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Resumo

Nesta dissertação é proposto e simulado um sistema de conversão eletrónico
com isolamento galvânico a alta frequência, que permite ligar um Painel Fotovoltaico à
rede elétrica de baixa tensão. Para tal foram desenvolvidos em ambiente de simulação,
modelos que permitem a transformação da corrente contínua (que é obtida através do
painel fotovoltaico) em corrente alternada. Utilizou-se um conversor CC-CC do tipo
elevador, controlado pelo algoritmo de MPPT e conversores CC-CA para ligação ao
transformador de alta frequência e à rede elétrica. Foi efetuado o dimensionamento dos
conversores e dos controladores de corrente e tensão.
O teste do sistema é feito através de dois ensaios: no primeiro, introduz-se uma
irradiância constante por forma a verificar se o sistema se comporta como esperado. No
segundo ensaio é imposta uma variação de irradiância solar.
Faz-se o estudo das correntes, tensões de entrada e saída do painel fotovoltaico,
condensadores, rede, transformador, por forma a perceber em que medida esta
alteração influência o nosso sistema e se o mesmo consegue estabilizar após a ocorrer
a variação.

Palavras chave: Painel fotovoltaico, controlo de tensão, controlo de corrente, inversor.
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Abstract

In this dissertation, a conversion system between the Photovoltaic Panel and the
power grid is proposed and simulated. In order to do this, they were developed in simulation
environment, models that allow the transformation of the direct current (that is obtained through
the photovoltaic panel) in alternating current. For this, the use and dimensioning of DC - AC
converters, the dimensioning of current and voltage controllers, a DC-DC converter of the
elevator type, controlled by the MPPT algorithm, were tested using two tests in the first, a
constant irradiance is introduced in order to verify if the system behaves as expected. In the
second test a variation of solar irradiance is imposed.
The currents, incoming and outgoing voltages of the photovoltaic panel, capacitors,
grid, transformer are studied, in order to understand to what extent this change influences our
system and if it can stabilize after the variation occurs.

Key words: Photovoltaic panel, voltage control, current control, inverter.
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1. Introdução
O recurso à energia solar tem-se vindo a mostrar, uma alternativa muito interessante
para complementar a geração no sistema de energia elétrica. Este tipo de aproveitamento da
energia solar, antes atrativo apenas em regiões remotas ou em zonas rurais, está a ser cada vez
mais utilizado em aplicações urbanas, nomeadamente em residências [ALTNER, 2004] com
pequenas unidades monofásicas de produção de energia elétrica ligadas à rede.
Hoje em dia a utilização de sistemas fotovoltaicos é notória. Estes comportam vários
benefícios tais como: a baixa manutenção a que estão sujeitos, o seu tempo de vida útil elevado,
o facto de serem pouco ruidosos, a sua vasta e fácil aplicabilidade e também por serem uma
fonte inesgotável de energia.
Para se obter o maior rendimento da energia solar, os painéis fotovoltaicos devem operar
no seu ponto de potência máxima. Para isso é utilizado um algoritmo, habitualmente designado
MPPT (Maximum Power Point Tracking), que coloca o painel fotovoltaico a operar no seu ponto
de potência máxima, com recurso a um conversor eletrónico de potência CC-CC. Desta forma,
conseguem-se diminuir as perdas que advêm das condições ambientais como: zonas de sombra
e pouca radiação solar ao longo do dia. Esta adaptação às variações da irradiação resulta na
constante alteração da potência instantânea [Blaabjerg et al, 2004].
Para que a tensão contínua do painel fotovoltaico seja convertida em tensão alternada
utiliza-se um inversor. O processo de inversão consiste em fornecer, na saída do inversor, uma
tensão alternada ou corrente alternada, fazendo utilização de tensão ou corrente contínua como
entrada, para isso utilizam-se transístores IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor).
O inversor permite converter uma tensão ou corrente contínua numa tensão / corrente
CA (Corrente Alternada). Atualmente, na maioria das aplicações essa conversão é realizada com
recurso a transístores IGBT e processos de modulação PWM (Modulação de largura de impulso),
para reduzir os conteúdos harmónicos das grandezas CA.
Neste trabalho a ligação entre o painel e a rede será feita através de um transformador
de alta frequência, por forma a garantir isolamento galvânico e também para assegurar que o
transformador tem uma dimensão significativamente mais reduzida do que um transformador de
igual potência, mas a funcionar à frequência da rede.
Na figura 1.1 pode observar-se o esquema geral do sistema dimensionado e simulado
nesta dissertação.
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Figura 1.1 - Esquema geral do Sistema fotovoltaico proposto

1.1

Objetivos da dissertação
Esta dissertação tem como objetivo fazer a análise e dimensionamento de um

conversor com isolamento galvânico a alta frequência para aplicações em sistemas fotovoltaicos
de baixa potência. Para isso, seleciona-se o PV (painel fotovoltaico) e faz-se o dimensionamento
do conversor elevador CC-CC (corrente contínua-corrente contínua) por forma a obter o valor de
tensão pretendido na entrada do inversor. É também apresentado o dimensionamento do
inversor que liga à rede.
São dimensionados os controladores para todo o sistema, que garantem que as
correntes a injetar na rede são sinusoidais.

1.2

Estrutura da dissertação
A dissertação de mestrado encontra-se dividida em 5 capítulos mais bibliografia e

anexos, que serão descritos de forma sucinta de seguida:
No primeiro capítulo faz-se uma introdução da dissertação, apresentando os objetivos,
bem como a estrutura do trabalho.
No segundo capítulo é apresentado o modelo do painel fotovoltaico utilizado nas
simulações e dimensiona-se o sistema de geração fotovoltaica, apresentando o algoritmo MPPT
(maximum power point tracking) utilizado.
No terceiro capítulo é realizado o dimensionamento dos conversores e respetivos
componentes de filtragem, sendo também obtidos os valores de referência para dimensionar o
controlador de tensão no condensador C1. Neste capítulo apresenta-se também uma análise do
comando do inversor e é explicado o tipo de transformador utilizado nesta dissertação, bem como
a obtenção da relação de transformação. Analisa-se ainda o conversor de ligação à rede,
2

seguindo-se uma explicação do seu processo de modulação e dimensiona-se o controlador da
corrente injetada na rede.
No quarto capítulo apresentam-se as simulações de todo o sistema para diferentes
condições de operação e apresenta-se uma análise dos resultados obtidos.
No quinto capítulo são apresentadas as conclusões finais e sugerem-se trabalhos futuros
a realizar sobre este tema.

3
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2. Sistema de conversão fotovoltaico proposto
O esquema geral do sistema proposto nesta dissertação é apresentado na figura 1.1.

2.1 Painel Fotovoltaico (PV)
O painel fotovoltaico é utilizado para converter a energia proveniente do sol em energia
elétrica. É composto por módulos fotovoltaicos e estes, por células fotovoltaicas, constituídas por
uma camada fina de material tipo N (material que possui eletrões livres) e outra com material tipo
P (material que possui cargas positivas livres, denominadas de lacunas) formando assim as
células de junção P-N. Nesta junção é criado um campo elétrico que separa os portadores de
carga que a atingem: os eletrões, excitados pelos fotões com energia suficiente para mover
eletrões da banda de valência para a banda de condução, são acelerados para um terminal
negativo, enquanto as lacunas são direcionadas para um terminal positivo, deste modo ligando
os terminais do painel a um circuito que se fecha exteriormente através de uma carga.
Este efeito designado por efeito fotovoltaico é um fenómeno existente em determinados
materiais que têm capacidade de produzir corrente elétrica, quando são expostos à luz. A sua
descoberta remonta a 1839 e é atribuída a um físico francês de seu nome Alexandre Edmond
Becquerel [Castro, 2012].

2.1.1. Modelo teórico
Por forma a caracterizar o fenómeno físico de efeito fotovoltaico, os modelos mais
comuns são: um díodo e cinco parâmetros, que é um modelo mais detalhado e o modelo de um
díodo e três parâmetros, que é utilizado neste trabalho e está representado na figura 2.1.

Figura 2.1 - Modelo um díodo e três parâmetros.

Na figura 2.1, 𝐼 representa a corrente gerada na célula como resultado da incidência de
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luz solar na superfície da mesma, denominada de irradiância, representada pela letra G, que
determina a intensidade de corrente gerada.
A junção P-N funciona como um díodo que é atravessado por uma corrente interna
unidirecional 𝐼 , que depende da tensão V aos terminais da célula [Castro, 2012].
A corrente 𝐼 é dada por:Equation

Chapter (Next) Section 2

 mVV

I D  I 0  e T  1





(2.1)

Onde:
𝐼 - Corrente inversa de saturação do díodo;
𝑉 - Potencial térmico;
m - Fator de idealidade (m=1 díodo ideal e m > 1 díodo real).
Desta forma o potencial térmico é dado por:

VT 

KTc
q

(2.2)

Onde;
𝐾 - Constante de Boltzman (𝐾 = 1,38× 10

𝐽/𝐾);

𝑇 – Temperatura absoluta da célula em K;
q – Carga do eletrão (𝑞 = 1,6×10

𝐶).

Os parâmetros utilizados para caracterizar este modelo são: 𝐼 , m e 𝐼 .
Por análise do circuito da figura 2.1 conclui-se que a corrente 𝐼 fornecida pela célula é
dada por:

IS  ID  I

(2.3)

A corrente I que circula pela carga tem a seguinte expressão matemática:

 mVV

I  I S  I D  I S  I 0  e T  1





A tensão V aos terminais da célula obtém-se resolvendo (2.4):
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(2.4)

I I 
V  mVT ln  S
 1
 I0


(2.5)

Em circuito-aberto a célula encontra-se em vazio, e verificam-se as seguintes condições:

Condição 1: I  0

 IS

 1
 I0


Condição 2: V  VCA  mVT ln 

Em curto-circuito verificam-se as seguintes condições:
Condição 1: V  0
Condição 2:

ID  0

Condição 3:

I  I s  ICC

Os ensaios referidos em cima são feitos pelo fabricante, por forma a fornecer a tensão
em aberto e a corrente de curto-circuito.
Neste estudo tomou-se como referência a folha de características, [GWL Power LTD],
onde os seus parâmetros correspondem a condições STC (Standard Test Condition) ou
Condições de Referência.
Condições de Referência:
 Irradiância incidente na célula fotovoltaica
 Temperatura da célula fotovoltaica,

G r  1000 W / m2

 r  25º C

Os fabricantes utilizam estas condições de referência, uma vez que são normalizadas e
aceites por todos os fabricantes, para que seja possível a comparação e perceção do painel
indicado para um determinado projeto.
Os parâmetros fornecidos nesta folha de características em condições STC são os
seguintes:
 Número de células fotovoltaicas por módulo (Ns);
 Dimensão de cada célula;
 Potência Máxima ( Ppico ): corresponde ao valor de potência nominal do painel
fotovoltaico;
 Tensão de circuito-aberto ( VCA ): trata-se do valor máximo da tensão, nos terminais do
módulo quando este se encontra sem carga conectada;
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 Corrente de curto-circuito ( I CC ): é medida quando os terminais do módulo fotovoltaico
são curto-circuitados e varia em proporção direta com o nível de irradiação;
 Tensão no ponto de máxima potência ( VMP );
 Corrente no ponto de máxima potência ( I MP );
 Temperatura normal de operação da célula ( m );
 Temperatura normal de operação ( NOCT ): representa a temperatura normal de
operação da célula fotovoltaica, tendo como padrão normalizado para obter este valor
uma irradiância

G  800 W / m2 e uma temperatura ambiente Ta  20º C.

Na tabela 2.1 encontram-se os dados fornecidos pelo fabricante, [GWL Power LTD]:

Tabela 2.1. Dados fornecidos pelo fabricante.

Dados Fornecidos pelo
Fabricante

Ppico  Wp 

260

Ns

60

m  º C 

45

VMP  V 

32, 35

I MP  A 

8, 04

VCA  V 

38, 49

I CC  A 

8, 56

A partir da folha de características do fabricante do módulo fotovoltaico, é possível
determinar os três parâmetros

(m, I 0 , I s ) , necessários para representar o modelo do painel

fotovoltaico.
Define-se a variável

X mod ulo que representa o número de módulos considerados ligados

em série.
8

Condições de funcionamento: considera-se

G  800 W / m2 e T  45º C .

O potencial térmico nas condições de referência é calculado em (2.6):

k Ta r
V 
q
r
T

(2.6)

Em (2.7) o cálculo do potencial térmico é feito para as condições de funcionamento.

VT 

kTa
q

(2.7)

Admitindo que a corrente de curto-circuito é função linear da irradiância incidente, uma
vez conhecido o valor para as condições de referência, é possível obter a relação

I CC  f (G )

a partir de (2.8)
r
I CC  I CC

G
Gr

(2.8)

Em (2.9) é possível calcular o fator de idealidade do díodo apenas em função dos
parâmetros característicos da célula fornecidos pelos fabricantes. Considera-se neste modelo o
fator m como constante.

X
m

r
VMP
   X mod ulo VCAr 

mod ulo

V

r
T

 I 
ln  1  MP 
 I CC 

(2.9)

A corrente inversa de saturação do díodo pode obter-se de (2.10):


  X mod ulo VCAr  
 a ) Circuito  aberto : 0  I  I r  e m VT
 1

s
0






r
r
b) Curto  circuito : I CC  I s
Resolvendo a primeira equação de (2.10) em ordem a

(2.10)

I 0r e tendo em conta a segunda

equação de (2.10) pode calcular-se a corrente inversa de saturação em condições de referência
como se verifica em (2.11)
r
ICC

I0r 
e

r
X mod ulo VCA
r
mVT

(2.11)

1

De (2.12) obtém-se a corrente inversa de saturação considerando as características do
material e temperatura:
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 Ta 
r 
 Ta 

I 0  I0r 

3

e


  X mod ulo Ns  

m




 1  1
 V r V
T
 T



 
 

(2.12)

Para proceder ao cálculo de (2.13), uma vez que representa uma iteração, inicia-se o
cálculo com a tensão no ponto de máxima potência dado pelo fabricante.

VMP

I MP

r


I CC
1


I0


 m VT ln
r
 X mod ulo VMP

1 

m VT



(2.13)

X

V

 mod ulo MP  1 


m
V
r
T

 ICC
  I 0 e




(2.14)

 Ir

VCA  m VT ln  CC  1
 I0


(2.15)

A tabela 2.2 traduz os valores obtidos para as condições STC do módulo fotovoltaico,
com uma irradiância

G  800 W / m2 e temperatura da célula de 45ºC
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Tabela 2.2 Valores obtidos para condições STC.

Valores obtidos para condições STC

VT [V]

0, 0274

VTr [V]

0, 0257

VCA [V]

99,1983

VMP [V]

77, 3447

I MP [A]

6,3280

I 0r [A]

2,0265  107

I 0 [A]

1, 925  10 6

I CC [A]

6.8480

m

239.6522

X modulo

3
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2.1.2. Atuação de fatores externos
No cálculo de (2.6), (2.8) e (2.11) pode verificar-se uma dependência da irradiância e da
temperatura ambiente, uma vez que ambas variam tendo em conta a situação climatérica da
região onde se encontra o painel e também de dia para dia. Desta forma no catálogo do fabricante
[GWL Power LTD] podem-se observar figuras de variação da curva I-V do módulo fotovoltaico
com a irradiância e a temperatura figura 2.2.

Figura 2.2 - Curva I-V [GWL Power LTD].

Por análise da figura 2.2 pode concluir-se que a tensão de circuito-aberto tem uma
variação pequena com a irradiância incidente, verificando-se também o decréscimo proporcional
com o aumento da temperatura. Já a corrente de curto-circuito apresenta uma variação linear
com a irradiância incidente e é pouco sensível à variação de temperatura.
Através de (2.16), pode-se também determinar a temperatura a que se encontra a célula
(ºC), uma vez que esta também varia diretamente com a temperatura ambiente e com a
irradiância.

 G ( NOCT  20) 

800



celula   ambiente  



NOCT apresenta uma variação entre 45 e 47ºC;



celula



G  800 W / m 2 .

é obtido em ºC;
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(2.16)

2.1.3. Algoritmo MPPT

Com vista a extrair a máxima potência que este módulo fotovoltaico pode produzir, este
deve operar no ponto de potência máxima. Sabe-se que este ponto varia ao longo do dia e está
sujeito a variações de irradiância e temperatura ambiente. O algoritmo é desenvolvido para que
o sistema trabalhe o maior tempo possível no ponto de máxima potência.
Existem vários métodos para o cálculo do MPPT, embora os mais utilizados sejam o
método de Perturbação e Observação (P&O) ou o método da Condutância Incremental (CI)
[Babaa et al, 2014].
O método P&O é implementado da seguinte forma: é feita uma perturbação periódica,
ou seja, é aumentada ou diminuída a tensão ( V painel _ out ) ou a corrente de saída do painel (

I painel _ out ), e é feito um novo cálculo para obter o novo valor de potência Pout ( x ) , sendo este
comparado com o valor anterior de potência

Pout ( x  1) . A ideia base do algoritmo é que se uma

perturbação de tensão ou corrente, como anteriormente referida, alterar a potência para um valor
maior, na iteração seguinte, a alteração do ponto de operação é feita nessa direção. No caso de
haver um decréscimo do valor da potência o ponto de operação altera na direção inversa.

Figura 2.3 - Evoluções de potência no painel fotovoltaico. [Rodrigues,2015]
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Na figura 2.3 são apresentadas quatro situações possíveis para variações de potência e
tensão

P
.
V
Ao fazer a análise da figura 2.3 a) verifica-se que existe uma perturbação negativa no

valor da tensão do painel fotovoltaico. Como tal a potência é afetada de uma redução, o que faz
com que na iteração seguinte o algoritmo faça uma perturbação em sentido oposto, aumentando
a tensão.
No caso da figura 2.3 b) observa-se a existência de uma variação positiva da tensão,
que origina, por sua vez, uma variação positiva da potência, que mantém o sentido da
perturbação para uma próxima iteração.
Na análise da figura 2.3 c) pode concluir-se que existe uma variação negativa da tensão,
mas também existe um aumento no valor da potência. Desta forma, o sentido da perturbação
mantém-se, mas diminui o valor associado à tensão.
Na situação 2.3 d) é visível uma perturbação positiva da tensão e uma diminuição da
potência. Deste modo, pode concluir-se que o algoritmo faz com que na iteração seguinte a
potência diminua.

É de notar que as perturbações que são introduzidas levam a que haja uma oscilação
em torno do MPP, uma vez que a tensão

V painel _ out se encontra sempre a variar. Isto faz com

que haja perdas na potência que é produzida. Este aspeto torna-se importante quando se verifica
uma variação lenta da irradiação.
A amplitude de perturbação

 V 

que é aplicada ao

V painel _ out é um parâmetro

importante na técnica usada para controlar o MPPT, pois as oscilações que advêm do MPP,
podem ser corrigidas e minimizadas ao reduzir o tamanho da perturbação.
Como foi dito anteriormente, este método torna-se simples e necessita de um
processamento baixo, pois utiliza apenas funções de comparação, subtração e soma como se
pode observar no fluxograma da figura 2.4.
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Figura 2.4 - Fluxograma do algoritmo para calcular o MPPT pelo método de Perturbação e Observação.
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2.1.4. Ligação do painel fotovoltaico
A ligação do painel fotovoltaico ao restante sistema faz-se com recurso a um conversor
CC-CC elevador (“step-up converter” ou “Boost converter”), por forma a obter na saída do painel,
uma elevação de tensão para um valor que garanta o correto funcionamento do sistema na
ligação à rede elétrica. O semicondutor

Selevador é comutado através do sistema MPPT consoante

o aumento ou diminuição da tensão de saída do painel.

Figura 2.5-Ligação do Painel fotovoltaico com conversor elevador destacado.

Por análise da figura 2.5 verifica-se que, quando o díodo (D1) está ao corte e o IGBT

 Selevador 

se encontra à condução, existe uma transferência de energia do painel fotovoltaico

para a bobina L. Denota-se um crescimento no valor da corrente que percorre a bobina, visto
que a tensão de saída do painel ( V painel _ out ) está aplicada aos terminais da bobina, e tem-se
então

V painel _ out  VL  0 .
Na condição em que D1 está à condução e o IGBT

 Selevador 

corte é garantida a

continuidade de energia magnética na bobina L, sendo esta energia transferida para o
condensador e para a carga, verificando-se uma diminuição no valor da corrente, uma vez que
a tensão que está aplicada tem valor negativo

VL  Vpainel _ out  VC1  0 .

Desprezam-se as perdas, e desta forma, os semicondutores têm um comportamento
idêntico ao de interruptores ideais, estando em condução ou ao corte. Considerando



a

variável que representa o estado dos semicondutores, obtêm-se as condições descritas em
(2.17):
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1 D1 ao corte e Selevador à condução (0  t   T )
0 D1 à condução e Selevador ao corte ( T  t  T )

 

Na equação (2.18), encontra-se a tensão

(2.17)

VL aos terminais da bobina L, tendo em

conta  :

Vpainel _ out  VC1
VL  t   
Vpainel _ out

se   0

(2.18)

se   1

Sabendo que o valor médio da tensão aos terminais da bobina L é nulo em regime
permanente, pode-se obter a relação entre tensão de entrada e saída do conversor, [Silva,2013].
T
1 T
VL (t)   Vpainel _ out dt   (Vpainel _ out VC1 ) dt   0 

T
T  0
VC1
V
1
   1 painel _ out 

VC1
Vpainel _ out 1

(2.19)

O dimensionamento dos componentes do conversor elevador é feito assumindo como
referência

G  800 W / m 2 e TC  45 º C .

Através da igualdade das potências de entrada (2.20), obtém-se a corrente

IL 

IL .

Ppico
Vpainel

Para o dimensionamento da bobina assume-se que o valor máximo do tremor

(2.20)

I L da

corrente é 10% do respetivo valor médio.
A bobina L pode ser calculada a partir de (2.21)

L

O condensador

 Vpainel _ out
f c I L

(2.21)

C1 é dimensionado tendo em conta a variação de potência e o intervalo

de tempo t , que representa o período em que existe uma variação da tensão no condensador
compreendida entre o valor

VC1 _ max e VC1 _ min
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C1 

2 P0 t
VC1 _ max 2  VC1 _ min 2

(2.22)

Na tabela 2.3 encontram-se os valores atribuídos aos componentes do conversor.

Tabela 2.3. Dimensionamento do Conversor Elevador.

Dimensionamento do condensador C1 e bobina L

L [H ]

1,5922 104



0,1118

Vpainel _ out [V ]

115,470

I L [ A]

4,053

I L [ A]

40,53

P0  Ppico [W ]

780

C1 [ F ]

0,0193

VC1 _ max [V ]

150

VC1 _ min [V ]

130

R []

21, 667

t  s 

0,1

f c  kHz 

20
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2.2 Sistema de Conversão
Para este estudo foram utilizados conversores monofásicos em ponte constituídos por
transístores IGBT, figura 2.6.
A utilização dos transístores IGBT deve-se sobretudo, à sua capacidade de operação
em frequências na ordem das dezenas de kHz, para as potências consideradas.

Figura 2.6 - Conversor monofásico em ponte.

Como existem dois semicondutores em cada “braço” do conversor monofásico figura 2.6,
é necessário comandá-los de forma a garantir que não ocorra uma corrente de curto-circuito no
andar CC e também de modo a garantir a circulação de corrente no andar CA. Para que isto
aconteça, os semicondutores pertencentes ao mesmo “braço” têm de funcionar de forma
alternada, ou seja, se conduz o semicondutor

S11 , o semicondutor S12 está ao corte e vice-versa.

O mesmo se passa para o outro “braço” do conversor.
Em suma, para garantir que as restrições acima mencionadas são cumpridas, podemos
definir a função

Fx onde x  1, 2 e representa o braço do conversor:
1 se S x1 conduz e S x 2 ao corte
Fx  
0 se S x1 ao corte e S x 2 conduz

(2.23)

2.3. Comando do inversor de ligação ao transformador de alta
frequência
Para fazer o comando do inversor que liga o conversor CC-CC ao transformador de alta
frequência (figura 2.7) foi escolhida uma modulação de dois níveis por largura de um impulso.
Este tipo de modulação foi selecionado para garantir a não saturação do transformador de alta
frequência, e é realizado comparando uma onda triangular com uma onda modulante de valor
constante, que corresponde ao sinal de saída do controlador de tensão do condensador C1.
19

Assim obtém-se o comando dos semicondutores presentes em cada “braço” à frequência
imposta

f c .Os semicondutores irão estar em condução ou ao corte durante intervalos de tempo

iguais, que correspondem a um período da portadora, fazendo com que a tensão

V primario e a

corrente de saída aplicada ao transformador, apresentem um valor médio nulo para evitar a
saturação do mesmo.
No comando de 3 níveis, utilizado neste trabalho, a tensão

VPWM é dada por:

Figura 2.7 - Esquema de ligação do inversor no lado primário do transformador

VPWM

VC1 se S11 e S22 ON

 0 se S11 e S21 ON ou S12 e S 22 ON
V se S e S ON
12
21
 C1

(2.24)

Na figura 2.8 e equação (2.25), verifica-se que para cada período de comutação

Tc

existem 4 condições por forma a obter o comando final utilizando uma frequência de 20 kHz
[Moreira,2013].
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Figura 2.8 - Comando por variação de largura de impulso.
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 2  ct  2 S11, S21 conduzem e S12 e S22 estão ao corteVsecundario  VC 2

     t  3   S , S conduzem e S e S estão ao corteV
c
11 22
12
21
secundario  0
 2
2
(2.25)

3







 ct 
S12 , S22 conduzem e S11 e S21 estão ao corteVsecundario  0
 2
2
3  
3  

 ct 
S12 , S21 conduzem e S11 e S22 estão ao corteVsecundario  VC 2
 2
2

Por análise da figura 2.8 e de (2.25), pode concluir-se que, quando o valor da onda
portadora for superior ao da onda modulante, o semicondutor

S11 entra em condução. Quando

a onda modulante possui um valor superior ao da portadora, o semicondutor
conduzir e o semicondutor

S12 passa a

S11 passa ao corte. O comando dos semicondutores do mesmo braço

é feito de forma alternada.
O segundo braço do conversor vai operar da mesma forma mas, neste caso, existe a
particularidade de que a onda portadora se encontra desfasada de

 , da onda portadora

do

“braço” um, por forma a definir a largura de impulso.

2.4. Transformador de alta frequência
Na topologia em estudo é utilizado um transformador de alta frequência, que garante
isolamento galvânico, com volume relativamente reduzido, quando comparado com um
transformador da mesma potência a operar a 50Hz. O transformador de alta frequência irá
funcionar com uma frequência de 20kHz, muito superior a 50 ou 60 Hz, valores característicos
de transformadores convencionais.
Segundo [Shen, 2006] a utilização do transformador de alta frequência permite uma
redução substancial do volume deste equipamento, pois quanto maior for a frequência de
funcionamento, menor poderá ser o volume total.
Para que o sistema funcione corretamente na ligação à rede elétrica, é preciso garantir
que a tensão no lado secundário do transformador de alta frequência é igual ou superior a 400V.
Os módulos fotovoltaicos considerados, em condições STC apresentam uma tensão

VMP  32.35 V . Neste trabalho consideram-se três painéis ligados em série, o que resulta numa
tensão:

VMP _ total  X _ mod ulo VMP  3  32,35  97, 05 V
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(2.26)

Considera-se que o conversor elevador pode aumentar esta tensão em cerca de 30% e,
como tal, a tensão no primário do transformador deverá ser V primário  109 V .

Por 2.27 calcula-se o valor eficaz da primeira harmónica da tensão, onde β tem o valor
de

2
3

V primário 

2 2VC 1



 
sin  
2

(2.27)

Desta forma obteve-se a relação de transformação:

n

V secundário
V primário

Vsec undário  3.462  V primário

(2.28)

(2.29)

Na figura 2.9 encontra-se representada a ponte rectificadora a díodos utilizada neste
estudo, para garantir o trânsito de potência do painel fotovoltaico para a rede.
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Figura 2.9 - Esquema da ponte retificadora a díodos

2.5 Dimensionamento do condensador C2
O condensador C2 é dimensionado utilizando (2.22) e os parâmetros definidos na tabela
(2.4).
Tabela 2.4. Valores obtidos para o dimensionamento do condensador C2

Dimensionamento do Condensador C2
54

780

VC2 _ min V 

360

VC2 _ max V 

400

t  s 

0.1

C2  mF 

10,3
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2.6 Inversor monofásico de ponte completa com comando PWM
de três níveis
Para comandar o conversor que se encontra ligado á rede elétrica, adotou-se uma
modulação de largura de impulso de três níveis, como é possível verificar pela análise da figura
2.10.
Esta modulação permite minimizar os componentes de filtragem, bem como garantir
menor conteúdo harmónico.
Esta modulação funciona da seguinte forma: sempre que a onda modulante é maior que
as duas portadoras a tensão à saída é sempre positiva; no caso de se verificar que a onda
modulante está contida entre as duas ondas portadoras, isto significa que a tensão à saída é
nula. Por fim quando a onda modulante é menor que as duas portadoras então a tensão obtida
à saída é negativa.
Definiu-se uma frequência de comutação igual a 20 kHz, garantindo que a frequência
das portadoras é muito superior à frequência da modulante, uma vez que a frequência da rede é
igual a 50 Hz.
Se existirem P/2 impulsos por cada quarto de ciclo da frequência fundamental, onde P
representa o número par de impulso da tensão

VPWM , então a tensão VPWM terá simetria de um

quarto de onda, não contendo harmónicas pares, assume-se um ganho de 3,5 por forma a obter
no andar DC uma tensão com aproximadamente 450V [Silva, 2008].
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Figura 2.10 - Comando PWM de 3 níveis [Silva, 2008]

2.7. Dimensionamento da bobina na ligação à rede
O inversor garante a ligação do sistema PV à rede elétrica através da bobina L [Silva et
al, 2012] (Fig. 2.13).
Em Portugal, a tensão da rede pública de baixa tensão situa-se nos 230V±10%, ou
seja, o valor eficaz da tensão deve estar contido entre 207V e 253V. Deste modo, qualquer
valor eficaz da tensão entre 207V e 11.5V é denominado cava de tensão, sendo um valor
abaixo dos 11.5V considerado interrupção, conforme a norma NP EN 50160 [EDP, 2005].
Para realizar o dimensionamento da bobina no lado da rede, considera-se que a potência
no lado primário do transformador é aproximadamente igual à potência no lado secundário do
transformador. A corrente injetada na rede é então dada por (2.29):

I L _ rede 

Ppico
Vrede

(2.30)

Para fazer o dimensionamento da bobina, assume-se uma ondulação ou tremor da
corrente na bobina de 10% do respetivo valor eficaz (2.30):

i _ rede  0.1 I L _ rede

(2.31)

O coeficiente de auto-indução da bobina por forma a garantir o tremor assumido para

I L _ rede é calculado a partir de (2.31):
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Lrede 

Vrede

(2.32)

4  i _ rede f rede

O esquema de ligação desta bobina encontra-se na figura 2.11, e os valores utilizados
no seu dimensionamento são apresentados na tabela 2.5:

Figura 2.11 - Esquema de ligação do inversor à rede eléctrica, através de uma bobina de filtragem.
Tabela 2.5. Valores obtidos para dimensionar a bobina no lado da rede

Dimensionamento da bobina no lado da rede

Ppico W 

780

Vrede  V 

230

I L _ rede  A

3, 3913

 i _ rede [ A]

0, 3391

f rede  Hz 

50

Lrede  mH 

14,7
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3. Controlo do sistema
Neste capítulo é apresentado o dimensionamento dos controladores: primeiro o
controlador de tensão no condensador

C1 , seguindo-se o controlador da corrente injetada na

rede.

3.1. Controlo de tensão no condensador C1
Para que o sistema funcione corretamente é necessário garantir o controlo da tensão no
condensador C1 , uma vez que a resposta do controlador determina o valor que a modulante do
inversor que liga ao transformador de alta frequência irá assumir.
Não sendo necessário garantir o seguimento exato do valor de referência da tensão no
andar CC, utiliza-se um controlador P (proporcional) que poderá originar um erro estático. No
entanto esse erro não será crítico, uma vez que poderá ser facilmente compensado pelos
conversores seguintes, não afetando, dessa forma, a corrente a injetar na rede.
O diagrama de blocos do controlador da tensão no condensador C1 é apresentado na
figura 3.1.

Figura 3.1 - Controlo Proporcional de Tensão no condensador C1

Na figura 3.1 o modelo do sistema a controlar é representado por um ganho

Gi (3.1) que

estabelece a relação entre a corrente que alimenta o inversor e a tensão no condensador C1,

U C1  130 V .Equation Section 3
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U C1 U C1 U C12
Gi 


Ppico Ppico
I0
U C1
No modelo do sistema considera-se a constante de tempo

(3.1)

TdvC1 , que representa o atraso

na resposta do sistema, e que se considera como metade do período de comutação.

TdC1 

Tc
2

(3.2)

Na figura 3.1 verifica-se que existe um ganho negativo (-1), que tem a ver com o facto
de um aumento de corrente corresponder a uma redução da tensão no condensador.
Com base no diagrama de blocos do controlador, determina-se a função de transferência
em malha fechada.

Gi K pvC 1
U C1 ( s)

U C1_ ref ( s ) 1  sTdvC1  vC1 Gi K pvC1

(3.3)

O polo da função de transferência em cadeia fechada (3.4) está localizado em:

s
Atribui-se um valor a

1
TdvC1  vC1 Gi K pvC1

(3.4)

K pvC1 alto para que o polo do sistema seja deslocado para a

esquerda e desta forma tornar o sistema estável.
Na tabela 3.1 estão descritos os valores do controlador de tensão no condensador C1.
Tabela 3.1 Valores obtidos para o controlador de tensão em C1

 vC1

TdC1

Ppico [W ]

U C1[V ]

KpvC1

0.01

2.5 105

780

130

80

3.2. Controlo da corrente injetada na rede
Para que seja possível controlar a corrente da rede é necessário um valor de referência.
Neste caso, o valor de referência é dado pela potência do MPPT no lado secundário do
transformador, uma vez que se consideram desprezáveis as perdas nos conversores de
potência.
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O inversor é controlado em cadeia fechada, como mostrado na figura 3.2, com o objetivo
de garantir que a corrente da rede segue a referência que é imposta.

Figura 3.2-Diagrama de blocos do controlador de corrente injetada na rede

O controlo é feito utilizando um compensador PI. Isto significa que o controlador é do tipo
Proporcional-Integral, com o objetivo de garantir uma resposta relativamente rápida (componente
proporcional) e um erro estático nulo (componente integral):

Ci _ rede 

1  sTz _ irede
Uc  s

I rede _ ref  s   I rede  s 
sTp _ irede

Para determinar o zero do controlador

(3.5)

Tz _ irede é necessário saber primeiro o valor de RT

que corresponde à associação da resistência interna

RL _ rede da bobina de filtragem, com a

resistência equivalente de ligação à rede que corresponde a

RT  Rrede  RL _ rede

Rrede . Desta forma obtém-se:
(3.6)

Determina-se o valor de RL _ rede , considerando que existe uma resistência de perdas
associada à bobina. Assumindo que as perdas na bobina correspondem a cerca de 0.5% da
potência nominal, obtém-se:

RL _ rede  0.005
Onde

Vrede I rede
I rede 2

(3.7)

Rrede , é obtido através do quociente do valor eficaz da tensão da rede Vrede , pelo

valor eficaz da corrente injetada pelo inversor,

I rede .
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Rrede 

Vrede
I rede

(3.8)

Deste modo, pode proceder-se ao cálculo de

Tz _ irede , considerando que o zero do

compensador faz o cancelamento do polo que possui menor frequência introduzido pelo filtro de
ligação à rede.

Tz _ irede 
Onde

Lrede
RT

(3.9)

Lrede representa a bobina do filtro.

Para o dimensionamento do controlador de corrente, a associação do modulador e do
inversor é normalmente representada como um modelo de primeira ordem, com um atraso

Td _ i _ rede , e um ganho K d _ rede [Silva et al, 2012]:
G ( s )rede 

K d _ rede

(3.10)

1  sTd _ i _ rede

Através da equação (3.11) pode-se obter o valor do ganho
amplitude máxima da modulante que se considerou igual a um.

K d _ rede , sendo uc _ max a
UC 2 traduz a tensão no

condensador C2 [Pinto et al,2011].

K d _ rede 

UC 2
uc _ max

(3.11)

Na equação (3.12) tem-se o valor da constante de tempo que faz a representação do
atraso médio,

Td _ i _ rede , considerando o mesmo como metade do período de comutação.
Td _ i _ rede 

Tc
2

(3.12)

A equação (3.13) traduz a função de transferência em cadeia fechada do controlador de
corrente, onde

 i _ rede

é o ganho do sensor de leitura da corrente:

I rede  s 

I rede _ ref  s 

 i _ rede
s s
2

1
Td _ i _ rede

K d _ rede
Td _ i _ rede Tp _ irede RT
K d _ rede
  i _ rede
Td _ i _ rede Tp _ irede RT
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(3.13)

Para determinar o valor de

Tp _ irede , faz-se a comparação do denominador da função de

transferência em cadeia fechada com o denominador da função de transferência de 2ª ordem
escrito na forma canónica:

G 2  s rede 

1
2

 s  2
s 1

 
 n  n



n2
s 2  2 n s   n 2

(3.14)

Desta comparação resulta:

K d _ rede
 2
 n   i _ rede
Td _ i _ rede Tp _ irede RT


1
 2  n 

Td _ i _ rede


(3.15)

Tp _ irede é obtido resolvendo o sistema (3.15):
Tp _ irede 

4 2 Td _ i _ rede K d _ rede  i _ rede

(3.16)

RT

K i _ rede e K p _ rede representam o ganho integral e proporcional respetivamente:

Ki _ rede 

K p _ rede 

1
Tp _ irede
Tz _ irede
Tp _ irede



RT
4 Td _ i _ rede K d _ rede  i _ rede

(3.17)



Lrede
4 Td _ i _ rede K d _ rede  i _ rede

(3.18)

2

2

O valor do ganho do sensor de corrente da rede
amortecimento

 i _ rede

e do coeficiente de

 são assumidos, encontrando-se representados na tabela 3.2.

Tabela 3.2. Valores obtidos para dimensionamento do controlador de corrente injetada da rede.

K p _ rede

Ki _ rede

 i _ rede



1.4744

1.0167 104

0.01

2
2
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4. Resultados de simulação
Uma vez concluído o dimensionamento do sistema e seus controladores, através da
toolbox Simulink do Matlab, procede-se às simulações por forma a verificar se o funcionamento
do sistema se comporta de acordo com o estudo teórico previamente elaborado.
Inicialmente foi realizada uma simulação com um valor constante de irradiância:

G  700 W / m2 . No segundo ensaio a irradiância nos primeiros 2 segundos tem um valor
G  500 W / m 2 , elevando-se para G  800 W / m2 durante mais 3 segundos de simulação.

Ensaio 1:

G  700 W / m2

No Ensaio 1 verifica-se que o sistema se encontra a funcionar corretamente, ou seja, a
corrente e tensão no painel fotovoltaico são constantes, bem como a tensão no condensador

C1

, que está localizado no elevador DC-DC, como se verifica nas figuras 4.1, 4.2 e 4.4. Sabe-se
desta forma que o controlador proporcional, que foi dimensionado para controlar esta tensão, se
encontra a funcionar corretamente, bem como o MPPT, uma vez, que não deixam a corrente e
a tensão oscilar bruscamente, garantindo que o condensador

C1 se encontra sempre carregado.

Figura 4.1-Corrente no Painel Fotovoltaico
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Figura 4.2-Tensão no Painel Fotovoltaico

Figura 4.3-Potência no Painel Fotovoltaico

Figura 4.4-Tensão no Condensador C1
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Na figura 4.5 observa-se que a tensão no primário do transformador de alta frequência
corresponde ao valor anteriormente dimensionado de 130V, para tensão no primário do
transformador de alta frequência e de 450V para a tensão no secundário, obtendo-se uma tensão
superior a 400V, para garantir que o inversor que liga à rede funciona corretamente.

Figura 4.5-Tensão no primário (rosa) / Tensão no secundário
(verde)

Figura 4.6-Tensão no Condensador C2

Na Figura 4.6 pode observar-se a tensão no condensador
assim garantir que o sistema funciona correctamente.
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C2

mantém-se constante podendo

A figura 4.7 representa a tensão e corrente na rede e aplicou-se um zoom para verificar
se ambas estavam em fase.

Figura 4.7- Tensão na rede (verde) / Corrente na rede (rosa)

Ensaio 2:

G  500 W / m 2  G  800 W / m2

No Ensaio 2, ao fazer uma variação do valor da irradiância, observa-se um aumento no
valor da corrente e tensão no painel fotovoltaico. A tensão no condensador

C1 mantém-se

constante, como se verifica nas figuras 4.8, 4.9 e 4.11. Desta forma, sabe-se que o controlador
proporcional, que foi dimensionado para controlar esta tensão, e o MPPT, se encontram a
funcionar corretamente, uma vez que não deixam que a corrente e a tensão oscilem
bruscamente, garantindo que o condensador C1 se encontra sempre carregado, com um valor
de tensão praticamente constante.
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Figura 4.8-Corrente no Painel Fotovoltaico

Figura 4.9-Tensão no Painel Fotovoltaico
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Figura 4.10-Potência no Painel Fotovoltaico

Figura 4.11- Tensão no Condensador C1

Na figura 4.12, para melhor visualização e comparação da tensão da rede e da corrente
injetada pelo sistema de microgeração, a tensão da rede foi multiplicada por um ganho de 0,01.
Nestas condições, verifica-se que a tensão da rede apresenta o valor de aproximadamente 325V,
que corresponde à amplitude da tensão na rede.

40

Figura 4.12-Tensão no primário (rosa) / Tensão no secundário
(verde)

Figura 4.13-Tensão no Condensador C2

Na figura 4.14, para melhor visualização e comparação da tensão da rede e da corrente
injetada pelo sistema de microgeração, a tensão da rede foi multiplicada por um ganho de 0,01.
Nestas condições, verifica-se que a tensão da rede apresenta o valor de aproximadamente 325V,
que corresponde à amplitude da tensão na rede.
Para o ensaio realizado, a corrente vai sofrer um aumento no seu valor, uma vez que ao
elevar o valor de irradiância do painel aumenta na mesma proporção a potência.
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Figura 4.14-Tensão na rede (verde) / Corrente na rede (rosa)

A figura 4.15 representa um detalhe da figura 4.14, para se verificar que a corrente se
encontra em fase com a tensão.

Figura 4.15-Tensão na rede (verde) / Corrente na rede (rosa)
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5. Conclusões
Nesta dissertação foi proposto um conversor elevador com isolamento galvânico a
alta frequência para aplicação em sistemas fotovoltaicos. O transformador de alta frequência
com valor 20kHz é utilizado com vista a permitir a redução do volume do sistema global,
tornando-o mais compacto quando comparado com um sistema equivalente, mas com um
transformador de baixa frequência (50Hz).
O sistema proposto consiste num painel fotovoltaico que, através de um conversor CCCC, permite o seguimento da potência máxima (MPPT) e eleva a tensão de saída, garantindo
um valor quase constante. Este conversor encontra-se ligado a um inversor, que gera uma
tensão alternada de alta frequência. Esta tensão é aplicada ao primário do transformador que
garante o isolamento galvânico. Por sua vez, o secundário do transformador é ligado a uma ponte
retificadora a díodos, que permite que o trânsito de energia apenas se faça num sentido, do
painel para a rede. Do lado CC da ponte retificadora a díodos é ligado um condensador, por
forma a filtrar as componentes harmónicas, garantindo uma tensão CC quase constante na
alimentação do inversor que liga à rede.
Com a topologia proposta é possível obter correntes quase sinusoidais na ligação à rede
elétrica, com fator de potência quase unitário.
Foram dimensionados controladores lineares P e PI para controlar, respetivamente, a
tensão de saída do conversor elevador e das correntes a injetar na rede.
O sistema proposto foi simulado no programa Matlab, com utilização da Power Systems
toolbox Simulink. Os resultados obtidos permitem concluir que o mesmo funciona de forma
correta, uma vez que é garantido o MPPT e a estabilidade do valor de corrente e tensão do
painel, não havendo oscilações bruscas. Além disso, é assegurado o controlo de tensão do
condensador C1, e o valor de tensão no lado primário do transformador de alta frequência.
No secundário do transformador a tensão é sempre superior a 400 V, garantindo assim
que o inversor ligado à rede funciona de forma correta, com corrente sinusoidal e fator de
potência quase unitário.

Trabalho Futuro
Como trabalho futuro seria interessante substituir a ponte retificadora a díodos por uma
ponte com transístores IGBT e díodos em antiparalelo, podendo desta forma haver transferência
de energia nos dois sentidos. Esta alteração seria útil se, à montagem proposta, fosse associado
um sistema de armazenamento utilizando o mesmo transformador para garantir o isolamento
galvânico.
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Nesse caso seria necessário desenvolver novos controladores para os conversores
DC/AC e AC/DC, atuando na fase do sistema de modulação para controlar o trânsito de energia,
determinando os períodos em que o sistema consumiria ou injetaria energia na rede.
Por último, poderia ser realizada a implementação laboratorial do sistema proposto.
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Anexo 1 – Diagrama geral da simulação utilizado
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