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7. Conclusão 

A irradiância incidente num sistema fotovoltaico é um dos fatores que mais influência o seu 

funcionamento. Seria ideal que a mesma irradiância (e de preferência uma irradiância elevada) incidisse 

sobre todo o sistema fotovoltaico de forma uniforme, contudo, isso é algo que não ocorre com muita 

frequência. Nuvens, nevoeiro, poeiras, sombras causadas por edifícios ou qualquer outro objeto são 

situações que provocam sombreamento no sistema fotovoltaico ou em parte dele.  

Mesmo quando a instalação é efetuada em locais elevados ou em locais em que não existam 

nas redondezas quaisquer elementos que possam provocar sombreamento, este não pode ser evitado 

totalmente devido à ocorrência de nebulosidade, aves, objetos trazidos pelo vento, entre outros. Não 

podendo ser evitado, o que se pode fazer é minimizar os seus efeitos ao máximo. Para tal, são 

estudados neste trabalho várias conexões em detalhe por forma a concluir-se qual a configuração cujos 

efeitos do sombreamento são menos evidentes.  

Este estudo foi realizado tendo em consideração um modelo baseado na célula, ou seja, o 

funcionamento do sistema foi analisado célula a célula. Por isso, o desenvolvimento foi repartido em 

várias fases (começando da célula até chegar ao sistema). 

A primeira fase consistiu no cálculo dos parâmetros do modelo de um díodo e cinco parâmetros 

da célula solar. Para tal, foi necessário determinar cinco pontos da curva característica I-V da célula 

para várias condições de operação e, a partir desses pontos, foram calculados os parâmetros. 

Devido ao esforço computacional elevado que este método exige, desenvolveu-se uma ANN 

que, a partir dos dados obtidos pelo método anterior, consegue prever os valores dos cinco parâmetros 

do modelo apenas com base nos valores de irradiância e temperatura. 

De seguida, foi simulado o funcionamento de um módulo fotovoltaico com base nos parâmetros 

previamente obtidos. Com base nas leis de Kirchhoff desenvolveu-se um sistema de equações que, 

após resolução, fornece os valores das correntes e tensões de saída do módulo para os valores de 

irradiância pretendidos. A partir destes obteve-se a curva P-V para as várias condições de operação. 

Nesta fase do estudo foi possível verificar a importância da inclusão do díodo de desvio no 

modelo. Este possui uma influência considerável nos valores obtidos à saída no módulo em condições 

de sombreamento, e a sua não inclusão tornaria os resultados obtidos pouco fiáveis. 

Por fim, realizou-se a simulação de um sistema fotovoltaico constituído por 12 módulos PV. 

Esta simulação foi realizada para 12 configurações diferentes de montagem do sistema, por forma a se 

perceber qual delas minimiza os efeitos do sombreamento não uniforme deste. Para isso, as várias 
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configurações foram testadas para vários cenários de sombreamento com valores de irradiância 

aleatórios.  

Os resultados mostram que, para reduzir os efeitos de sombreamento, o número de módulos 

conectados em série deve ser reduzido. E a configuração que apresentou os melhores resultados é a 

2x6-TCT. 

Em geral, os resultados obtidos foram similares aos obtidos em outros estudos da mesma 

natureza, o que torna o modelo obtido uma boa representação de um sistema PV podendo ser, 

portanto, utilizado para caracterizar o seu funcionamento. Contudo, aspetos como o envelhecimento 

do painel não foram tidos em conta, podendo estes causar uma discrepância entre os resultados 

obtidos por simulação e utilizando um painel.   
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Anexos 

Anexo 1 – Ficha de dados completa do modulo Siemens SM 55 
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Anexo 2 – Desenvolvimento do Método Linear de 

Quadrados Mínimos em Dois Passos 

  

I = np × Iph − np × Is × (e

V
ns
+
I×Rs
np

n×VT − 1) − np ×

(
V
ns
+
I × Rs
np

)

Rp
⟺ 

⟺ 𝐼 = np × Iph − np × Is × (𝑒

𝑉
𝑛𝑠

𝑛×𝑉𝑇 × 𝑒

𝐼×𝑅𝑠
𝑛𝑝
𝑛×𝑉𝑇


− 1) − 𝑛𝑝 ×

𝑉 × 𝑛𝑝 + 𝐼 × 𝑅𝑠 × 𝑛𝑠
𝑛𝑠 × 𝑛𝑝

𝑅𝑝
⟺ 

⟺ 𝐼 = np × Iph − np × Is (𝑒
𝑉×

1
𝑛𝑠×𝑛×𝑉𝑇 × 𝑒

𝐼×
𝑅𝑠

𝑛𝑝×𝑛×𝑉𝑇

− 1) − 𝑛𝑝

𝑉 × 𝑛𝑝 + 𝐼 × 𝑅𝑠 × 𝑛𝑠

𝑛𝑠 × 𝑛𝑝 × 𝑅𝑝
⟺ 

⟺ 𝐼 +
𝐼 × 𝑅𝑠 × 𝑛𝑠
𝑛𝑠 × 𝑅𝑝

= np × Iph − np × Is × (𝑒
𝑉×

1
𝑛𝑠×𝑛×𝑉𝑇 × 𝑒

𝐼×
𝑅𝑠

𝑛𝑝×𝑛×𝑉𝑇

− 1) −

𝑉 × 𝑛𝑝

𝑛𝑠 × 𝑅𝑝
⟺ 

⟺ 𝐼
𝑛𝑠 × 𝑅𝑝 + 𝑛𝑠 × 𝑅𝑠

𝑛𝑠 × 𝑅𝑝
= np × Iph − np × Is (𝑒

𝑉×
1

𝑛𝑠×𝑛×𝑉𝑇𝑒
𝐼×

𝑅𝑠
𝑛𝑝×𝑛×𝑉𝑇


− 1) −

𝑉 × 𝑛𝑝

𝑛𝑠 × 𝑅𝑝
⟺ 

⟺ 𝐼 =
𝑛𝑝 × 𝐼𝑝ℎ × 𝑅𝑝

𝑅𝑝 + 𝑅𝑠
−
𝑛𝑝 × 𝐼𝑠 × 𝑅𝑝

𝑅𝑝 + 𝑅𝑠
× (𝑒

𝑉×
1

𝑛𝑠×𝑛×𝑉𝑇 × 𝑒
𝐼×

𝑅𝑠
𝑛𝑝×𝑛×𝑉𝑇


− 1) −

𝑉 × 𝑛𝑝

(𝑅𝑝 + 𝑅𝑠) × 𝑛𝑠
 

 

 

 

Sendo: 

I = A − B × (CV × DI − 1) − E × V 
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Então: 

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 A = np × Iph ×

Rp
Rp +Rs

B = np × Is ×
Rp

Rp+Rs

C = e
1

ns×n×VT

D = e
Rs

np×n×VT

E =
np
ns
×

1
Rp+Rs

⟺

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 𝐼𝑝ℎ =

𝐴× (𝑅𝑝+𝑅𝑠)

𝑛𝑝 ×𝑅𝑝

𝐼𝑠 =
𝐵× (𝑅𝑝+𝑅𝑠)

𝑛𝑝 ×𝑅𝑝

𝑛 =
1

ln(𝐶)×𝑛𝑠 ×𝑉𝑇
𝑅𝑠 = ln(𝐷)×𝑛𝑝 ×𝑛×𝑉𝑇

𝑅𝑝 =
𝑛𝑝

𝑛𝑠 ×𝐸
−𝑅𝑠

⟺

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 𝐼𝑝ℎ =

𝐴
𝑛𝑝
×

ln(𝐶)

ln(𝐶)−𝐸× ln(𝐷)

𝐼𝑠 =
𝐵
𝑛𝑝
×

ln(𝐶)

ln(𝐶)−𝐸× ln(𝐷)

𝑛 =
1

ln(𝐶)×𝑛𝑠 ×𝑉𝑇

𝑅𝑠 =
np
ns
×
ln(𝐷)

ln(𝐶)

𝑅𝑝 =
𝑛𝑝
𝑛𝑠
× (

1
𝐸
−
ln(𝐷)

ln(𝐶)
)
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Anexo 3 – Método da região de confiança de dogleg 

 

O método da região de confiança usa o modelo quadrático: 

𝐦𝐤(𝐩) = 𝐟𝐤 + 𝐩
𝐓𝐠𝐤 +

𝟏

𝟐
𝐩𝐓𝐁𝐤𝐩  

Em que: 

𝐟𝐤 = 𝐟(𝐱𝐤)  

𝐠𝐤 = 𝛁𝐟(𝐱𝐤)  

𝐁𝐤 = 𝛁𝟐𝐟(𝐱𝐤)  

 

O modelo é de confiança dentro de uma região limitada em torno do ponto atual xk definida por: 

||𝐩|| ≤ ∆𝐱  

Isto limitará o tamanho do passo de xk para xk+1. 

O valor de ∆𝑥 é aumentado se o modelo se mostrar uma boa aproximação à função objetivo, 

caso contrário será reduzido. 

A cada iteração k do método, o seguinte subproblema deve ser resolvido: 

𝐦𝐢𝐧
𝐩
𝐦𝐤(𝐩) = 𝐟𝐤 + 𝐩

𝐓𝐠𝐤 +
𝟏

𝟐
𝐩𝐓𝐁𝐤𝐩  

A solução p* deste problema é a solução da equação linear: 

(𝐁𝐤 + 𝛌𝐈)𝐩
∗ = −𝐠𝐤   

Para um λ≥0 tal que 𝐵𝑘 + 𝜆𝐼 é positivo. Além disso, 

𝛌(∆𝐤 − ||𝐩
∗||) = 𝟎   

Se Bk for positivo e ∆𝑥 for grande o suficiente, a solução do subproblema da região de confiança 

é a solução de: 

𝛁𝟐𝐟(𝐱𝐤)𝐩 = −𝛁𝐟(𝐱𝐤)   
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Caso contrário, 

∆𝐱≥ ||𝐩𝐤|| = ||(𝛁𝟐𝐟(𝐱𝐤) + 𝛌𝐈)
−𝟏𝛁𝐟(𝐱𝐤)||  

  

Para permitir a adaptação do tamanho da região de confiança ∆𝑥 é definida uma taxa de 

redução: 

𝐩𝐤
′ =

𝐟(𝐱𝐤)−𝐟(𝐱𝐤+𝐩𝐤)

𝐦𝐤(𝟎)−𝐦𝐤(𝐩𝐤)
   

- Se 𝑝𝑘
′ >

3

4
, ∆𝑥 aumenta na iteração seguinte 

- Se 𝑝𝑘
′ <

1

4
, ∆𝑥 é reduzido na iteração seguinte 

 

Resumidamente, o algoritmo é o seguinte: 

1- Especificar a aproximação inicial x0, o tamanho máximo do passo ∆̂, o tamanho inicial da 

região de confiança ∆0 e a constante de aceitação 𝜂 ∈ [0,
1

4
] 

2- Para k=0,1,…, até xk ser ótimo, resolver a equação 49 para um dado passo de teste pk 

3- Calcular a taxa de redução através da expressão de p’k 

4- Atualizar o ponto: 

𝐱𝐤+𝟏 = {
𝐱𝐤 + 𝐩𝐤𝐬𝐞𝐩𝐤

′ > 𝛈

𝐱𝐤𝐜𝐚𝐬𝐨𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫á𝐫𝐢𝐨
  

5- Atualizar o raio da região de confiança: 

∆𝐤+𝟏= {

𝟏

𝟒
∆𝐱𝐬𝐞𝐩𝐤

′ <
𝟏

𝟒

𝐦𝐢𝐧(𝟐∆𝐱, ∆̂) 𝐬𝐞𝐩𝐤
′ >

𝟑

𝟒
𝐞||𝐩𝐤|| = ∆𝐱

∆𝐱𝐜𝐚𝐬𝐨𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫á𝐫𝐢𝐨

  

6- Critérios de paragem: ||gk|| <ε e ||pk||<ε (ε igual a 10-6 habitualmente). 

A resolução do subproblema do método da região de confiança, correspondendo ao passo 2 

do algoritmo, é complexa. Se a solução sem restrições: 

𝐩𝐤 = −𝐁𝐤
−𝟏𝐠𝐤 
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For demasiado elevada, ||pk||>∆𝑥, temos de encontrar um λ tal que, 

||𝐩(𝛌)|| = ||(𝐁𝐤 + 𝛌𝐈)
−𝟏𝐠𝐤|| = ∆𝐱  

O algoritmo dogleg resolve este problema ao aproximar a função p(λ) através de um polígono 

linear por partes 𝑝(𝜏) e resolvendo ||𝑝(𝜏)||=∆𝑥. 

O polígono é definido como: 

�̃�(𝛕) = {
𝛕𝐩𝐮𝟎 ≤ 𝛕 ≤ 𝟏

𝐩𝐮 + (𝛕 − 𝟏)(𝐩𝐤 − 𝐩𝐮)𝟏 ≤ 𝛕 ≤ 𝟐
 

  

O ponto pu é o ponto de Cauchy, ou seja, o minimizador de m ao longo da direção de descida 

mais acentuada: 

pu = −
gTg

gTBg
g 


