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Resumo 

O crescente interesse na energia fotovoltaica em resultado dos seus benefícios ecológicos e do 

aumento da sua rentabilidade económica tem-na tornado a fonte de energia renovável com maior 

crescimento. 

O objetivo deste trabalho é realizar o dimensionamento, simulação e construção de um protótipo de 

uma associação de conversores eletrónicos de potência que convertam e entreguem à rede elétrica a 

energia produzida por um sistema fotovoltaico. 

O sistema de conversão contém um conversor elevador quadrático, para elevar a tensão proveniente 

do sistema fotovoltaico; um inversor que converte as grandezas DC em AC, com controlo da corrente 

a injetar na rede, com o objetivo que esta seja alternada sinusoidal, e com fator de potência quase 

unitário; e um sistema MPPT (Maximum Power Point Tracking) que procura e coloca o sistema a 

extrair a máxima potência possível do sistema fotovoltaico. Para os cálculos matemáticos dos 

métodos utilizados, bem como para o sistema de controlo de corrente e para o comando dos 

semicondutores, utiliza-se um microcontrolador. 

Numa primeira parte é feito o estudo de alguns tipos de conversores e as suas características, sendo 

posteriormente apresentado o circuito de conversão proposto. A simulação do sistema completo 

permite uma avaliação concreta do desempenho do conversor e o desenvolvimento e construção do 

protótipo demonstra experimentalmente as melhores e as piores características do sistema proposto. 
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Abstract 

The increasing interest on photovoltaic energy due to its environmental friendly benefits and increased 

economical profitability is turning this into the most fast-growing energy source. 

This project aims on sizing, simulating and constructing a prototype of a power electronic converter 

that converts and injects energy produced by a photovoltaic system to the electric grid. 

The converter contains a quadratic boost converter to increase the voltage from the photovoltaic 

system; an inverter that performs the DC to AC conversion, with control of the injected current on the 

grid, so that the current is sinusoidal and with almost unitary power factor; and an MPPT (Maximum 

Power Point Tracking) system that tracks and extracts the maximum power from the photovoltaic 

system. It is used a microcontroller for the required calculations as well as for the current control 

system and the semiconductor's firing control. 

The simulation of the proposed conversion system and its developed protothype show that the system 

performs correctly: the DC link voltage is kept at 400V and the current injected in the grid presents low 

THD and nearly unitary power factor. 
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1 Introdução 

O consumo de energia elétrica tem vindo a aumentar progressivamente ao longo dos anos, prevendo-

se que até 2040 haja um crescimento no consumo de 28% relativamente a 2015 [1]. 

 

Figura 1.1 - Consumo de energia mundial, por fonte de energia (1990-2040) [1] 

 

Esta incessante necessidade energética, alimentada principalmente por fontes de energia fósseis, 

tem como consequência o aumento das emissões poluentes e de efeito de estufa, surgindo 

preocupações quanto à sustentabilidade ambiental. Além disso, esta necessidade crescente aliada ao 

esgotar das energias fósseis, tem conduzido ao aumento do seu preço. 

Em contraciclo com as energias fósseis, as energias renováveis têm-se vindo a afirmar como solução 

energética alternativa de futuro, com principal destaque para as energias solar e eólica, pois são 

fontes de energia naturalmente abundantes e não produzem emissões poluentes. 

 

A vontade dos estados mundiais em promoverem a sustentabilidade ambiental tem vindo a 

estabelecer regulamentação no sentido de reduzir emissões carbónicas e de outros gases resultantes 

da queima de combustíveis fósseis para produção de energia.  

A mudança de paradigma de mobilidade, com o aparecimento em massa de veículos elétricos como 

meio de mobilidade mais ecológico, irá também exigir uma maior produção de energia elétrica, mas a 

sua vertente ecológica só será cumprida se a produção elétrica tiver como base energias renováveis.  

 

Todas estas características, de cariz ambiental, governamental e económico têm catapultado as 

energias renováveis como fonte energética alternativa, apresentando valores de potência instalada 

crescentes, e nova capacidade instalada anualmente cada vez maior, com especial destaque para a 

energia solar fotovoltaica, que é a fonte de energia renovável com maior crescimento da potência 

instalada [1].  
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Figura 1.2 - Capacidade de sistemas solares fotovoltaicos e incremento anual, 2006-2016 [2] 

  

A opção solar fotovoltaica tem surgido como uma importante fonte energética para o futuro, uma vez 

que o valor de eficiência das células solares tem vindo a aumentar, e a consistente investigação 

nesta tecnologia permite obter resultados mais fiáveis e tempos de vida mais longos. Adicionalmente, 

a massificação da tecnologia tem conduzido a uma redução drástica do seu preço a cada ano que 

passa. 

 

A solução fotovoltaica tem diversos pontos a seu favor: o Sol é uma fonte de energia inesgotável, é 

mais previsível que o vento, o seu preço tem reduzido drasticamente todos os anos, tornando-se 

cada vez mais uma alternativa economicamente rentável face às soluções tradicionais, prevendo-se 

que num futuro próximo seja uma das mais económicas soluções existentes. Pode ser utilizado em 

grande escala, nos chamados parques solares, ou em pequena escala, em aplicações residenciais ou 

comunitárias, chamados microgeração, para consumo próprio ou para venda da energia produzida à 

rede elétrica. 

Como exemplo de microgeração, a solução solar fotovoltaica pode ser aplicada em locais remotos, 

sem ligação à rede elétrica, proporcionando uma fonte de energia isolada. 

 

Em Portugal o peso das energias renováveis assume cada vez maior destaque na produção elétrica 

nacional, crescendo consistentemente a cada ano, sendo que em 2017 a energia renovável atingiu 

42% face ao total da produção elétrica nacional e representando mais de 60% da potência instalada, 

segundo a APREN [3]. 

No entanto em Portugal a energia fotovoltaica representou apenas 1,5% da energia produzida e 2% 

da capacidade instalada [3], apesar do número de horas de sol anuais ser dos mais favoráveis da 

Europa, beneficiando por exemplo do dobro da insolação de países como o Reino Unido e a 

Alemanha. Existe, portanto, um grande potencial de crescimento da produção fotovoltaica que poderá 

ser explorado como forma de maximizar a produção de energia renovável no país, e não só por via 

de megacentrais, mas também por via de produção descentralizada instalada próximo do 
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consumidor, reduzindo as perdas de energia na rede e sobrecargas desta, bem como garantindo uma 

maior independência da rede. 

1.1 Objetivos do trabalho 

Este trabalho tem como objetivo a análise e desenvolvimento de um sistema de conversão elétrica de 

grandezas DC para AC, composto por conversores eletrónicos de potência. O projeto divide-se em 

duas partes principais: a simulação do sistema de conversão, e a construção de um protótipo com o 

correspondente sistema de controlo. Neste relatório são analisadas diferentes soluções e técnicas 

existentes, das quais constam as mais utilizadas comercialmente, que culminam na escolha da 

topologia a implementar.   

A primeira fase do trabalho consiste no dimensionamento dos componentes dos diferentes andares 

do sistema.  

A simulação feita em MATLAB/ Simulink®, é composta por um modelo representativo de 2 painéis 

solares fotovoltaicos ligados em série, um andar elevador de tensão (elevador quadrático), um 

inversor com controlo de corrente, e um sistema MPPT (Maximum Power Point Tracking). 

O protótipo materializa o sistema simulado. Para este será desenhada uma placa de circuito 

impresso. Recorrem-se a sensores de corrente e de tensão e procede-se ao condicionamento de 

sinal para utilização no microcontrolador. Uma parte significativa do trabalho consiste na 

programação do microcontrolador, uma vez que este é responsável comandar os semicondutores dos 

conversores eletrónicos de potência, com recurso a diferentes técnicas de modulação, 

nomeadamente a SPWM. Este também realiza as operações de MPPT, de controlo da corrente de 

saída e controlo da tensão do andar DC. 

O objetivo final é obter um protótipo completo e funcional que converta e entregue à rede elétrica a 

energia produzida pelo sistema fotovoltaico. 

 

1.2 Estrutura do documento 

O documento está organizado em sete capítulos. 

O primeiro capítulo faz um enquadramento do trabalho no contexto das energias renováveis, e 

apresenta os objetivos que deverão ser atingidos. 

O capítulo dois aborda o estado da arte relativo ao trabalho a desenvolver, incidindo sobre as 

diferentes topologias de conversores elevadores de tensão, modulação do inversor, e técnicas de 

MPPT. 

No capítulo três aborda-se o sistema proposto, definindo-se os requisitos pretendidos. É efetuado o 

dimensionamento dos principais componentes e apresenta-se o modelo de simulação do sistema 

proposto. 
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O capítulo quatro é referente à construção do protótipo do sistema proposto, apresentando-se o 

dimensionamento e escolha dos componentes do circuito, analisam-se os circuitos de disparo e de 

leitura de tensão e corrente, e projetam-se as placas PCB de sinal e potência. 

No capítulo cinco é apresentado o microcontrolador usado, fazendo-se uma análise detalhada da 

implementação dos diferentes sistemas digitais que controlam o protótipo. 

O capítulo seis integra os resultados de simulação do sistema dimensionado, bem como os 

resultados referentes ao protótipo, analisando-se a resposta de cada um dos andares do sistema. 

Por fim, o capítulo sete, apresenta em conclusão a avaliação do trabalho já efetuado, e a 

continuidade do trabalho a ser feito no seguimento dos resultados obtidos. 
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2 Estado da arte 

O processo de conversão de energia do sistema fotovoltaico para ser entregue à rede elétrica pode 

ser realizado através de diferentes tipos de equipamentos, compostos por vários andares de 

conversão, como é o caso de conversores elevadores de tensão e inversores de tensão,  e com 

recurso a diversas técnicas de funcionamento, nomeadamente o PWM e MPPT, sendo importante 

avaliar e comparar os métodos disponíveis para se poder identificar os que se adequam melhor à 

aplicação em causa. 

2.1 Conversores Elevadores 

Os conversores DC-DC elevadores são habitualmente utilizados em aplicações de energias 

renováveis, em particular em sistemas solares fotovoltaicos, pois os painéis fotovoltaicos apresentam 

baixos valores de tensão. Também é desejável ter uma tensão de saída estável, independentemente 

de variações na fonte de tensão, como acontece quando a irradiância varia. 

Ao contrário do que acontece com energia AC, em DC o aumento de tensão não pode ser feito com 

recurso a um transformador, recorrendo-se por isso a conversores eletrónicos de potência.  

O isolamento galvânico pode ser feito com recurso a transformadores de alta frequência ou de baixa 

frequência (frequência da rede). Os transformadores de baixa frequência, na Figura 2.1(a), são 

volumosos e tendem a apresentar rendimentos relativamente elevados. Por outro lado, os 

transformadores de alta frequência são mais compactos e costumam apresentar rendimentos 

ligeiramente mais baixos que os transformadores de baixa frequência. No entanto, no caso do 

isolamento galvânico a alta frequência, representado na Figura 2.1(b), é necessário fazer uma 

conversão intermédia para alta frequência, que pode ser obtida com recurso a um conversor CC-CA 

de alta frequência, e a um conversor CA-CC (retificador) [4]. 

 

Figura 2.1 - (a) Sistema com transformador à frequência da rede (50Hz) e (b) Sistema com transformador a alta frequência 
[4] 

 

2.1.1 Conversor elevador de tensão 

Na Fig. 3 apresenta-se o conversor DC-DC elevador mais conhecido e mais simples. É utilizado 

quando se pretende uma tensão de saída superior à de entrada, como é o caso dos painéis solares, 
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que apresentam uma tensão reduzida, e que tem de ser elevada para que possa ser realizada a 

ligação à rede elétrica com recurso a um inversor. 

O semicondutor S é comandado à condução e ao corte (estados ON e OFF). No estado ON, com o 

semicondutor S em condução, a corrente na bobine aumenta. No estado OFF, com o semicondutor S 

ao corte, a corrente da bobina flui pelo díodo para o condensador e para a carga Ro. 

 

Figura 2.2 - Conversor elevador de tensão 

Fazendo-se variar o fator de ciclo obtêm-se diferentes valores de ganho de tensão (2.1) [5]. 

 
𝑉𝑂

𝑈
=

1

1 − ẟ
 (2.1) 

 

O condensador de saída Co é dimensionado de forma a reduzir o tremor da tensão de saída (𝛥𝑉𝑂). 

O conversor real apresenta características não-ideais, que se traduzem em alterações no 

funcionamento do conversor, nomeadamente perdas e diminuição do ganho de tensão (2.2): 

 
𝑉𝑂

𝑈
=

1

(1 − ẟ) +
𝑟𝐿
𝑅𝑂

1
(1 − ẟ)

 
(2.2) 

 

Este conversor não é popularmente usado em consequência do seu baixo rendimento, e por estar 

limitado a nível de ganho máximo, pois para ganhos mais elevados requer um fator de ciclo muito 

elevado.  

2.1.2 Conversor elevador quadrático 

O conversor elevador quadrático é um conversor DC-DC elevador de tensão, mas que apresenta um 

ganho de tensão que varia de forma quadrática com o fator de ciclo. 

O seu funcionamento é controlado por um interruptor comandado à condução e ao corte a alta 

frequência. Apresenta também dois estados de funcionamento. No estado ON, com o interruptor em 

condução, a carga está isolada do resto do circuito, pois o díodo D2 não conduz. Assim o 

condensador C
o descarrega através da carga. Por sua vez a corrente na bobine L1 aumenta e o 

condensador C1 transfere energia para a bobine L2. 

No estado OFF, com o interruptor aberto, os díodos D1 e D2 passam a conduzir, forçando o díodo D3 

ao corte, o que faz com que a energia presente nas bobinas carregue os condensadores [6]. 
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Figura 2.3 – Conversor elevador quadrático 

O conversor elevador quadrático diferencia-se do conversor elevador por apresentar um ganho de 

tensão que varia de forma quadrática em função do fator de ciclo. Isto significa que, para fatores de 

ciclo idênticos ao conversor elevador simples, se obtém um ganho de tensão mais elevado, 

permitindo assim elevar muito mais a tensão. Como tal, o conversor elevador quadrático é 

particularmente útil em casos onde a tensão necessita de ser elevada para valores muito superiores 

(por exemplo 10 vezes superior), nos quais o fator de ciclo seria muito elevado no conversor elevador 

simples (e consequentes perdas elevadas): 

 
𝑉𝐷𝐶

𝑉𝑃𝑉
=

1

(1 − ẟ)2
 (2.3) 

 

A diferença do ganho de tensão nos conversores elevador e elevador quadrático (em função do fator 

de ciclo) é apresentado na Figura 2.4. 

 

Figura 2.4 – Ganho do conversor elevador e do conversor elevador quadrático em função do fator de ciclo [5] 

 

2.1.3 Conversor elevador com isolamento galvânico a alta frequência 

A utilização de um transformador de alta frequência para garantir isolamento galvânico, tem a 

vantagem de garantir um sistema de conversão com menor volume, quando comparado com 

sistemas com potência equivalente, mas recorrendo à utilização de transformadores de baixa 

frequência (50 Hz). 
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O transformador permite ainda uma vantagem adicional, que é a possibilidade de elevar a tensão, 

para além do ganho de tensão resultante do conversor eletrónico de potência. 

Um exemplo de conversor elevador isolado é o Active-Clamp Full-Bridge boost converter, que se 

assemelha a um conversor elevador de tensão [5], [7].  

 

Figura 2.5 - Active-Clamp full-bridge boost converter [5] 

 

Este conversor tem uma bobine L que faz o armazenamento intermédio de energia, para depois esta 

ser entregue à carga. De forma a fazer o isolamento com um transformador, recorre-se a uma ponte 

completa, que faz a conversão das grandezas elétricas de DC para AC. A seguir ao transformador 

está presente uma ponte retificadora a díodos para converter as grandezas de volta a DC. 

Este conversor tem a vantagem de permitir o isolamento galvânico do módulo de painéis solares. 

Relativamente ao conversor elevador, este tem um maior rendimento, uma vez que permite que se 

utilize um menor fator de ciclo, pois parte do ganho de tensão é feito com o transformador. Este 

conversor também permite o funcionamento a frequências de comutação superiores ao utilizado no 

conversor elevador, possibilitando o uso de componentes menos volumosos. No entanto é um 

sistema bastante mais complexo e que requer o controlo de mais semicondutores [8]. 

2.1.4 Inversor fotovoltaico de estágio único 

As topologias anteriormente apresentadas dividiam o sistema em elevador de tensão e um inversor 

ligado a este, para entregar a energia proveniente dos painéis solares à rede elétrica. Também é 

possível fazer esta conversão de energia com um único conversor, denominado inversor de estágio 

único. Este tipo de topologias beneficiam da redução de conversões intermédias, permitindo que se 

obtenha um melhor rendimento global. Um exemplo de uma topologia de estágio único é apresentado 

na Figura 2.6. 
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Figura 2.6 – Conversor DC-AC elevador, de estágio único [5] 

 

Uma característica desta topologia é que contém apenas quatro interruptores, como consequência de 

não necessitar de um andar elevador de tensão, o que reduz o número de sinais de controlo 

necessários. 

Este sistema tem quatro estados de funcionamento, dois dos quais apresentam os níveis de tensão 

de saída positivo e negativo, enquanto que os restantes dois estados apresentam o nível de tensão 

de saída zero, servindo também de forma complementar para regular a tensão no condensador. 

O controlo do estado dos interruptores em cada braço pode assumir os seguintes valores [5]: 

 

 𝛾1 = {
1 ⇒ 𝑆1 𝑂𝑁 𝑒 𝑆2 𝑂𝐹𝐹
0 ⇒ 𝑆1 𝑂𝐹𝐹 𝑒 𝑆2 𝑂𝑁

        𝛾2 = {
1 ⇒ 𝑆3 𝑂𝑁 𝑒 𝑆4 𝑂𝐹𝐹
0 ⇒ 𝑆3 𝑂𝐹𝐹 𝑒 𝑆4 𝑂𝑁

 (2.4) 

 

 

Com base nesta configuração, os estados de funcionamento são: 

 

Tabela 2.1 - Configurações de operação do inversor de estágio único 

Estado Configuração Tensão de entre 
braços 

Uc 

1 γ1 = 1 e γ2 = 0 Uc ↓ 

2 γ1 = 0 e γ2 = 1 -Uc ↓ 

3 γ1 = 1 e γ2 = 1 0 ↑ 

4 γ1 = 0 e γ2 = 0 0 ≈ 

 

O funcionamento global do sistema consiste em duas etapas: uma em que o painel solar carrega o 

condensador, e outra em que o condensador entrega à rede a energia previamente recebida. Este 

princípio de funcionamento com armazenamento intermédio de energia no condensador permite fazer 

a elevação da tensão equivalente ao andar elevador das topologias DC-DC.  
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2.2 Comando do conversor DC-DC 

O comando do conversor DC-DC elevador pode ser realizado com recurso a comando PWM (Pulse 

Width Modulation – Modulação por Largura de Impulso). No entanto, existem outros métodos de 

comando do conversor, sendo que, para a aplicação em estudo, o MPPT é a principal alternativa. 

Existem diferenças muito significativas entre estes dois métodos, o que resulta em pontos de 

funcionamento diferentes. 

2.2.1 Comando PWM 

O comando PWM permite controlar o conversor DC-DC através do seu fator de ciclo (δ). O factor de 

ciclo é definido pelo fator entre o tempo que o sinal está no estado ON e o tempo em que este se 

encontra no estado OFF, tal como se apresenta na Figura 2.7. 

 

Figura 2.7 - Sinal PWM com fator de ciclo de 30% 

Assim sendo, o valor do fator de ciclo é definido de forma a obter-se à saída do conversor uma 

tensão aproximadamente constante. Como o valor do fator de ciclo não tem em conta as condições 

de irradiância ou de temperatura dos painéis solares, o conversor opera potencialmente fora do MPP. 

O ponto de operação (tensão e corrente) dos painéis solares pode ser imposto pela tensão de 

entrada do andar seguinte, neste caso o conversor elevador. Por exemplo, nas condições Standard 

Test Conditions (STC com G=1000 W/m2, T=25ºC), a curva característica do conjunto dos painéis 

solares é apresentada na Figura 3.2. 

 

Com base nesta curva característica, a tensão a que o painel deve operar é 114,6 V, de forma a que 

este opere à potência máxima, nas condições STC. Para tal calcula-se o fator de ciclo do PWM, e 

como a sua tensão saída deverá ser constante (400 V), é a tensão de entrada que está dependente 

do fator de ciclo do PWM. No caso do conversor elevador quadrático, ẟ=0,465, o que resulta numa 

tensão de entrada de 114,6 V. 

No entanto, se o fator de ciclo mantiver o seu valor independentemente das condições atmosféricas, 

quando as condições atmosféricas mudarem, os painéis não vão estar a funcionar no PPM, não se 

aproveitando assim toda a energia disponível. 

2.2.2 MPPT 

O MPPT é um sistema que procura o ponto de operação do sistema fotovoltaico onde a potência é 

máxima, posicionando o sistema a operar nesse ponto. 

Este sistema permite acautelar variações nas condições ambientais, como a irradiância e a 

temperatura, que variam ao longo do dia, mas que cuja diferença é principalmente visível em 

diferentes estações do ano, uma vez que a curva de tensão-corrente dos painéis se altera 
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consideravelmente com as condições ambientais. Assim, e ao contrário de usar PWM com fator de 

ciclo fixo, passa a ser possível identificar e colocar o sistema a funcionar na zona de máxima 

potência, podendo a identificação desta zona ser mais ou menos precisa, consoante a técnica usada. 

O conceito do MPPT baseia-se na pesquisa do valor máximo na curva de tensão-potência (Figura 

2.8) do sistema fotovoltaico. 

 

Figura 2.8 - Curva tensão-potência e diferentes estados de operação 

 

Na literatura surgem diversas técnicas para detetar o valor máximo de potência, sendo que as mais 

conhecidas se dividem em: métodos indiretos, como o método de tensão constante ou o método de 

tensão em circuito aberto; e métodos diretos, que têm maior exatidão, como é o caso do método 

perturbar e observar ou o método da condutância incremental [9]. 

2.2.3 Método de tensão constante 

Este método indireto é o mais simples de todos. Assume como princípio que a tensão correspondente 

ao MPP é proporcional à tensão de curto-circuito e a uma constante K1 pré-determinada, tipicamente 

com valor de 76% [10], e despreza variações de irradiância e temperatura ao longo do dia: 

 𝑉𝑀𝑃𝑃 ≈ 𝑉𝑂𝐶 𝐾1 (2.5) 

 

Uma variante deste método baseia-se no ajuste sazonal da tensão de funcionamento do sistema 

fotovoltaico, utilizando diferentes valores de K1 para diferentes estações do ano ou diferentes regiões.  

Sendo este um método indireto, está associado a um maior erro que os métodos diretos, além de que 

despreza alterações significativas das condições ambientais ao longo do dia, o que vai ter um 

impacto negativo no seu desempenho, tendo apenas a vantagem de não requerer quaisquer 

medições. 

2.2.4 Tensão em circuito aberto 

O método de tensão em circuito aberto é uma variante do método de tensão constante, assumindo 

(2.5), mas tendo a particularidade de medir a tensão de circuito aberto, desconectando os painéis 

solares temporariamente. Esta medida diferenciadora adiciona alguma sensibilidade às variações 

climatéricas. É, portanto, um método mais realista que o anterior. 
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No entanto, o processo de desconexão dos painéis solares causa uma interrupção na produção de 

energia elétrica, o que se apresenta como um revés desta técnica. 

De forma a evitar que o painel seja desconectado, e consequentemente evitar desperdício de 

energia, pode ser utilizada uma célula piloto, idêntica às células dos painéis solares, com o único 

propósito de medição de VOC, garantindo assim a continuidade de operação do sistema fotovoltaico. 

2.2.5 Perturbar e observar 

É um dos métodos mais utlizados em aplicações comerciais. Classifica-se como método direto 

porque, ao contrário dos métodos anteriores, existe medição direta da tensão, corrente ou potência 

do painel, o que confere a este método uma resposta mais precisa e rápida que os métodos indiretos. 

Estes métodos são também conhecidos pelo seu algoritmo de escalada (Hill Climbing algorithm), pois 

percorrem iterativamente as diferentes zonas da curva de potência, até ser atingido o valor de MPP 

[11]. 

 

 

Figura 2.9 - Posicionamento no MPP segundo o sistema P&O 

Este método aplica uma perturbação periódica na tensão (ou corrente) do sistema fotovoltaico, 

através do controlo do interruptor do conversor elevador. Esta perturbação causa um aumento ou 

diminuição da potência. 

É possível determinar o ponto de MPP verificando em que situação da Tabela 2.2 se encontra o 

ponto. 

 

Tabela 2.2 – Relação da variação da tensão na potência e localização do MPP 

Tensão Potência Localização do MPP Tensão seguinte 

↑ ↑ Direita ↑ 

↑ ↓ Esquerda ↓ 

↓ ↑ Esquerda ↓ 

↓ ↓ Direita ↑ 

 

Por exemplo, se uma perturbação que aumente a tensão os painéis causa um incremento na 

potência, então o ponto de máxima potência está à direita dessa tensão na curva de potência-tensão. 

Como tal é necessário efetuar uma perturbação adicional que aumente a tensão para que se atinja o 

MPP. Esta evolução é iterativa, devendo o passo de cada iteração ser cada vez menor, convergindo 

para o ponto de operação pretendido. 
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O ponto de funcionamento nunca é fixo, estando sempre a variar em redor do MPP, embora esta 

variação possa ser minimizada utilizando-se valores incrementais mais reduzidos.  

Uma desvantagem característica dos métodos com algoritmo de escalada é que estes efetuam uma 

excursão quase completa pela curva de potência dos painéis, processo que demora tempo, durante o 

qual os painéis estão a operar a uma potência reduzida, desperdiçando energia. Este problema pode 

ser minimizado com a utilização de métodos iterativos que convirjam mais rapidamente. 

 

2.2.6 Condutância incremental 

É um método que tem por base a análise da condutância do painel solar.  

O ponto de MPP ocorre quando a derivada da potência é nula. A derivada da potência em ordem à 

tensão é dada por (2.6). 

 
𝑑𝑝

𝑑𝑣
=
𝑑(𝑖 𝑣)

𝑑𝑣
= 𝑖 +

𝑣 𝑑𝑖

𝑑𝑣
 (2.6) 

 

No caso de MPP, ou seja  
𝑑𝑝

𝑑𝑣
= 0, pode ser reescrita na seguinte forma: 

 

𝛥𝑖

𝛥𝑣
= −

𝑖

𝑣
 

 
(2.7) 

Passa a ser assim possível analisar o ponto de operação com base na condutância instantânea e 

comparando-se esta com o valor da condutância incremental, identifica-se qual a ação que deverá 

ser tomada para minimizar a diferença entre estas condutâncias. 

Existem três casos em que o ponto de operação pode estar localizado na curva de potência-tensão: 

na potência máxima, à sua direita ou à sua esquerda, conforme é apresentado na Tabela 2.3. 

 

Tabela 2.3 - Estado do ponto de operação 

Comparação 𝛥𝑖

𝛥𝑣
> 0 =>

𝛥𝑖

𝛥𝑣
> −

𝑖

𝑣
 

 

𝛥𝑖

𝛥𝑣
≅ 0 =>

𝛥𝑖

𝛥𝑣
= −

𝑖

𝑣
 

 

𝛥𝑖

𝛥𝑣
< 0 =>

𝛥𝑖

𝛥𝑣
< −

𝑖

𝑣
 

 

Posição na curva 
de potência 

À esquerda do MPP MPP À direita do MPP 

Ação a realizar na 
tensão 

↑ manter ↓ 

 

Consoante o ponto em que se está a operar, o sistema escolhe se deve aumentar, manter ou reduzir 

a tensão de operação dos painéis, aplicando o controlo apropriado no conversor elevador. 

Este método consegue uma boa resposta a rápidas variações de irradiância e apresenta uma 

oscilação quase imperceptível em torno do MPP, ao contrário do método perturbar e observar. 
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2.3 Inversor de tensão 

Um inversor de tensão permite fazer a conversão de uma tensão DC para AC. Um inversor 

alimentado em DC com a tensão U, com dois braços e com dois interruptores em cada um permite 

obter uma tensão de saída com até três níveis de amplitude: U, 0 e -U. Com base nesta propriedade, 

é possível escolher diferentes métodos de modulação para controlar o inversor, sendo o principal 

objetivo obter uma tensão de saída aproximadamente sinusoidal, ou seja, pretende-se minimizar a 

Distorção Harmónica (THD – Total Harmonic Distortion). 

 

Figura 2.10 – Inversor monofásico [5] 

Os métodos de modulação mais utilizados em aplicações de inversores para energia solar e eólica 

são a modulação SPWM (Sinusoidal Pulse Width Modulation - Modulação sinusoidal por largura de 

impulso), ou a modulação SVM (Space Vector Modulation - modulação por vetores espaciais) em 

sistemas trifásicos, pois estes métodos permitem bons resultados com baixo conteúdo harmónico. 

Independentemente da modulação utilizada, o seu desempenho estará dependente da otimização da 

sua implementação, por exemplo o número de níveis da modulação ou minimização de comutações. 

2.3.1 Modulação Sinusoidal do Inversor 

Este método de modulação recorre a um sinal sinusoidal, a modulante, cuja frequência é a mesma 

que a frequência fundamental da tensão de saída do inversor, e a um sinal triangular portador, com 

frequência mais elevada, geralmente na ordem dos kHz, que define a frequência de comutação dos 

semicondutores. 

O sinal de comando dos semicondutores obtém-se efetuando a comparação entre a modulante a 

portadora, que resulta num sinal com frequência fixa e largura de impulso variável, que depende do 

valor de amplitude da modulante e da amplitude da portadora. Essa relação de amplitudes denomina-

se índice de modulação, m: 
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Figura 2.11 - (a) modulante e portadora (b) sinal SPWM e primeira harmónica [12] 

O índice de modulação m é ajustável e pode assumir valores entre 0 e 1 [13]. Este permite ajustar o 

valor da tensão de saída, regulando as amplitudes dos sinais portador e modulante.  

 𝑚 =
𝑉𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
𝑉𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎

 (2.8) 

 

No SPWM os sinais portador e modulante podem ser síncronos ou assíncronos. A diferença é 

apresentada na Figura 2.12. 

 

Figura 2.12 - sinais (a) síncronos (b) assíncronos [14] 

No caso síncrono a frequência do sinal triangular (portadora) é um múltiplo da frequência do sinal 

modulante. Dessa forma, assegura-se que a tensão que resulta da comparação da modulante com a 

portadora apresenta menor conteúdo harmónico, que é particularmente importante quando são 

usadas frequências de comutação relativamente baixas, quando comparadas com a frequência da 

modulante. Para frequências de comutação elevadas, como é o caso de aplicações de baixa e média 

potência, este efeito é desprezável.  

A simetria do sinal SPWM é outra forma de otimizar a modulação. O método é apresentado na Figura 

2.13. 
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Figura 2.13 - SPWM (a) simétrico (b) assimétrico [14] 

Num processo de modulação PWM de 3 níveis, a simetria de meia onda e de quarto de onda é 

garantida se P (2.9) [5] for par. 

 𝑃 =
𝑝 + 1

2
,        com 𝑝 =

𝑓𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎

𝑓𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 (2.9) 
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3 Sistema de conversão proposto 

Neste capítulo é apresentado o sistema proposto, e realizado o dimensionamento dos principais 

componentes. O esquema do circuito completo pode ser encontrado no Anexo A. 

3.1 Sistema fotovoltaico 

O sistema fotovoltaico será o andar de entrada do sistema de conversão. Na escolha do modelo do 

painel solar, optou-se por um modelo que apresenta um desempenho líder no mercado de painéis 

solares.  

O trabalho foi pensado sob a perspetiva do mercado doméstico, com uma potência aproximada de 

700 W e que tem em média instalados dois painéis fotovoltaicos.  

O modelo de painel solar que satisfaz as condições mencionadas é apresentado na Tabela 3.1 [15].  

 

Tabela 3.1 - Especificações do painel solar escolhido [15] 

Marca Modelo Potência 
nominal 

VMPP IMPP VOC ISC 

SunPower® SPR-X21-335 335 W 57,3 V 5,85 A 67,9 V 6,23 A 

 

Para o sistema em estudo, a configuração do sistema fotovoltaico consiste em dois painéis do modelo 

SPR-X21-335 ligados em série. 

Recorreu-se ao modelo de 1 díodo e 3 parâmetros (1M3P), representado na Figura 3.1(a), pois para 

este trabalho não há a necessidade de avaliar os efeitos extrínsecos, tais como a temperatura, no 

desempenho do sistema, uma vez que o estudo aprofundado do sistema fotovoltaico não se encontra 

nos objetivos deste trabalho, pelo que não é útil o recurso ao modelo 1M5P, representado na Figura 

3.1(b), mais rigoroso e que inclui esses efeitos. 

O modelo 1M3P representa o circuito equivalente de uma célula solar ideal, que consiste num díodo 

de junção p-n, com corrente de saturação Iis e fator de idealidade n, bem como uma fonte de corrente 

ideal Isc [16]. 

 

Figura 3.1 - (a) Modelo 1M3P de uma célula solar (b) Modelo 1M5P de uma célula solar 
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Cada célula fotovoltaica do painel solar pode ser descrita pelo modelo 1M3P através dos parâmetros 

da Tabela 3.2. 

Tabela 3.2 - Parâmetros da célula solar segundo o modelo 1M3P 

Isc Iis n 

6,23 A 0,678 nA 1,773 

 

A corrente de uma célula solar é descrita segundo o modelo 1M3P por: 

 𝐼(𝑡) = 𝐼𝑠𝑐 − 𝐼𝑖𝑠 (𝑒
𝑣(𝑡)
𝑛𝑣𝑇 − 1) (3.1) 

 

Cada um dos painéis é composto por 80 células fotovoltaicas ligadas em série. Como os dois painéis 

estão ligados em série, resulta num conjunto de 160 células ligadas em série. 

Deste modo a curva de corrente-tensão do sistema fotovoltaico é a apresentada na Figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2 - Curva de tensão/corrente do sistema fotovoltaico 

 

Com base na configuração escolhida, as características para o sistema de conversão que liga o 

sistema fotovoltaico à rede elétrica são as da Tabela 3.3. 

 

Tabela 3.3 - Especificações do sistema solar fotovoltaico, em que são utilizados dois painéis em série 

PN VPV IPV VOC ISC 

670 W 114,6 V 5,85 A 135,8 V 6,23 A 
 

3.2 Conversor elevador quadrático 

O conversor elevador tem como função elevar a tensão do sistema fotovoltaico, que é 

manifestamente reduzida para o inversor conseguir operar corretamente, uma vez que a tensão dos 

painéis tem uma amplitude inferior à tensão da rede elétrica. Por outro lado, o conversor elevador 

também permite que seja implementado um sistema MPPT, pois através do controlo do semicondutor 

do conversor é possível regular o ponto em que o sistema fotovoltaico está a operar, podendo assim 

extrair-se a energia máxima que o sistema fotovoltaico pode produzir.  
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Para este projeto escolheu-se o conversor elevador quadrático por este permitir a utilização de 

sistemas fotovoltaicos com tensões reduzidas e também por este não necessitar de um 

transformador, que resulta num sistema mais compacto. 

 

O fator de ciclo do sinal de comando do semicondutor é obtido de (2.3) resultando em (3.2). 

 ẟ = 1 − √
𝑉𝑝𝑣

𝑉𝑑𝑐
  (3.2) 

 

No funcionamento à máxima potência, para garantir uma tensão Vdc=400V à entrada do inversor, o 

fator de ciclo será dado por: 

 ẟ = 1 − √
114,6

400
= 0,46  (3.3) 

 

Definiu-se a frequência de comutação do semicondutor a 20 kHz, uma vez que com o aumento da 

frequência é possível diminuir a dimensão dos componentes. 

A bobina L1 do conversor é calculada por [5]: 

 𝐿1 =
𝑉𝐷𝐶 (1 − ẟ)

2 ẟ

𝛥𝑖𝐿1 𝑓
 (3.4) 

 

Sendo este um andar intermédio do sistema, não é imperativo que a oscilação da corrente seja muito 

reduzida, pelo que se definiu ΔiL1 e ΔiL2 a 10% da corrente IL1 e da corrente IL2, respetivamente. 

A bobina L2 do conversor é calculada por 

 𝐿2 =
𝑉𝐷𝐶

4 𝛥𝑖𝐿2 𝑓
 (3.5) 

 

O condensador C1 é calculado a partir de: 

 𝐶1 =
𝑉𝐷𝐶  ẟ

(1 − ẟ) 𝑅𝑂 𝛥𝑣𝐶1 𝑓
 (3.6) 

 

O tremor da tensão no condensador C1 não necessita de ser muito limitada, por ser uma tensão 

intermédia do conversor. Por outro lado, a tensão de CO deverá ter um tremor menos expressivo por 

ser a tensão de saída do conversor. Como tal, definiu-se Δvc1 e ΔvCO a 5% e 2% das tensões Vc1 e 

VcO, respetivamente. 

O condensador CO é calculado a partir de: 

 𝐶𝑂 =
𝑉𝐷𝐶 ẟ

 𝛥𝑣𝐶𝑂 𝑅𝑂 𝑓
 (3.7) 

 

Os valores de cálculos intermédios para o dimensionamento dos componentes são apresentados na 

Tabela 3.4. 
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Tabela 3.4 - Valores das principais variáveis utilizadas no dimensionamento dos componentes 

IL1 IDC VC1 ROeq 

5,58 A 1,675 A 219,1 V 238,8 Ω 

 

Com base no dimensionamento efetuado, os componentes do conversor elevador quadrático são: 

 

Tabela 3.5 - Valores dos componentes dimensionados 

L1 L2 C1 CO 

4,86 mH 16,35 mH 6,31 μF 4,73 μF 

3.2.1 Dimensionamento dos semicondutores de potência 

O valor máximo da tensão no IGBT (VDSSmáx) é dado por: 

 𝑉𝐷𝑆𝑆𝑚á𝑥 = 𝑉𝐷𝐶𝑚á𝑥 =
1

(1 − 𝛿)2
𝑉𝑃𝑉 +

1

2
𝛥𝑉𝐷𝐶  (3.8) 

Nos díodos D1, D2 e D3, os valores de pico das tensões são dados por: 

 

{
  
 

  
 𝑉𝑅𝑅𝑀𝐷1𝑚á𝑥

= 𝑉𝐶1𝑚á𝑥 =
1

1 − 𝛿
𝑉𝑃𝑉 +

1

2
𝛥𝑉𝐶1

𝑉𝑅𝑅𝑀𝐷2𝑚á𝑥
= 𝑉𝑂𝑚á𝑥 =

1

(1 − 𝛿)2
𝑉𝑃𝑉 +

1

2
𝛥𝑉𝐷𝐶

𝑉𝑅𝑅𝑀𝐷3𝑚á𝑥
= 𝑉𝐷𝐶𝑚á𝑥 − 𝑉𝐶1𝑚á𝑥 =

𝛿

(1 − 𝛿)2
𝑉𝑃𝑉 +

1

2
(𝛥𝑉𝐷𝐶 − 𝛥𝑉𝐶1)

 (3.9) 

 

Os valores máximos das correntes nos semicondutores são:  

 𝐼𝑆𝑎𝑣 =
𝛿(2 − 𝛿)

(1 − 𝛿)2
𝐼𝐷𝐶𝑎𝑣 (3.10) 

 

O valor médio da corrente no IGBT (𝐼𝑆𝑎𝑣) é dado por: 

 𝐼𝑆𝑎𝑣 =
𝛿(2 − 𝛿)

(1 − 𝛿)2
𝐼𝐷𝐶𝑎𝑣 (3.11) 

 

 

Os valores médios das correntes nos díodos resultam em: 

 

{
 
 

 
 𝐼𝐷1𝑎𝑣 =

1

1 − 𝛿
𝐼𝐷𝐶𝑎𝑣

𝐼𝐷2𝑎𝑣 = 𝐼𝐷𝐶𝑎𝑣

𝐼𝐷3𝑎𝑣 =
1

(1 − 𝛿)2
𝐼𝐷𝐶𝑎𝑣

 (3.12) 

 

O valor eficaz da corrente no IGBT (𝐼𝑆𝑎𝑣) é dado por: 

 𝐼𝑆𝑎𝑣 =
𝛿(2 − 𝛿)

(1 − 𝛿)2
𝐼𝐷𝐶𝑎𝑣 (3.13) 

 

 

Os valores eficazes das correntes nos díodos são dados por: 
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{
 
 

 
 𝐼𝐷1𝑎𝑣 =

1

1 − 𝛿
𝐼𝐷𝐶𝑎𝑣

𝐼𝐷2𝑎𝑣 = 𝐼𝐷𝐶𝑎𝑣

𝐼𝐷3𝑎𝑣 =
1

(1 − 𝛿)2
𝐼𝐷𝐶𝑎𝑣

 (3.14) 

 

3.2.2 Conversor não-ideal 

As perdas de condução, comutação e condução afetam o rendimento do conversor, além de afetarem 

também o seu ganho de tensão. Nesse sentido é necessário avaliar as não-idealidades do conversor. 

Considerando o conversor não-ideal (Figura 2.3) quando está à condução (ON), a tensão nas bobinas 

L1 e L2 é dada por (3.15), verificando-se uma queda de tensão nas resistências parasitas rL1 e rL2 

(𝑣𝑟𝐿1 = 𝑟𝐿1 𝑖𝐿1 e 𝑣𝑟𝐿2 = 𝑟𝐿2 𝑖𝐿1). Adicionalmente também ocorre uma queda de tensão no díodo D3, 

onde 𝑣𝐷3 = 𝑉𝐷3 + 𝑟𝐷3 𝑖𝐿1, e no semicondutor S, sendo 𝑣𝑆 = 𝑉𝑠 + 𝑟𝑆 𝑖𝑆. 

 
1 3

2

1

2 1

L

L

L PV r D S

L C r S

v V v v v

v V v v

= − − −


 = − −


 (3.15) 

 

Quando o semicondutor está ao corte (OFF) a tensão nas bobinas L1 e L2 são dadas por (3.16), onde 

a queda de tensão nos díodos D1 e D2 é respetivamente 𝑣𝐷1 = 𝑉𝐷1 + 𝑟𝐷1 𝑖𝐿1 e 𝑣𝐷2 = 𝑉𝐷2 + 𝑟𝐷2 𝑖𝐿2. 

 
1

2

1 1 1

2 1 2

L

L

L PV r C D

L C r D DC

v V v V v

v V v v V

= − − −


 = − − −


 (3.16) 

 

Os valores médios das tensões vL1 e vL2 podem ser calculados a partir de (3.15) e (3.15), sendo que 

assumem valor médio nulo em regime permanente. Desse modo, e resolvendo as equações 

resultantes é possível calcular a tensão de saída em função da tensão do sistema fotovoltaico (VPV). 

 
( ) ( )

( ) ( )

1 2

3

2 2

2
1

22 2

11 1

11 1

L Lr rPV
DC

D S D
D

v vV
V

v v v
v

= − −
− −  − 

 
− + − −

− −  − 
 

(3.17) 

 

Considera-se que os diversos semicondutores apresentam características idênticas: 

 
3 1 2

3 1 2

S D D D

S D D D

r r r r

V V V V

= = =

= = =
 

(3.18) 

 

A partir de (3.17) e (3.18), o ganho de tensão do conversor pode ser calculado por (3.19), na qual 

𝑅𝐷𝐶 =
𝑉𝐷𝐶

𝐼𝐷𝐶
. Em comparação com (2.3), verifica-se que a tensão de saída pode ser fortemente afetada 

como consequência das resistências parasitas. 
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( )

( )
( )

( )

2 1 2
2

2
1 1

1
1

1

S

DC

L SPV L S

DCDC

V

V U

r rV r r

RR

− −

=
+ − +

− + +
−

 
(3.19) 

3.2.3 Rendimento teórico 

Para se conhecer o rendimento teórico do conversor é necessário calcular as perdas do conversor 

[17], entre as quais as perdas das bobinas de filtragem, dos condensadores de filtragem, as perdas 

de condução e as de comutação. 

As características dos componentes extraídas das folhas de especificações dos fabricantes são 

apresentadas na Tabela 3.6: 

Tabela 3.6 - Características de não-idealidade dos componentes do conversor 

rL1 rL2 rC1 rC2 VS rS VD rD 

55 mΩ 240 mΩ 5,9 mΩ 250 mΩ 1,8 V 58 mΩ 1,5 V 15 mΩ 

 

As perdas associadas às bobinas de filtragem L1 e L2 em relação à potência PDC no andar DC podem 

ser calculadas como em (3.20), onde 𝑅𝐷𝐶 =
𝑉𝐷𝐶

𝐼𝐷𝐶
. 

 

1

2

2
1 1 1

4

2
2 2 2

2

1
0,281%

(1 )

1
0,351%

(1 )

L

L

r L L L

DC DC DC DC

r L L L

DC DC DC DC

P r I r

P V I R

P r I r

P V I R

= = 
−

= = 
−

 (3.20) 

 

Para identificar qual o valor das resistências parasitas rL1 e rL2 que as bobinas devem ter, define-se 

qual o valor máximo aceitável de perdas a ter nas bobines. 

Neste trabalho estabeleceu-se como requisito que as perdas PrL1 e PrL2 devem ser inferiores a 1%. 

Deste modo é necessário que as resistências parasitas sejam inferiores a 0,1 Ω e 0,34 Ω, 

respetivamente. 

Neste projeto a bobine L1 utilizada tem 0,055 Ω e L2 tem 0,24 Ω, o que cumpre com o planeamento de 

1% de perdas. 

 

Relativamente aos condensadores de filtragem, o valor eficaz da corrente é obtido por: 

 
( )

( )( )

2 2
1 1 2 1

22
2 2 2

1 4.74A

1 1,5A

C C RMS L L

C C RMS DC L DC

I i I I

I i I I I

= =  + − 

= =  + − − 

 (3.21) 

 

As perdas nos condensadores de filtragem relativas a PDC são dadas por (3.22), com base em (3.21). 

 

( )

1

2

2
1 1 1 1

2 3

2 2
2 2 2 2

0,02%
(1 ) (1 )

0,061%
1

C

C

r C C C C

DC DC DC DC DC

r C C C C

DC DC DC DC DC

P r I r r

P V I R R

P r I r r

P V I R R


= = + 

− −

 
= = + 

−

 (3.22) 
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Nos semicondutores (S, D1, D2 e D3) ocorrem perdas de condução e de comutação.  

No IGBT as perdas de condução são calculadas por: 

 

2

2

2 2

(2 ) (2 )
9,68W

(1 ) (1 )

S S S av S S RMS

S DC S DC

P V I r I

V I r I

= + =

  −  −
= +  

 − − 

 (3.23) 

 

As perdas no díodo D1 podem ser estimadas a partir de (3.24). 

 

( )

2
1 1 1 1 1

2

1 1 2

11
4,97W

1 1

D D D av D D RMS

D DC D DC

P V I r I

V I r I

= + =

 −
 + 
 − −  

 (3.24) 

 

Por outro lado, as perdas no díodo D2 são obtidas através de: 

 

2

2
2 2 2 2 2 2 2

1
2,78W

1
D D D av D D RMS D DC D DCP V I r I V I r I

 
= + = +  

 − 

 (3.25) 

 

As perdas por condução do díodo D3 calculam-se tal como em (3.26). 

 

2
3 3 3 3 3

2

3 32 2
4,32W

(1 ) (1 )

D D D av D D RMS

D DC D DC

P V I r I

V I r I

= + =

  
= +  

 − − 

 (3.26) 

 

Constata-se que as perdas de condução dos semicondutores estão relacionadas com as 

características intrínsecas dos mesmos (tensão de condução VD ou VS, resistência equivalente rS ou 

rD), bem como da intensidade da corrente. Torna-se por isso importante escolher criteriosamente os 

semicondutores com características VD e rD que minimizem as perdas de condução. 

 

As perdas de comutação do IGBT são dadas por: 

 
𝑃𝑆𝑇
𝑃𝐷𝐶

=
2 − 𝛿

(1 − 𝛿)2
 
𝑡𝑟 + 𝑡𝑓

2𝑇
≈ 0,75% (3.27) 

 

No díodo D1 as perdas de comutação são descritas como em (3.28). 

 𝑃𝑆𝐷1
𝑃𝐷𝐶

=

𝑉𝐷𝐶
1 − 𝛿

𝐼𝐷𝐶
(1 − 𝛿)2

𝑉𝐷𝐶  𝐼𝐷𝐶  𝑇
(𝑡𝑟𝑟 − 𝑡𝑠) =

𝑡𝑟𝑟 + 𝑡𝑠
(1 − 𝛿) 𝑇

≈ 0,87% 
(3.28) 

 

As perdas de condução relativamente à potência PDC no andar DC são calculadas em (3.29), 

considerando (3.18), (3.23), (3.24), (3.25) e (3.26). 

 

2
_ 1 2 3

2 4

2 2
3,35%

(1 ) (1 )

losses ON S D D D S S

DC DC DC DC DC

P P P P P V r

P V I V R

 + + + + −
= = + 

− −
 

(3.29) 
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Considerando as várias origens de perdas, o rendimento teórico do conversor resulta em: 

 

1
94,4%

1 losses

DC

P

P

 = 


+
 (3.30) 

 

3.3 Inversor de tensão na ligação à rede elétrica 

O inversor de tensão realiza a conversão das grandezas DC em AC. Neste trabalho utilizou-se um 

inversor monofásico (Figura 2.10). A técnica de modulação do inversor escolhida foi a SPWM de 3 

níveis. 

O sinal SPWM é obtido através da comparação dos sinais modulante e portador (Figura 3.3). A 

frequência do sinal portador deve ser calculada de forma a cumprir com a condição (2.9). Como tal 

definiu-se P=102, e uma vez que é par, cumpre a condição, garantindo simetria de meia onda e de 

quarto de onda. Daqui resulta que a frequência da portadora é fC=10,150 kHz. 

 

 

Figura 3.3 - Computação do sinal SPWM 

 

Para realizar o comando de cada um dos quatro semicondutores a partir do sinal SPWM, é 

necessário fazer a descodificação dos estados de cada semicondutor. A distinção dos quatro estados 

é feita em função do sinal SPWM (partes positiva e negativa) e do sinal modulante. O estado 0 e 1 do 

sinal modulante corresponde ao sinal no arco negativo ou positivo, respetivamente. Os diferentes 

estados são apresentados na Tabela 3.7. 

 

 

Tabela 3.7 - Estados de condução do inversor 

Estado Comparador 1 Comparador 2 Modulante Semicondutores 
em condução 

Tensão de 
saída 

A 1 - 1 S11 e S14 +VDC 

B 0 - 1 S11 e S13 0 

C - 0 0 S12 e S14 0 

D - -1 0 S12 e S13 - VDC 
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Com o objetivo de manter a comutação dos diferentes semicondutores idêntica entre si, opta-se por 

utilizar alternadamente o estado B e C quando a tensão de saída for 0 V, com recurso a uma 

memória que guarda registo do último estado utilizado. 

3.4 Dimensionamento dos controladores do inversor monofásico 

Como forma de garantir que a tensão no andar DC e a corrente entregue à rede se mantenham 

dentro dos valores esperados, é necessário introduzir controladores de tensão e corrente que operam 

em malha fechada garantindo a estabilidade do sistema. 

3.4.1 Controlador da corrente injetada na rede elétrica 

O controlo da corrente injetada na rede elétrica é feito com um controlador de corrente PI [17]. Este 

controlador permite que a corrente a injetar na rede tenha a mesma forma de onda da tensão da 

rede, e fator de potência unitário. 

 

Figura 3.4 - Controlador de corrente para obtenção do SPWM 

 

Este controlador vai gerar o sinal correspondente à tensão modulante do comando SPWM, 

substituindo assim o bloco que produzia um sinal sinusoidal correspondente à onda modulante. 

Há que ter em conta que a tensão modulante deverá manter a amplitude Vm inferior à amplitude do 

sinal portador Vp, de forma a garantir que o índice de modulação m não excede 1 (m ≤ 1).  

 

Figura 3.5 – Diagrama de blocos do controlador de corrente Irede 

No modelo do modulador e do conversor, o ganho incremental KD depende da tensão Vdc e da 

amplitude máxima do sinal triangular (portadora) Vportadora: 

 𝐾𝐷 =
𝑉𝐷𝐶

𝑉𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎
 (3.31) 

 

Para simplificar o modelo do controlador, considera-se que o inversor vê uma resistência equivalente: 
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Req=Rrede + Ro , com Ro = 

𝑉𝑟𝑒𝑑𝑒

𝐼𝑟𝑒𝑑𝑒
 

 
(3.32) 

Faz-se com que o zero Tz do compensador seja coincidente com o polo introduzido pelo filtro: 

 𝑇𝑍 =  
𝐿𝑟𝑒𝑑𝑒

𝑅𝑒𝑞
 (3.33) 

 

Considerando-se um fator de amortecimento  ξ =  √2 2
⁄ , obtém-se o valor de Tp: 

 𝑇𝑝 =  
2 𝐾𝑑 𝛼𝑖  𝑇𝑑 

𝑅𝑒𝑞
 , com 𝑇𝑑 =  

𝑇𝑐𝑜𝑚𝑢𝑡𝑎çã𝑜

2
 (3.34) 

 

O ganho proporcional Kp e o ganho integral Ki resultam em: 

 

{
 
 

 
 𝐾𝑝 =

𝑇𝑧

𝑇𝑝

𝐾𝑖 =
1

𝑇𝑝

 (3.35) 

 

Com o dimensionamento dos parâmetros do controlador, obtiveram-se os seguintes resultados: 

 

Tabela 3.8 - Dimensionamento do controlador de corrente 

Req Tz Tp Kd Kp Ki 

79 Ω 0,257 ms 0,499 ms 400 0,51 2000 

 

Estes valores serão utilizados nas simulações e na obtenção dos resultados experimentais: 

 

3.4.2 Controlador de tensão 

Para manter a tensão do condensador CDC em Vdc = 400V, recorre-se a um controlador de tensão PI 

que actua na corrente injetada na rede, regulando a amplitude desta consoante se deva aumentar ou 

reduzir a corrente de saída. Deste modo se o condensador estiver com a tensão a baixar, a corrente 

entregue à carga é reduzida, permitindo que a tensão do condensador se mantenha controlada. 

 

Figura 3.6 - Controlador de tensão do andar DC 
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Desprezando os polos de alta frequência, o ganho de corrente GI do controlador pode ser obtido por: 

 𝐺𝑖 =
𝑉𝑟𝑒𝑑𝑒𝑝𝑖𝑐𝑜
2 𝑉𝐷𝐶

 (3.36) 

 

O ganho proporcional Kp e o ganho integral Ki resultam em: 

 

{
 

 𝐾𝑝 =
2,15 𝐶𝑂 𝛼𝑖

𝛼𝑣 𝐺𝑖 𝑇𝑑𝑣 (1.75)
2

𝐾𝑖 =
𝐶𝑂 𝛼𝑖 

𝛼𝑣 𝐺𝑖 (1.75)
3 (𝑇𝑑𝑣)

2

 (3.37) 

 

No dimensionamento dos parâmetros do controlador de tensão, obtiveram-se os seguintes 

resultados: 

 

Tabela 3.9 - Dimensionamento do controlador de tensão 

Tdv Gi Kp Ki 

0,04 s 0,407 0,043 0,287 

 

3.5 MPPT – procura do ponto de potência máxima 

O MPPT é um sistema que permite otimizar o funcionamento do sistema fotovoltaico, podendo assim 

extrair a máxima energia possível. 

Geralmente os sistemas MPPT são compostos por um microcontrolador e outros sistemas eletrónicos 

que analisam as diversas grandezas do sistema fotovoltaico para encontrar o MPP. 

A deteção do valor máximo pode ser feita pela análise da evolução da potência em ordem à corrente 

ou à tensão. Neste caso opta-se por trabalhar com a derivada em ordem à corrente 
𝑑𝑝

𝑑𝑖
. 

O valor de potência máxima ocorre quando a derivada da potência é nula (3.38), sendo nesse valor 

de potência que se pretende que o sistema fotovoltaico funcione. 

 MPP ↔ 
𝑑𝑝

𝑑𝑖
= 0 (3.38) 

 

Para percorrer a curva de potência, efetua-se uma variação progressiva do ponto de operação dos 

painéis solares, através do comando do interruptor do conversor elevador (3.39). 

 

𝑑𝑝

𝑑𝑣
>  0   𝑜𝑢   

𝑑𝑝

𝑑𝑖
<  0 ⇒ interruptor ON 

𝑑𝑝

𝑑𝑣
<  0   𝑜𝑢   

𝑑𝑝

𝑑𝑖
>  0 ⇒ interruptor OFF 

(3.39) 

 

Considerando que a variação das condições de irradiância é lenta, provocando pequenas alterações 

de tensão e corrente, é possível proceder à aproximação (3.40)[18]. 

 
𝑑𝑝

𝑑𝑖
= 0 ↔  𝑉 + 𝐼

𝑑𝑣

𝑑𝑖
≈ 𝑉 + 𝐼

𝛥𝑉

𝛥𝐼
= 𝑣(𝑡) + 𝑖(𝑡)

𝑣(𝑡) − 𝑣(𝑡 − 𝛥𝑡)

𝑖(𝑡) − 𝑖(𝑡 − 𝛥𝑡)
= 0   (3.40) 
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Com recurso a um sensor de corrente e um sensor de tensão, e bem como um microcontrolador que 

efetue os cálculos matemáticos, obtém-se um sistema de MPPT.  

 

Figura 3.7 - Curva potência-corrente para obtenção do MPP 

 

Como o ponto de funcionamento é determinado a cada instante, esta técnica permite que o painel 

opere sempre no MPP, e adapta-se automaticamente às condições de irradiância e temperatura. 

 

Foi também testada uma outra abordagem que conjuga esta técnica com o comando PWM do 

semicondutor. Sendo possível alterar o ponto de funcionamento do sistema fotovoltaico ao variar o 

fator de ciclo do PWM, pode recorrer-se à análise do sinal de 
𝑑𝑝

𝑑𝑣
 para verificar se se deve aumentar 

ou reduzir o fator de ciclo, para posicionar o sistema no MPP. 

A Tabela 3.10 apresenta os estados de ação para variar o fator de ciclo. 

 

Tabela 3.10 - Estados de decisão para incremento do fator de ciclo 

Sinal de 
𝑑𝑝

𝑑𝑣
 Ação no fator de ciclo 

+ ↑ 

- ↓ 

 

A Figura 3.8 ilustra que ação deve ser tomada em cada uma das zonas do gráfico de potência. 

 

Figura 3.8 - Curva de potência-tensão e ação no fator de ciclo 

 

Com este método o sinal de controlo é um sinal PWM, com frequência definida, passando a ter fator 

de ciclo variável, havendo uma relação direta entre o fator de ciclo e a tensão do sistema fotovoltaico, 
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sendo mais intuitivo a perceção sobre o estado de funcionamento do sistema. Também passa a ser 

possível analisar se o MPP é local ou global, podendo-se assim percorrer toda a curva de potência.  

No entanto este método é mais lento e requer que seja gerado um sinal PWM, ao invés de ser 

utilizado diretamente o sinal 𝑑𝑝 𝑑𝑣⁄ , como no método anterior. 
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4 Desenvolvimento do protótipo do conversor 

Na implementação experimental do sistema proposto, o protótipo do sistema é composto por um 

conversor elevador quadrático, construído no âmbito deste projeto, que é ligado a um inversor já 

existente, construído no âmbito de uma dissertação de mestrado [19], e desenvolvendo-se o sistema 

de controlo e comando digital tanto do conversor elevador quadrático como do inversor. 

4.1 Semicondutores de potência e circuito de disparo 

Para construir o protótipo do conversor elevador quadrático, é necessário dimensionar os 

semicondutores de potência e os circuitos de disparo e de proteção contra sobretensões. 

4.1.1 Dimensionamento dos semicondutores de potência 

Os semicondutores têm de ser dimensionados para que os seus limites de operação de tensão e 

corrente sejam superiores àqueles que a que vão estar expostos durante o seu funcionamento. Os 

cálculos são obtidos a partir das equações do Capítulo 3.2.1. 

A tensão máxima no IGBT (VDSSmáx) é (4.1): 

 𝑉𝐷𝑆𝑆𝑚á𝑥 ≈ 405,8 𝑉 (4.1) 

 

 A corrente média no IGBT (𝐼𝑆𝑎𝑣) é dada por: 

 𝐼𝑆𝑎𝑣 = 4,18 𝐴 (4.2) 

 

Nos díodos D1, D2 e D3, as tensões máximas são (4.3): 

 {

𝑉𝑅𝑅𝑀𝐷1𝑚á𝑥
= 𝑉𝐶1𝑚á𝑥 ≈ 220,4 𝑉

𝑉𝑅𝑅𝑀𝐷2𝑚á𝑥
= 𝑉𝑂𝑚á𝑥 ≈ 405,8 𝑉

𝑉𝑅𝑅𝑀𝐷3𝑚á𝑥
= 𝑉𝐷𝐶𝑚á𝑥 − 𝑉𝐶1𝑚á𝑥 ≈ 184,8 𝑉

 (4.3) 

 

As correntes médias nos díodos resultam em: 

 

{
 
 

 
 𝐼𝐷1𝑎𝑣 =

1

1 − 𝛿
𝐼𝐷𝐶𝑎𝑣 ≈ 3,13 𝐴

𝐼𝐷2𝑎𝑣 = 𝐼𝐷𝐶𝑎𝑣 ≈ 1,68 𝐴

𝐼𝐷3𝑎𝑣 =
1

(1 − 𝛿)2
𝐼𝐷𝐶𝑎𝑣 ≈ 2,71 𝐴

 (4.4) 

 

Tendo em conta os valores máximos de tensão e corrente suportados pelos semicondutores, 

adicionando uma margem de segurança de cerca de 100%, e considerando as disponibilidades do 

laboratório, escolheu-se o IGBT com isolamento elétrico de 2500 VRMS da IXYS, com o modelo 

IXGF32N170, que apresenta VDSSmáx=1700V e 𝐼𝑆𝑎𝑣 = 19 A. 

Optou-se por escolher um modelo igual para todos os díodos, com especificações que se adequam a 

todos eles. Desta forma escolheu-se o modelo STTH1210DI da STMmicroelectronics, 𝑉𝑅𝑅𝑀𝑚á𝑥 =
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1000 𝑉 e corrente média 𝐼𝐷𝑎𝑣 = 12 A, com isolamento elétrico até 2500 VRMS. A margem de segurança 

é superior ao pretendido em consequência da disponibilidade de semicondutores para aquisição.  

4.1.2 Circuito de disparo do IGBT 

De forma a manter isolado o circuito de sinal e o circuito de potência foi utilizado um driver da ON 

Semiconductor que tem como funções o isolamento galvânico e também a amplificação do sinal para 

que este seja utilizado no disparo do semicondutor. 

A operação de isolamento galvânico do acoplador ótico é realizada com recurso a um emissor de luz 

(LED) e a um fotosensor, neste caso um fotodíodo. Deste modo quando ocorrem picos de tensão no 

emissor (entrada do driver), a saída estará protegida pois está limitada às características eletrónicas 

do fotodíodo. 

A operação de amplificação do sinal de disparo é essencial pois eleva a amplitude do sinal 

proveniente do microcontrolador para a amplitude requerida pelo semicondutor, além de que o driver 

fornece a corrente necessária ao disparo, já que a interface de saída do microcontrolador não tem 

capacidade de fornecer este nível de corrente. 

De forma a que a corrente seja suficiente para o disparo, o driver foi montado como inversor, que em 

termos práticos faz com que, caso na entrada seja aplicado o valor lógico 1, a saída irá ter o valor 

lógico 0. Esta montagem inversora, ilustrada na Figura 4.1, permite que a corrente de entrada no 

acoplador ótico seja fornecida pela fonte de alimentação ao invés de ser o andar anterior (buffer ou 

microcontrolador) a fornecer essa corrente. 

As condições de operação recomendam que a corrente de entrada esteja entre 7 mA e 16 mA. Nesse 

sentido utiliza-se uma resistência de entrada de 220 Ω, pois como a tensão do sinal de entrada varia 

entre 0 e 3.3V, a corrente de entrada resulta em 𝐼𝑜𝑛 =
3,3

220
= 15mA. 

 

 

Figura 4.1 - Montagem do circuito de disparo, composto pelo microcontrolador, buffer e driver 

 

A alimentação do driver é feita recorrendo a uma fonte de alimentação isolada com tensões de ±15V. 

Estas tensões irão ser aplicadas na porta do IGBT. No estado ON a tensão será de 15V, enquanto 

que no estado OFF a tensão será de -15V, de forma a garantir que o IGBT não conduz em ocasiões 

de pequenas perturbações (ruído) da tensão na porta (gate) do IGBT.  
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O pino de saída do MCU utilizado para o disparo do IGBT tem de ser especificamente um pino com 

capacidade de PWM. 

 

O Buffer inversor, com referência CD4049UBE da Texas Instruments, é utilizado para restituir a forma 

do sinal proveniente do microcontrolador, recuperando o sinal do ruído que o atingiu através da pista 

da PCB. Foi escolhida a característica inversora para compensar a montagem inversora do driver. 

Deste modo a lógica original do sinal do microcontrolador será a mesma do sinal de disparo do IGBT. 

O buffer actua também como isolador de impedâncias e encontra-se alimentado a uma tensão de 0V 

e 5V. 

As entradas não usadas do buffer devem ser ligadas a VCC ou a GND para evitar que estas portas 

não tenham um nível de tensão flutuante, o que causaria pontos de operação indefinidos. Neste caso 

os pinos de entrada não utilizados foram ligados a GND. 

 

4.1.3 Resistência de amortecimento RG 

A resistência de porta RG é usada para limitar a corrente de porta do sinal de disparo do 

semicondutor. Esta necessidade surge como consequência da capacidade de entrada, característica 

intrínseca do IGBT, em conjunto com as indutâncias parasitas das pistas terem o comportamento de 

um circuito LC, resultando em oscilações indesejadas. A colocação de RG permite amortecer essas 

oscilações. A característica temporal das oscilações do processo de passagem à condução e ao corte 

será ditada pelo valor da resistência, uma vez que esta irá limitar a corrente de porta [20]. 

Para se proceder ao dimensionamento de RG é necessário determinar primeiro o valor da indutância 

das pistas, bem como o valor da capacidade de entrada do IGBT [21]. 

Com base na distância entre pistas (Top layer e Bottom layer) d = 1.55 mm, a largura da pista w = 1 

mm, e l o seu comprimento, é possível obter uma aproximação da indutância das pistas segundo a 

seguinte equação: 

 
𝐿𝑆

𝑙
=
𝜇
0
 𝑑

2 𝑤
=  
4𝜋 × 10−7 × 1,55 × 10−3

2 × 10−3
= 9.74

nH

cm
 (4.5) 

 

Sendo o comprimento da pista l = 6 cm (incluindo retorno), a indutância da pista é LS ≈ 58,44 nH. 

O valor da capacidade de entrada é indicado pelo fabricante como sendo 

 𝐶𝑖𝑒𝑠 = 1,43 𝑛𝐹 (4.6) 

 

A resistência de amortecimento RG em série com a capacidade de entrada Cies do IGBT e com a 

indutância das pistas LS resultam num circuito RLC, tal como representado na Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 - Esquema equivalente do circuito RLC 
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A resistência RG é calculada a partir do conjunto de equações (4.7), que avaliam o fator de qualidade 

Q, o fator de amortecimento ζ e a frequência angular ω: 

 

{
 
 

 
 𝑄 =

𝜔 𝐿𝑆

𝑅𝐺

𝜔 =
1

√𝐿𝑆 𝐶𝑖𝑒𝑠
2

⇔ 𝑄 =

√
𝐿𝑆
𝐶𝑖𝑒𝑠

𝑅𝐺
 (4.7) 

 

Sendo tomado como valor de amortecimento ótimo 𝜁 =
√2

2
, resulta: 

 𝜁 =
𝑅𝐺
2
√
𝐶𝑖𝑒𝑠
𝐿𝑆

=
1

2𝑄
 (4.8) 

 

Relacionando as equações (4.7) e (4.8), encontra-se o valor mínimo que a resistência RG deve tomar: 

 𝑅𝐺 ≥ 1,44√
𝐿𝑆

𝐶𝑖𝑒𝑠
≈ 9,21 Ω (4.9) 

 

A resistência deverá ter um valor superior a (4.9), sendo por isso escolhida uma resistência com o 

valor de 33 Ω. 

 

4.1.4 Proteção contra sobretensões Porta-Emissor 

Durante a passagem ao corte e à condução, o IGBT pode estar vulnerável a sobretensões entre a 

porta e o emissor que excedam os seus limites máximos, o que pode causar a sua destruição. Os 

díodos de zener polarizados inversamente limitam a tensão aos seus terminais na tensão de zener 

VZ. 

 

Figura 4.3 – Curva característica do díodo de zener 

A tensão de zener para este projeto terá de ser superior aos 15V da tensão do sinal de disparo, para 

não interferir com o disparo do IGBT, mas deverá ser inferior à tensão máxima VGE = 20V que este 

pode suportar. 

Foi escolhido um modelo de zener que apresenta VZ=18V e que suporta uma potência de 1,3W, que 

é inferior à potência máxima que lhe pode ser aplicada (sendo que a fonte de alimentação é de 1W). 

A montagem da proteção porta-emissor é apresentada na Figura 4.4: 
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Figura 4.4 - Montagem de proteção porta-emissor com díodos de zener 

4.1.5 Proteção contra sobretensões Coletor-Emissor 

A interface coletor-emissor pode ser exposta a sobretensões, principalmente durante a comutação 

para a condução ou o corte. A proteção para este fenómeno consiste na utilização de um varistor aos 

seus terminais. Como a sua resistência elétrica é inversamente proporcional à tensão (VDR) que lhe 

é aplicada, este actua momentaneamente como curto-circuito em caso de sobretensão, conduzindo o 

excesso de corrente resultante do processo. Deste modo a sobretensão é eliminada e, neste 

processo, a energia é dissipada por efeito de joule.  

A identificação do ponto de tensão em que o varistor passa à condução (clamping voltage) é 

escolhida como sendo duas a três vezes superior à tensão nominal do circuito, mas garantindo que é 

inferior à tensão limite do IGBT. Desta forma evita-se que o varistor actue excessivamente com 

transitórios com aproximadamente a tensão nominal. 

Na Figura 4.5 [21] apresenta-se a curva característica de funcionamento do varistor, bem como o 

ponto de clamping voltage VC, a partir do qual o varistor limita a tensão. 

 

Figura 4.5 - Zonas de funcionamento do varistor 

 

Com base nos requisitos identificados, o varistor escolhido foi o modelo V420LA20AP da Littelfuse, 

com uma clamping voltage VC = 1120 V e podendo dissipar 90 J de energia, o que garante a proteção 

do IGBT que suporta até um máximo de 1200 V. 

 

4.1.6 Resistência de descarga Porta-Emissor 

Durante o funcionamento do conversor, a comutação do IGBT faz com que a capacidade intrínseca 

da porta-emissor Cies seja carregada pelo circuito de disparo. Para garantir que o disparo ocorre 
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corretamente, é necessário proceder à descarga desta capacidade. Esta ação é realizada 

adicionando uma resistência RGE em paralelo com os terminais correspondentes do IGBT.  

Com esta ligação obtém-se um circuito RC, e estabelecendo-se uma constante de tempo 𝜏 = 40𝜇𝑠 

para que a descarga da capacidade ocorra mais rapidamente que a comutação do semicondutor, é 

possível identificar o valor da resistência RGE a usar (4.11), uma vez que a capacidade porta-emissor 

tem aproximadamente o mesmo valor que a capacidade de entrada (Cies ≈ 1,43nF).  

 
𝜏 = 𝑅𝐺𝐸 × 𝐶𝑖𝑒𝑠 ⇔ 𝑅𝐺𝐸 =

𝜏

𝐶𝑖𝑒𝑠
 

 
(4.10) 

 𝑅𝐺𝐸 ≥
40 × 10−6

1,43 × 10−9
≥ 28 kΩ 

 

(4.11) 

 

4.1.7 Dissipador 

As perdas resultantes da condução e da comutação dos semicondutores originam o aquecimento dos 

mesmos. Sendo que o sistema opera com potências de 670W, mesmo uma pequena percentagem de 

energia em perdas resulta numa considerável quantidade de energia presente na forma de calor. 

Recorre-se por isso a um dissipador que tenha a capacidade de escoar a energia dissipada pelos 

semicondutores.  

O calor dos semicondutores tem de atravessar diversas interfaces para poder ser dissipado, sendo 

que cada uma destas interfaces apresenta uma resistência térmica, que apresenta uma diferença de 

temperatura entre os seus terminais. Entre as temperaturas características surgem a de junção (TJ), a 

do encapsulamento do semicondutor (TC), a do dissipador (TS) e a temperatura ambiente (TA), Figura 

4.6.  

 

Figura 4.6 - a) Representação equivalente do circuito térmico b) Esquema de localização das resistências térmicas [22] 

É possível relacionar as diferentes variáveis como apresentado em (4.12) [22].  

 
𝑇𝐽 − 𝑇𝐴 = (𝑅𝑡ℎ𝐽−𝐶 − 𝑅𝑡ℎ𝐶−𝑆 + 𝑅𝑡ℎ𝑆−𝐴)𝑃𝐷 

 
(4.12) 

 
𝑅𝑡ℎ𝑆−𝐴 =

𝑇𝐽 − 𝑇𝐴

𝑃𝐷
− 𝑅𝑡ℎ𝐽−𝐶 − 𝑅𝑡ℎ𝐶−𝑆 

 
(4.13) 

O valor da potência dissipada foi calculado em (3.29). Conhecem-se os valores dos seguintes 

parâmetros: 

• Resistência térmica entre o semicondutor e a cápsula: 𝑅𝑡ℎ𝐽−𝐶 = 0,46 oC/W 
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• Resistência térmica entre a cápsula e o dissipador: 𝑅𝑡ℎ𝐶−𝑆 = 0,05 
 oC/W 

• Temperatura de junção: TJ = 125 ºC  

• Temperatura ambiente: TA = 25 ºC 

 

O valor da resistência térmica entre o dissipador e o ar resulta assim em 𝑅𝑡ℎ𝑆−𝐴 = 2,21 oC/W. 

Com o objetivo de garantir que a temperatura nos semicondutores não atinge valores destrutivos, o 

dissipador deve ter 𝑅𝑡ℎ𝑆−𝐴 ≤ 4,47o C/W. De forma a garantir alguma margem de segurança, o 

dissipador escolhido apresenta 𝑅𝑡ℎ𝑆−𝐴 = 1,5o C/W. 

Este projeto dispensa o uso de um dissipador ativo (com ventoinha), tal como calculado segundo 

(4.13), uma vez que a potência dissipada não é muito elevada (3.29). Como vantagem desta escolha 

pode-se assinalar a inexistência de componentes móveis, funcionamento silencioso, e não necessitar 

de alimentação elétrica para ventilação.  

4.2 Circuitos de leitura de tensão e corrente 

De forma a possibilitar o processo de controlo de tensões, correntes e potência é essencial que se 

proceda à leitura dessas grandezas recorrendo a um circuito de aquisição e condicionamento de 

sinal.  

Os valores das grandezas deverão ser lidos e enviados para o MCU realizar as operações 

necessárias. No entanto a gama de valores que o MCU pode ler é limitada: sinais de 0 a 3,3V e 

correntes de entrada menores que 15 mA. Deste modo é necessário recorrer a métodos que realizem 

o ajuste do sinal de leitura para valores adequados ao MCU.  

Os LEMs de tensão e corrente são transdutores que permitem obter os sinais correspondentes às 

grandezas a medir e ajustá-los aos requisitos do MCU. Estes transdutores realizam isolamento 

galvânico entre a sua entrada e a saída, usando o efeito de Hall que mede a corrente elétrica à sua 

entrada. 

Estes transdutores têm como principais vantagens uma excelente exatidão, elevada linearidade, 

baixo tempo de resposta e imunidade a interferências externas. 

Neste projeto são usados três transdutores de tensão da marca LEM (LV 25-P), que são usados para 

medir a tensão proveniente do sistema PV, a tensão no andar DC, e a forma de onda da tensão da 

rede. Relativamente aos transdutores de corrente são usados dois LEM de corrente (LA 25-NP), para 

medir a corrente do sistema PV e a corrente injetada na rede. Apenas serão apresentados os 

dimensionamentos dos transdutores de corrente e tensão para o PV, uma vez que os restantes já se 

encontram dimensionados num trabalho anterior [19]. 

4.2.1 Transdutor de Tensão 

Este transdutor é usado para se poder medir a tensão que o sistema PV apresenta na ligação ao 

conversor elevador quadrático. Esta medida será essencial para o cálculo do MPPT. Na sua entrada 

tem aos terminais do primário uma tensão máxima que deverá rondar VPV≈120V. Com base na folha 
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de especificações do fabricante verifica-se que a relação de transformação é de 2500/1000, sendo 

que a corrente nominal no primário deverá ser de 10 mA. 

 

Figura 4.7 - Circuito de ligação do transdutor de tensão 

Dado que o LEM de tensão recorre ao efeito de Hall, é necessário que a corrente do primário seja 

proporcional à tensão que se pretende ler. Para isso, e usando-se a Lei de Ohm, é usada uma 

resistência de entrada R1, que permite a proporcionalidade entre tensão e corrente desejada. Para o 

cálculo de R1, sendo a corrente do primário 10 mA, e a tensão VPV≈120V, tem-se: 

 

 R1=
120

10×10-3
=12kΩ 

 
(4.14) 

Segundo o fabricante o erro do LEM é ±0,9% de VPN. Com base nestes valores, a resistência R1 

dissipa uma potência de 1,2 W.  

Na sua saída é usada a resistência RM que serve para definir e ajustar a tensão do sinal para leitura 

pelo MCU. Esta é dimensionada de forma semelhante a R1. Sendo desejado que a tensão a ler pelo 

MCU seja de 3,3 V, e a corrente no secundário é dada pela relação do número de espiras 

multiplicada pela corrente no primário, tem-se que: 

 RM=
3,3

25 × 10-3
=132Ω 

 
(4.15) 

A resistência RM terá de dissipar uma potência de 83 mW. Sendo que esta resistência irá ajustar a 

tensão para leitura pelo microcontrolador, é importante definir com precisão o seu valor para impedir 

incorreções na leitura. Por este motivo usou-se uma resistência de 115 Ω em série com um 

potenciómetro multivolta de 20 Ω que permita um ajuste fino da resistência.  

4.2.2 Transdutor de Corrente 

O transdutor de corrente é usado para medir a corrente proveniente do sistema PV. Esta medida é 

usada para o cálculo do MPPT. 

 

Figura 4.8 - Circuito de ligação do transdutor de corrente 



 

39 
 

De acordo com o fabricante, como a corrente a ler é 𝐼𝑃𝑉 =
670

115
= 5,83 𝐴, a configuração apropriada 

corresponde a IPN=6 A. Nessa configuração a relação de transformação de 4/1000, o que confere 

uma corrente no secundário 𝐼𝑆𝑁 =
4 𝑥 5,83

1000
= 23,3 𝑚𝐴. 

 

Figura 4.9 – Configuração do transdutor de corrente para a corrente IPV. 

A resistência de medida é calculada com base na tensão de saída pretendida de 3,3 V e na corrente 

no secundário, resultando em: 

 𝑅𝑀𝑖 =
3,3𝑉

23,3 ×  10−3
≈ 141,6 Ω (4.16) 

 

Com base nestes valores esta resistência deve ser de 125 mW ou superior, pois terá de dissipar até 

74,9 mW. 

4.2.3 Circuito de offset dos sinais AC 

Na leitura dos sinais AC, tanto da tensão da rede como da corrente injetada na rede, é necessário 

adicionar um offset nestes sinais para que seja possível a leitura pelo MCU, uma vez que este tem 

uma gama de leitura de 0 V a 3,3 V. Nesse sentido foi dimensionado um circuito com um amplificador 

operacional (Ampop) em montagem somadora não-inversora (Figura 4.10) que simultaneamente 

adiciona um offset ao sinal para o centro da amplitude de leitura (1,5 V), e reduz para metade a 

amplitude do sinal. 

 

Figura 4.10 - Ampop em montagem somadora não-inversora 

 

O circuito pode ser descrito pelas seguintes equações: 

 {

𝑉1 − 𝑉+

𝑅1
= 𝐼1

𝑉2 − 𝑉+

𝑅2
= 𝐼2

 (4.17) 

 

 {
𝑉− =

𝑅3

𝑅3 + 𝑅4
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉− = 𝑉+                   
 (4.18) 
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Para que I+ seja nula, e a partir de (4.17), obtém-se:  

 
𝑉2 − 𝑉+

𝑅2
+
𝑉1 − 𝑉+

𝑅1
= 0 ⇔ 𝑉+ (

𝑅1 + 𝑅2

𝑅1 × 𝑅2
) =

𝑉2

𝑅2
+
𝑉1

𝑅1
 (4.19) 

 

De (4.18) e (4.19): 

 

𝑅3

𝑅3 + 𝑅4
𝑉𝑜𝑢𝑡 =

𝑉2

𝑅2
 
𝑅1 × 𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
+
𝑉1

𝑅1
 
𝑅1 × 𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
  

 

⇔  
𝑅3

𝑅3 + 𝑅4
𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉1

𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
+ 𝑉2

𝑅1

𝑅1 + 𝑅2
 

(4.20) 

 

 

Definindo R1=R2=R, R3≈∞ e R4=0, resulta na equação que define o circuito de offset: 

 𝑉𝑜𝑢𝑡 =
𝑉1

2
+
𝑉2

2
 (4.21) 

 

 

Por análise de (4.21), é possível verificar que o sinal de saída Vout reduz para metade o sinal de 

entrada (V1) e adiciona um offset de 
𝑉2

2
, pelo que se V2=3 V, o offset adicionado traduz-se nos 1,5 V 

pretendidos.  

Para obter uma tensão V2=3 V, dimensionou-se um divisor resistivo (Figura 4.11) (4.22). 

 

Figura 4.11 - Divisor resistivo 

 

 
𝑉2 =

𝑅𝑏

𝑅𝑎 + 𝑅𝑏
𝑉𝑖𝑛 

 

(4.22) 

 

Sendo Ra=880 Ω e Rb=220 Ω, e Vin=15 V, a tensão V2 resulta nos 3 V necessários para obter o offset 

pretendido. 

O resultado da montagem do circuito de offset com o divisor resistivo é apresentado na Figura 4.12: 
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Figura 4.12 - Circuito de offset 

Uma vez que é necessário aplicar offset a dois sinais AC, opta-se por utilizar um Ampop duplo, 

modelo RC4558 da Texas Instruments. 

4.2.4 Proteção de leitura com díodo zener 

O microcontrolador é um componente muito sensível a sobretensões, podendo ser destruído se a 

tensão do sinal de leitura superar o limite máximo suportado (Vreadmax=3,6V). Nesse sentido, e apesar 

de o sinal estar definido para ter uma tensão máxima de 3,3V, é importante incluir uma proteção 

adicional que limite a tensão que atinge o pin de leitura. O díodo de zener é um componente que ao 

atingir a tensão de zener permite a passagem de corrente ao mesmo tempo que mantém a tensão 

constante aos seus terminais. É por isso apropriado para proteger as entradas do MCU contra 

sobretensões. 

O circuito de proteção, ilustrado na Figura 4.13, consiste na ligação de uma resistência em série e um 

zener em paralelo com o ponto que se pretende proteger. 

 

Figura 4.13 - Circuito de proteção: limitador de tensão 

A resistência RZ vai dissipar suportar a diferença de tensão resultante da proteção do zener quando é 

superada a tensão de zener. Sendo a tensão de zener de 3.3 V para proteger o MCU, e segundo o 

fabricante a corrente IZ=114 mA, obtém-se: 

 
R𝑍𝑚𝑖𝑛 =

𝑉𝐿𝐸𝑀 − 𝑣𝑍
𝐼𝑍

= 6,2 Ω 

 
(4.23) 

 

Neste caso escolheu-se uma resistência RM de 10 Ω que suporte 250 mW. 
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4.3 Desenho das Placas de Circuito Impresso 

As placas de circuito impresso permitem integrar diversos componentes de sistemas mais com 

menos complexos de uma forma compacta e organizada, e consoante a sua complexidade é possível 

definir várias camadas para a placa.  

 

O guia de normas de boas práticas da IPC, Association Connecting Electronics Industries, compila 

muitas das normas e especificações a aplicar no desenho de PCB. Do vasto conjunto de normas, 

destacam-se o IPC-2221 “Generic Standard on Printed Board Design’’ e o IPC-9592 ‘’Performance 

Parameters for Power Conversion Devices’’. O primeiro é referente a boas práticas de desenho das 

placas de circuito impresso para aplicações gerais, enquanto que o segundo está orientado 

especificamente para os conversores de potência. 

Face às diferentes características do circuito de comando e sinal, com sinais fracos com frequências 

na ordem das dezenas de kHz, e do circuito de potência, sujeito a tensões bastante mais elevadas e 

correntes até 5,86 A, Tabela 3.3, optou-se por colocar estes dois circuitos em PCI diferentes, de 

forma a minimizar ruído de interferência entre ambas.  

 

O dimensionamento da placa de potência deve ter em conta um espaçamento adequando entre 

pistas para evitar arcos elétricos entre pistas adjacentes, devido às tensões, e largura suficiente das 

pistas que evite o sobreaquecimento destas, devido às correntes. 

 

De entre as principais boas práticas, pode-se identificar [21]: 

 

• Evitar pistas com curvas de 90º, optando por curvas de 45º.  

 

• Utilização de um plano de massa na PCI de sinal, bem como na área do circuito de disparo 

da PCI de potência. O plano de massa faz com que a ligação da fonte de alimentação aos 

componentes seja vista como um só nó, uma vez que uma área de cobre permite melhor 

condução da corrente de retorno dos diferentes componentes sem queda de tensão 

significativa, garantindo que a ligação a GND de todos os componentes é feita à mesma 

referência de potencial. Este plano também diminui indutâncias, minimizando fatores de 

interferência eletromagnética.  

 

• A inclusão de condensadores de desacoplamento à saída das fontes de alimentação e na 

alimentação dos componentes eletrónicos, confere uma redução do tremor das fontes de 

tensão, podendo maximizar-se essa redução ao se usar um conjunto de condensadores, de 

tântalo e cerâmico. 

 

• Para facilitar o processo de colocação e soldagem dos componentes é desejável manter a 

relação entre o furo e o pad em 1,8 vezes, e que a sua diferença seja pelo menos de 0,5 mm. 

Já a relação pista/furo deve ser inferior a 2,5 vezes. 
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• No desenho das PCI é importante conciliar a necessidade de maximizar o espaçamento entre 

pistas para evitar arcos de tensão e efeitos capacitivos, mas por outro lado compactar ao 

máximo o circuito para minimizar quedas de tensão e ruído das pistas. 

 

• O espaçamento entre pistas pode ser reduzido se for aplicado revestimento à PCI, isto 

porque o revestimento para além de prevenir a oxidação da superfície de cobre, também 

actua como isolador das pistas. Este revestimento, conhecido como soldermask, consiste 

num polímero não condutor que é aplicado sobre a superfície da PCI. 

 

• Outra medida usual consiste na sobreposição de pistas de sinal em layers diferentes, 

colocando por exemplo a pista de 15V na layer superior, sobreposta à pista de 0V, na layer 

inferior, o que irá resultar na redução, ou idealmente eliminação, de indutâncias parasitas. 

 

Relativamente ao espaçamento entre pistas e sendo a PCI a fabricar revestida por polímero isolante 

(correspondendo a B4), o IPC-2221 assinala: 

 

 

Figura 4.14 - Espaçamento entre pistas consoante a tensão (especificamente pistas com revestimento isolante - B4) 

 

Sendo a tensão máxima de 400V, o espaçamento mínimo segundo a Figura 4.14 é de 0,8mm. 

Tomando como referência a norma IPC-9592, o espaçamento mínimo entre pistas é calculado com 

base na equação: 

 𝑑 = 0,6 + 400 × 0,005 = 2,6 𝑚𝑚 (4.24) 

 

A diferença de espaçamento de referência entre as normas é consequência da norma IPC-9592 

apresentar os valores apenas para placas não revestidas por polímero, exigindo por isso um 

afastamento maior. No caso deste projeto o espaçamento pode ser menor que (4.24).  
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Identifica-se assim o valor recomendável para o espaçamento entre pistas que cumpre com as duas 

normas: 

 𝑑 ≥ 2,6 𝑚𝑚 (4.25) 

 

A variação de temperatura ΔT para a placa a fabricar que tem espessura de 1,55 mm (ou 61 mils) é 

aproximadamente 10 ºC, tal como apresentado na Figura 4.15. 

 

 

Figura 4.15 – Variação de temperatura tolerada pelas pistas em função da espessura da placa PCB (em mils) 

 

A largura das pistas deverá também ser calculada com base nas normas recomendadas. Segundo a 

IPC-2221: 

 

Figura 4.16 - Largura das pistas da PCB em função da corrente 
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Figura 4.17 - Largura das pistas da PCB em função da espessura da placa 

 

Para um ΔT=10 ºC e uma corrente máxima de 5,86 A, e sendo a espessura da pista de cobre 35 μm 

(ou 0.0014 inches), a largura da pista deverá ser de 3,81 mm. Este valor é o mínimo recomendável, 

considerando-se, sempre que possível, um espaçamento de 4 mm para as pistas de potência. 

Nas pistas de sinal definiu-se uma largura de 1 mm, o que permite correntes de 2,4 A. 

4.3.1 Desenho das placas PCI do projeto 

O desenho das duas placas deste projeto, referentes ao conversor elevador quadrático, teve como 

base as recomendações acima referidas, de forma a garantir uma correta elaboração da PCI.  

Para ambas as placas realizaram-se aos seguintes passos: 

• Recolha das bibliotecas dos fabricantes correspondentes aos componentes usados 

• Desenho de footprints dos componentes sem bibliotecas correspondentes 

• Desenho do símbolo elétrico para cada footprint 

• Elaboração do esquema elétrico do circuito 

• Definição da dimensão da placa PCI 

• Criação do layout da PCI a partir do esquema elétrico elaborado 

• Criação das regras de DRC (Design Rules Check) que estabeleçam os requisitos das pistas 

• Disposição dos componentes pela PCI para que fiquem de acordo com a localização dos 

andares superior e inferior, em particular pela posição do dissipador 

• Criação das pistas e ajuste manual destas para otimizar a sua organização 

• Ajuste dos pads e furos para facilitar processo de soldagem 

• Verificação de erros DRC 

• Confirmação da montagem dos componentes à PCI através de impressão à escala 

• Extração dos ficheiros “Gerber” e “NC Drill” para fabricação  
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Na Figura 4.20 apresenta-se o protótipo do conversor elevador quadrático construído, que será 

utilizado para se obterem resultados experimentais. 

 

Figura 4.20 – Protótipo do conversor elevador quadrático construído 

 

O sistema de conversão completo consiste na montagem do protótipo elevador quadrático construído 

com o protótipo inversor existente, tal como apresentado na Figura 4.21. 

 

 

Figura 4.21 - Montagem do sistema de conversão completo, composto pelo protótipo do conversor elevador quadrático (à 
esquerda) e pelo protótipo do inversor (à direita) 
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5 MCU 

O microcontrolador (MCU) é o elemento do sistema responsável pelas operações computacionais. 

Este faz a leitura de sinais (interface digital e analógica), processamento, armazenamento em 

memória e geração de sinais de comando. Este é responsável por operar os controladores de tensão 

e de corrente, e também o sistema de MPPT. 

Tendo em conta as operações que realiza, este deverá ser dotado de determinadas características, 

como interface I/O, ADC para leitura de sinais analógicos, função de fast PWM, e capacidade de 

processamento suficiente para o projeto em causa. 

No mercado existem diversas opções de MCU disponíveis, e como tal deve-se proceder a uma 

análise cuidada para identificar a opção mais adequada. 

5.1 Escolha do MCU 

Arduino 

O Arduino Uno é uma das plataformas MCU mais conhecidas e usadas. Este apresenta uma grande 

versatilidade por dispor de diversas portas I/O de entrada (digitais e analógicas) e de saída, 6 das 

quais compatíveis com PWM; possui um sistema de desenvolvimento muito intuitivo, com 

programação na linguagem Arduino (muito próxima de C), com um vasto conjunto de bibliotecas de 

funções disponíveis, e uma comunidade enorme com imensos programas disponíveis em código 

aberto.  

A plataforma assenta no microcontrolador ATmega328P da família AVR da Atmel/Microchip, e o seu 

oscilador possui uma velocidade de clock de 16 MHz, bem como 16 milhões de operações por 

segundo (MIPS). 

 

Raspberry PI 

O Raspberry PI 3 é uma plataforma que consiste num microcomputador, com interfaces GPIO, mas 

limitada apenas a sinais digitais. As suas saídas são compatíveis com PWM. Este possui um 

processador Quad Core de 1,2 GHz Broadcom BCM2837 de 64bit, o que o insere num patamar de 

capacidade de processamento elevado. Ao contrário dos MCU genéricos, o Rapsberry PI possui um 

sistema operativo, o que o torna capaz de operações mais vastas, mas também o torna menos 

versátil, pois exige um arranque e encerramento sempre que é ligado e desligado. Uma das principais 

limitações é a inexistência de ADC integrado, o que resulta na inexistência de entradas GPIO 

analógicas. 

 

ATMEGA162 

O ATMEGA162 é um microcontrolador AVR genérico da ATMEL/Microchip, com arquitetura Harvard 

modificada RISC de 8-bit. A arquitetura RISC é conhecida por permitir que cada instrução seja 

executada em apenas um ciclo de clock.  
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Este MCU apresenta-se de forma isolada, sem a placa de desenvolvimento existente por exemplo no 

Arduino ou no Raspberry PI. Por esse motivo, é necessário recorrer a uma ferramenta de 

programação e desenvolvimento, como o Atmel ICE, que faz a gestão e programação do MCU, e que 

permite também fazer o debug de programas que estão a correr no MCU (on-chip debbuging). 

Este MCU tem características semelhantes às do Arduino Uno, por naturalmente partilhar a mesma 

família AVR, possuindo diversas portas GPIO e sendo compatível com PWM integrado. 

 

dsPIC33 

Para este projeto escolheu-se o MCU dsPIC33EP512MU810, em conjunto com a placa de 

desenvolvimento EasyPIC Fusion v7 da Mikroe, que realiza a programação do MCU e facilita o 

acesso aos pinos de GIPO para o processo de desenvolvimento.  

Este MCU da Microchip, programado em C, tem arquitetura Harvard de 16-bit e é um 

microcontrolador de utilização genérica. A família dsPIC distingue-se da PIC24 por adicionar 

capacidades de processamento digital de sinal. É dotado de diversas portas de entrada analógica e 

digital, e de saída PWM de alta velocidade. Tem um clock de 8 MHz permitindo até 70 MIPS. O seu 

ADC de 10-bit permite até 10 Msps.  

As vantagens deste MCU face aos outros anteriormente apresentados consistem numa maior 

capacidade de processamento face ao Arduino Uno, já que o Arduino não possui poder de 

processamento suficiente para este projeto, a capacidade de produzir PWM de alta velocidade, e a 

inclusão de ADC, o que é uma grande vantagem face ao Raspberry PI.  

5.2 Configuração da base de tempo 

O clock utilizado funciona a FOSC = 8 MHz e a arquitetura do MCU requer 4 ciclos de clock para 

executar uma instrução. De forma a poder executar um número maior de instruções foi definido um 

prescaller de PLL de 16.  

O período de execução de uma instrução resulta em: 

 

 
1

𝑇𝑐𝑦
=
𝐹𝑂𝑆𝐶 × 𝑃𝐿𝐿𝑥

4
= 32 𝑀𝐻𝑧 (5.1) 

 

Com base nesta configuração, as operações intrinsecamente relacionadas com o clock serão 

proporcionais a esta base de tempo. 

O cálculo da base de tempo PTPER do sinal portador é feito com base no período do sinal PWM que 

se pretende. Assim, para um sinal de 10 kHz, resulta que: 

 𝑇𝑃𝑊𝑀 =
𝑇𝑐𝑦 × 𝑃𝑇𝑃𝐸𝑅

𝐶𝑙𝑜𝑐𝑘 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟
⇔ 𝑃𝑇𝑃𝐸𝑅 =

32 × 106 × 1

10 × 103
= 3200 

 
(5.2) 
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5.3 Aquisição de sinais analógicos 

A leitura dos sinais de de tensão e corrente dos LEMs é feita nos pinos de entrada analógicos, sendo 

necessário usar o ADC para converter o sinal para o domínio digital, que é usado pelo MCU. O MCU 

utilizado possui dois ADC de 10-bit (ou configuráveis para 12-bit com uma aquisição mais lenta) com 

velocidade de aquisição de até 1,1 Msps, com amostragem de até 4 canais em simultâneo. Este 

dispõe de diferentes tipos de configuração que podem ser ajustados a cada tipo de utilização 

específico.   

Neste projeto optou-se pela configuração com sequência automática de amostragem e conversão, tal 

como ilustrado na Figura 5.1: 

 

Figura 5.1 - Sequência de amostragem automática e conversão automática [23] 

O período de amostragem Figura 5.1(1) é definido e é controlado automaticamente, iniciando-se 

imediatamente após a o processo de conversão, e por sua vez o processo de conversão é iniciado 

imediatamente após o fim do período de amostragem Figura 5.1(2). Esta sequência ocorre 

consecutivamente Figura 5.1(3) e Figura 5.1(4). 

O período de amostragem (TSMP) pode ser ajustado através de N consoante as necessidades da 

aplicação, e é dado por: 

 𝑇𝑆𝑀𝑃 = 𝑁 × 𝑇𝐴𝐷  (5.3) 

 

Sendo 𝑇𝐴𝐷 = 𝑇𝐶𝑌(𝐴𝐷𝐶𝑆 + 1) uma unidade de conversão analógico-digital. 

 O período de conversão (Tconv) tem um valor fixo, e é dado por: 

 𝑇𝐶𝑂𝑁𝑉 = 12 × 𝑇𝐴𝐷 (5.4) 

 

Como a operação do controlador de corrente requer que o sinal de referência (leitura da tensão da 

rede) e a corrente injetada na rede sejam adquiridos no mesmo instante, para minimizar o erro, opta-

se pela amostragem simultânea dos sinais. Neste modo de configuração o processo de amostragem 

é simultâneo, sendo seguido por dois processos de conversão, um para cada amostragem, como se 

ilustra na Figura 5.2: 
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Figura 5.2 – Sequência de amostragem simultânea de 2 canais 

O tempo de uma sequência de amostragem e conversão é dado por: 

 𝑇𝑆𝐸𝑄 = 𝑇𝑆𝑀𝑃 +𝑀(𝑇𝐶𝑂𝑁𝑉) (5.5) 

 

Sendo que M é o número de canais a serem amostrados simultaneamente. 

Uma vez que o controlador de corrente opera a uma frequência de 10 kHz, a frequência de aquisição 

do ADC tem de ser superior a esta, o que resulta em: 

 
1

10 𝑘𝐻𝑧
> 𝑇𝑆𝐸𝑄 ⇔  100 𝜇𝑠 > (𝑁 + 12𝑀)𝑇𝐶𝑌(𝐴𝐷𝐶𝑆 + 1) (5.6) 

 

Para cumprir (5.6), pode-se por um lado ajustar o período de amostragem (N), ou também ajustar o 

período de conversão de referência através de ADCS. 

Neste projeto é necessária a leitura de cinco sinais diferentes, optando-se por adquirir os sinais AC 

(tensão da rede e corrente injetada na rede) no ADC1 configurado no modo 10-bit, uma vez que o 

MCU apenas permite aquisição simultânea neste modo, e com aquisição simultânea dos dois sinais, 

resultando a frequência de aquisição dos dois canais em 20,31 kHz. No ADC2 são adquiridos os 

restantes três sinais DC (IPV, VPV e VDC) no modo 12-bit que confere maior resolução, e com 

aquisições sequenciais, com uma frequência de aquisição dos 3 canais de 20,24kHz. 

Relativamente ao ADC é também possível configurar o formato de representação dos dados, de entre 

quatro tipos de formatos. Neste projeto escolheu-se a representação no formato de inteiro sem sinal, 

que varia de 0 a 1023. 

 

5.4 Interrupções 

Uma interrupção é um sinal que desencadeia uma mudança de contexto do microcontrolador, ou 

seja, este interrompe as operações que estava a realizar e passa a executar as operações 

associadas à interrupção ocorrida, tal como ilustrado na Figura 5.3.  

O sinal de interrupção pode ter origem num sinal externo, ou ser gerado internamente, sendo este 

último o que é usado neste projeto. Os sinais de interrupção internos são desencadeados 

periodicamente a partir de um Timer, que garante que eventos que necessitam de ser executados 

com uma certa cadência temporal, cumpram esse requisito.  
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Figura 5.3 - Exemplo de interrupções a serem executadas com prioridade face à sequência normal de instruções do ciclo 
while 

O MCU utilizado dispõe de até 27 Timers de utilização genérica. Neste projeto foram utilizados 2 

Timers diferentes, um associado à geração dos sinais de comando do inversor, e outro para o 

comando do conversor elevador quadrático.  

 

É necessário configurar os Timers de modo a serem disparados no período pretendido. Essa 

configuração é feita pelo registo TxCON que define o clock usado, e o PRx para o período. Os Timers 

também devem ser inicializados definindo o nível de prioridade no registo de controlo IPCx, 

inicializando a flag de estado da interrupção (ON/OFF) IFSx, e ativar a interrupção com o registo IECx 

[24]. Neste projeto definiu-se um período de 80 μs para os Timers, que permite que a frequência de 

comutação dos semicondutores do inversor e do elevador quadrático seja de aproximadamente 

12,5 𝑘𝐻𝑧. 

 

O processo de interrupção está associado a um nível de prioridade que varia entre zero (menor 

prioridade) e sete (máxima prioridade) e que deve ser usado para garantir que operações prioritárias 

se sobreponham a outras não críticas. 

 

As operações que se pretende executar durante uma interrupção são feitas numa função especial: as 

interrupt service routines (ISR). Cada ISR está associada a um Timer específico. As operações de 

cada ISR são executadas quando o Timer é disparado, e assim que a ISR seja concluída o MCU 

retoma a sequência prévia de instruções que estava a executar. 

 

5.5 Geração do sinal PWM 

O valor do período do PWM define a frequência de comutação do sinal PWM. O controlo do período é 

feito ao através do Registo Primário da Base de Tempo (PTPER). Neste registo é definido o período 

de um sinal triangular, que cresce até um valor limiar (o do PTPER), e que ao ser atingido realiza um 

reset para um novo ciclo. 

O Primary Duty Cycle (PDCx) é o registo que define o valor do duty cycle, assumindo a função 

modulante no processo de modulação PWM, e por isso o seu valor tem de estar limitado por 0 ≤ 

PDCx ≤ PTPER.  
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Figura 5.4 - Modulação PWM com modulante triangular configurada no modo centrado [25] 

 

Cada uma das seis portas de PWM possuem uma interface positiva (PWMxH) e a sua complementar 

(PWMxL), que pode ser útil para o disparo complementar dos braços do inversor.  

O sinal modulante tem o valor compreendido entre 0 e 1023, uma vez que o MCU utiliza o ADC de 

10-bit, garantindo 1024 níveis de leitura. Na interpretação deste sinal deve ser tida como arcada 

positiva da tensão da rede a gama de valores entre 512 e 1023, e a arcada negativa correspondendo 

a gama entre 0 e 511, tal como ilustrado na Figura 5.5: 

 

Figura 5.5 – Identificação da arcada positiva (“Mo=”1” a azul) e negativa (Mo=”0” a amarelo) no sinal modulante 

 

Neste projeto o disparo de cada um dos semicondutores do inversor é feito através dos sinais 1 e 2 

para o comando de cada um dos braços do inversor.  

A geração destes sinais obedece às seguintes condições, de forma semelhante à indicada no 

capítulo 3.3: 

Tabela 5.1 - Tabela de estados de γ1 e γ2 

Se modulante for positiva γ1 = “High” γ2 = sinal SPWM 

Se modulante for negativa γ1 = sinal SPWM γ2 = “High” 
 

Os pinos de saída escolhidos são o RE5 e RE7, por serem pinos PWMxH. 
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5.6 Implementação dos controladores 

5.6.1 Controlador da corrente IREDE 

O controlador de corrente PI é composto por uma componente proporcional e uma componente 

integral.  

Podendo o integral do erro ser visto como o somatório da área de diversos retângulos com altura 

igual ao erro e largura igual ao intervalo de tempo decorrido (𝑒𝑟𝑟𝑜 × 𝛥𝑡), é possível obter-se o cálculo 

do integral. 

 

Figura 5.6 - Exemplo de integração por somatório de intervalos 

Deste modo é possível obter uma aproximação do integral do sinal: 

∫𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙 ≈
∑ 𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑓𝑐𝑜𝑚𝑢𝑡𝑎çã𝑜
 

O controlador da Figura 3.6 pode então ser implementado tal como apresentado em (5.7): 

 𝑢𝐶𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝐾𝑃𝑖  𝐸𝑟𝑟𝑜𝑖𝑟𝑒𝑑𝑒 +
∑(𝐾𝑖𝑖  𝐸𝑟𝑟𝑜𝑖𝑟𝑒𝑑𝑒)

𝑓𝑐𝑜𝑚𝑢𝑡𝑎çã𝑜
, com  𝐸𝑟𝑟𝑜𝑖𝑟𝑒𝑑𝑒 = 𝐼𝑟𝑒𝑓 − 𝐼𝑟𝑒𝑑𝑒 

 

(5.7) 

 

Adicionalmente foi incluído no controlador um limitador por saturação, que impede que o controlador 

fique instável em caso de crescimento excessivo. 

 

5.6.2 Controlador da tensão VDC 

De forma semelhante ao controlador PI da corrente Irede, o controlador da tensão no andar DC pode 

ser representado por: 

 𝑢𝐶𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 = 𝐾𝑃𝑣  𝐸𝑟𝑟𝑜𝑣𝐷𝐶 +
∑(𝐾𝑖𝑣  𝐸𝑟𝑟𝑜𝑣𝐷𝐶)

𝑓𝑐𝑜𝑚𝑢𝑡𝑎çã𝑜
, com 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑉𝐷𝐶 = 𝑉𝑟𝑒𝑓 − 𝑉𝐷𝐶  (5.8) 

 

O sinal do controlador de tensão vai regular a amplitude de Iref, que resulta do produto entre a 

amplitude de uCtensão e a forma de onda da tensão da rede Vrede: 

 𝐼𝑟𝑒𝑓 = 𝑉𝑟𝑒𝑑𝑒  𝑢𝐶𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 (5.9) 
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É aplicado um limitador por saturação que garante que o sinal Iref está sempre limitado à amplitude 

máxima da corrente injetada. 

5.7 Interface I/O  

A escolha dos pinos de ligação de entrada e saída do MCU teve como base as especificidades de 

cada sinal.  

 

Figura 5.7 - Diagrama de pinos do MCU 

Os sinais de entrada do LEMs de tensão e corrente, bem como os sinais provenientes dos LEMs do 

inversor, são todos sinais analógicos, e como tal é necessário recorrer à leitura dos sinais em pinos 

de entrada analógica, para que o ADC realize a conversão do sinal para digital para este poder ser 

usado pelo MCU. Os pinos de entrada analógica são identificados com ANx na folha de 

especificações do fabricante. 

Os sinais de saída, responsáveis pelo comando do conversor elevador quadrático e do inversor, são 

gerados pelo módulo de PWM de alta velocidade do MCU. Para realizar a interface desse módulo 

com o exterior, é necessário recorrer aos pinos dedicados a esta função, com a denominação 

PWMxH ou PWMxL, como é o caso dos pinos RE identificados na Tabela 5.2. Nos pinos PWMxH o 

sinal corresponde ao sinal PWM gerado, sendo que nos pinos PWMxL o sinal é o complementar do 

PWM. 

Tabela 5.2 - PINOUT de interface com o MCU 

INPUT OUTPUT 
LEM VPV LEM IPV LEM VDC LEM Vrede LEM Irede 1 2 S 

RB5 RB1 RB4 RB0 RB2 RE7 RE5 RE1 

 

Todos os pinos de cada porta possuem oito registos diretamente associados às suas operações I/O, 

entre eles o registo de Direção de Dados (TRISx) que define se o pino é um input (se o registo for ‘1’) 

ou output (‘0’). As leituras e escritas dos latch dos pinos são feitas com (LATx) e das portas com 

(PORTx). O registo de seleção analógica (ANSELx) define se a porta de leitura corresponde é usada 

como analógica ou digital. 
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6 Resultados obtidos 

Como forma de comprovar as expectativas teóricas desenvolveu-se a simulação do modelo do 

circuito e em função do desempenho da simulação, procedeu-se à construção do protótipo do 

conversor. Deste modo é possível verificar se de facto é possível construir o conversor e concluir se 

este apresenta um desempenho semelhante ao da simulação. 

6.1 Resultados de simulação  

A simulação incide sobre dos diversos elementos do sistema de conversão, nomeadamente o 

conversor elevador quadrático, associado ao sistema de MPPT, o inversor de tensão com comando 

por SPWM, os controladores de tensão no andar DC e da corrente injetada na rede.  

6.1.1 Resultados de simulação no conversor quadrático 

O andar elevador de tensão foi dimensionado com o objetivo de elevar a tensão proveniente do 

sistema fotovoltaico para 400V à saída do andar elevador. Adicionalmente foi utilizado um sistema de 

controlo de tensão que deverá garantir que a tensão no andar DC esteja em 400V, ajustando a 

corrente entregue à rede, evitando assim descargas excessivas do condensador que possam 

comprometer o funcionamento do sistema. 

A tensão no andar DC pode ser observada na Figura 6.1. 

 

Figura 6.1 - Tensão de saída DC de entrada do inversor monofásico. 

 

Da análise da simulação, verifica-se que a tensão no andar DC mantém um valor médio de 400 V, 

tendo variações de tensão que não excedem os 2,5% de V
DC

. 

6.1.2 Resultados de simulação no inversor de tensão 

O andar DC/AC deverá fazer a conversão de grandezas DC para AC, de forma a entregar a energia 

produzida pelo sistema fotovoltaico à rede elétrica.  

A Figura 6.2 apresenta o resultado da conversão de energia à saída do inversor. 
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Figura 6.2 - Formas de onda da corrente (vermelho) e da tensão (azul, com um fator de redução de 10x) à saída do sistema 
de conversão. 

Verifica-se que o sistema de controlo de corrente está a funcionar corretamente, uma vez que a forma 

de onda da corrente é semelhante à forma de onda da tensão da rede, e a desfasagem entre as duas 

ondas é aproximadamente nula, pelo que o FP≈1. 

Por outro lado, a corrente entregue à rede apresenta um tremor que atinge ΔIrede=8%. A THD situa-se 

em 4,7%. 

6.1.3 Operação do MPPT 

O sistema MPPT deverá ajustar a comutação do conversor elevador quadrático de forma a que o 

sistema fotovoltaico opere à máxima potência.  

De forma a avaliar o desempenho do sistema MPPT em condições de irradiância variável, simulou-se 

o seu funcionamento durante a variação das condições de irradiância de 1000 W/m2 para 820 W/m2. 

Na Figura 6.3 apresenta-se a evolução de diferentes parâmetros do sistema durante as condições de 

irradiância variável. 
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Figura 6.3 - Desempenho transitório do sistema com irradiância variável de 1000 W/m2 para 820 W/m2: a) Irradiância; b) 
Potência de operação do PV; c) Tensão VDC no andar DC; d) Formas de onda da corrente (vermelho) e da tensão (azul, com 

fator de redução de 50x) na ligação à rede 

 

Pela análise da Figura 6.3 verifica-se que, após a alteração da irradiância, o sistema MPPT percorre 

diferentes pontos de operação, até atingir o MPP. Após atingir o MPP o sistema mantém-se a operar 

neste ponto, com oscilações muito pequenas em torno deste. A procura do MPP é feita com sucesso 

em diferentes situações de irradiância, identificando e fixando-se sempre no MPP. A redução de 

irradiância é acompanhada pela redução proporcional da potência do sistema PV Figura 6.3(a) e 

Figura 6.3(b), isto porque a variação da tensão não é significativa.  

Conclui-se que o sistema MPPT está a operar corretamente e atinge o MPP muito rapidamente, 

mantendo-se a operar neste ponto a partir daí. 
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Na Figura 6.3(c) verifica-se a tensão no andar DC está a ser controlada corretamente, atingindo-se e 

mantendo-se os 400V após o transitório de redução da irradiância, o que comprova o correto 

funcionamento do controlador de tensão. 

 

A corrente de saída AC, Figura 6.3(d), também acompanha a redução da irradiância, como 

consequência da redução da potência. Verifica-se que a forma de onda mantém a sua forma, 

ocorrendo apenas a redução da sua amplitude. 

 

6.2 Análise de resultados experimentais 

A análise dos resultados experimentais possibilita avaliar o real desempenho do conversor projetado.  

Como forma de avaliar o correto funcionamento de cada um dos elementos do sistema, testaram-se 

os circuitos por fases, evitando que algum mau funcionamento localizado possa causar a destruição 

de outros elementos. 

Numa primeira fase testou-se o disparo do semicondutor, verificando se com um sinal de disparo 

conhecido o IGBT comuta como esperado. De seguida analisou-se a evolução do ganho de tensão 

em função do fator de ciclo. Posteriormente verificou-se se o seu funcionamento com o controlador de 

corrente de entrada (IPV) conduzia a uma operação estável do sistema, garantindo o seguimento da 

corrente de referência.  

Numa fase posterior testou-se o inversor de tensão nos seus vários elementos: SPWM, γ1 e γ2, 

tensão VPWM, e corrente de saída. Testou-se também o controlador de corrente PI e o seu 

desempenho na ligação do inversor à rede. 

6.2.1 Conversor Elevador Quadrático 

O primeiro teste visa garantir que o sinal de disparo proveniente do microcontrolador chega 

corretamente ao IGBT, e com a polaridade desejada. Como é possível verificar pela Figura 6.4, o 

sinal de disparo do IGBT mantem a lógica original do sinal à saída do MCU, como havia sido 

planeado segundo a Figura 4.1. 
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Figura 6.4 - Sinal de disparo do MCU (amarelo) e sinal aplicado ao IGBT (azul) 

 

Em funcionamento, o conversor elevador quadrático apresenta tal como esperado um ganho de 

tensão com uma característica quadrática em função do fator de ciclo. Apesar do fator de ciclo teórico 

(no conversor ideal) ser 46,5%, verifica-se experimentalmente que o valor de δ para se atingir os 400 

V no andar DC é de 50% (assinalado a vermelho na Figura 6.5). Também é possível verificar pela 

Figura 6.5 que o rendimento piora significativamente para δ maiores, pelo que se conclui que este 

tipo de conversor não é adequado para ganhos de tensão muito elevados, sendo no entanto mais 

vantajoso que o conversor elevador “Boost”, pois garante um ganho de tensão mais elevado para o 

mesmo fator de ciclo. 

 

Figura 6.5 – Evolução do rendimento (azul) e ganho de tensão (Vo/Vi) (laranja) em função do fator de ciclo 

Fixando o conversor a operar com um fator de ciclo de 50%, mas com tensão reduzida, analisa-se a 

tensão à sua saída VDC, e as correntes nas bobinas iL1 e iL2, apresentadas na Figura 6.6. 
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Figura 6.6 – Tensão de entrada VPV (amarelo), tensão VDC (azul), corrente IL1 (rosa) e corrente IL2 (verde) 

É possível verificar que existe um ganho de tensão 
𝑉𝐷𝐶

𝑉𝑃𝑉
 =3,44, que é o desejado para elevar a tensão 

do sistema fotovoltaico para os 400 V no andar DC. A tensão VDC é estável, tendo um tremor 

reduzido. 

 

 

Figura 6.7 – Evolução do ganho de tensão teórico (conversor ideal) (azul), e ganho experimenta (laranja)l, em função do 
fator de ciclo 

  

Testou-se o controlador da corrente de entrada IPV e pode-se verificar que este controla o conversor 

de forma a garantir que a corrente de entrada se mantém no nível definido. O desempenho do 

conversor controlado pelo controlador de corrente é apresentado na Figura 6.8. 
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Figura 6.8 - Desempenho do conversor elevador quadrático com controlador de corrente 

 

Uma vez tendo o controlador de corrente por histerese em operação, a frequência de comutação 

passa a ser variável, ocorrendo uma comutação sempre que o controlador assim o assinalar.   

 

6.2.2 Inversor de tensão 

O primeiro teste do inversor em funcionamento utiliza o comando por SPWM, sem qualquer tipo de 

controlador. Na Figura 6.9 apresenta-se esse teste, sendo visível que o inversor está a funcionar 

corretamente, sendo comandado pelos sinais γ1 e γ2 provenientes do MCU, que são resultantes do 

processo de modulação SPWM, com o sinal modulante e o sinal da corrente Irede a serem adquiridos 

pelo ADC. É possível verificar que existe uma desfasagem entre a corrente Irede e a corrente de 

referência Iref, consequência da carga indutiva utilizada (bobine em série com um reóstato). 

Também pela figura é visível que o sinal proporcional à corrente Irede a ser lido pelo MCU apresenta 

um offset, que é adicionado pelo circuito de offset anteriormente dimensionado (Figura 4.12). 

 

 

Figura 6.9 – Ensaio em cadeia aberta com carga RL: Corrente de saída do inversor (Irede) (amarelo), tensão de saída do 
inversor (VPWM) (azul), leitura de corrente pelo LEM (IredeMCU) com offset (rosa), sinal modulante (Iref) (verde) 



 

64 
 

Na Figura 6.10 apresenta-se o sinal γ2 de comando do braço direito do inversor: 

 

 

Figura 6.10 - Detalhe do sinal γ2 (azul) durante a arcada positiva do sinal de referência Iref (rosa) 

A Figura 6.10 ilustra o pormenor do sinal γ2, gerado por modulação SPWM, que na arcada positiva 

do sinal de referência apresenta uma variação do fator de ciclo. Na zona de maior amplitude da 

arcada positiva o fator de ciclo é mínimo, e aumenta progressivamente até o sinal modulante atingir 

amplitude nula.  

 

Ao introduzir-se o controlador de corrente, a corrente Irede passa a seguir o sinal de referência Iref, 

fazendo com que a corrente fique em fase com este, tal como apresentado na Figura 6.11. 

 

 

Figura 6.11 – Desempenho do controlador de corrente na corrente de saída do inversor Irede 

Conclui-se com base na Figura 6.11 que o controlador de corrente está a funcionar corretamente. 

 

Procedendo-se à ligação do inversor à rede, a corrente que este injeta na rede e a forma de onda de 

tensão são apresentados na Figura 6.12. 
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Figura 6.12 - Forma de onda da corrente injetada na rede Irede (amarelo) e forma de onda da tensão da rede Iref (azul) 

 

Pode-se observar na Figura 6.12 que a forma de onda da corrente acompanha a forma de onda da 

tensão da rede, estando em fase com esta, pelo que FP ≈1. 

A forma de onda da corrente apresenta um tremor relativamente elevado, mas que pode ser 

justificado devido à reduzida amplitude da corrente. Isto porque tal como foi verificado na simulação, 

o tremor é maior com amplitudes de corrente reduzidas.  
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7 Conclusões e trabalho futuro 

7.1 Conclusões 

A adoção de sistemas fotovoltaicos como fonte de energia está cada vez mais a tornar-se uma 

realidade. Em aplicações residenciais, com sistemas de reduzida potência, a implementação destes 

sistemas ganha cada vez maior dimensão, conferindo aos seus utilizadores uma maior independência 

energética da rede elétrica, e consequente redução da fatura da energia. 

Este trabalho teve como objetivo o dimensionamento e construção de um sistema conversor 

eletrónico de potência. 

Foi feito um estudo de diferentes topologias de conversores, relativamente ao andar elevador de 

tensão, ao inversor e às técnicas de MPPT. 

Definiram-se as especificações que o sistema deverá cumprir e com isso procedeu-se ao 

dimensionamento dos diferentes componentes do conversor.   

Na primeira fase da implementação realizou-se a simulação do sistema completo e analisou-se o 

funcionamento do mesmo, concluindo-se que este opera corretamente. Pode-se assim concluir que o 

sistema simulado se adequa à aplicação pretendida. 

Na implementação do protótipo pretendeu-se verificar experimentalmente se o sistema composto por 

um elevador quadrático e um inversor, controlado por um microcontrolador, apresenta um bom 

desempenho em situações reais. Deste modo dimensionaram-se os componentes do conversor, 

foram desenhadas as placas PCB para o conversor elevador quadrático e interface com o MCU, 

desenvolvendo-se também os sistemas de controlo e comando (com PWM e SPWM) do andar 

elevador e do inversor de tensão, permitindo controlo de corrente e tensão.  

A análise dos resultados experimentais permitiu observar um bom funcionamento do sistema, tal 

como previsto pela simulação, apesar do protótipo apresentar um rendimento um pouco inferior ao 

esperado, resultante das características de não-idealidade do circuito, apresentando ainda assim um 

desempenho muito positivo, com um ganho de tensão desejado, rendimento de cerca de 91%, e 

controlo da corrente injetada na rede, com fator de potência aproximadamente unitário. 

Pode-se assim concluir que a solução proposta é adequada à utilização em sistemas fotovoltaicos 

residenciais. 
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7.2 Trabalho futuro 

A forma como o sistema de conversão está dividido em diferentes andares de conversão, bem como 

a disponibilidade de se reprogramar o MCU com mudanças no sistema de comando, confere uma 

versatilidade ao sistema que permite adicionar melhorias futuras.  

Com o objetivo de dar continuidade ao desenvolvimento do sistema, é possível identificar algumas 

etapas futuras que poderão dotar o sistema proposto de funcionalidades novas ou melhoradas, que 

permitam extrair um benefício acrescido do sistema.  Entre as quais sugere-se:  

• A geração interna de um sinal sinusoidal, sincronizado com a fase da rede com recurso a 

uma malha de fase síncrona (PLL), para ser utilizado como sinal de referência do controlador 

de corrente injetada na rede, como forma de melhorar a forma de onda da corrente, deixando 

assim de estar sujeita a distorções existentes na forma de onda da tensão da rede. 

• Análise e implementação de outro tipo de controlo de corrente e tensão, mais complexos, 

bem como outra técnica de MPPT, utilizando o protótipo desenvolvido como meio de 

implementação e teste, beneficiando da versatilidade do MCU que controla o sistema. 

• Implementação de um charge controller para carregamento de baterias, permitindo que o 

sistema faça também a gestão da carga e descarga de baterias e possibilitando que a 

energia produzida pelo sistema fotovoltaico não utilizada possa ser aproveitada em qualquer 

hora do dia, mesmo sem sol. 
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Anexo A – Circuito de conversão completo 

 

Figura A.1 - Bloco geral da simulação do sistema 
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Anexo B – Lista de componentes 

Componente 
 

Características Fabricante Referência Quantidade 

Díodo rápido 1 kV, 12 A, 1,6V, 
Isolamento elétrico 

STMicroelectron
ics 

STTH1210DI 3 

Módulo IGBT 1,2 kV, 28 A, 1,8 V, 
Isolamento elétrico 

IXYS IXA17IF1200
HJ 

1 

Condensador C1 6 µF, 450 V, PP 
(Polipropileno) 

EPCOS / TDK B32674D460
5K 

1 

Condensador CDC 0,15 µF, 630 V, PP 
(Polipropileno) 

EPCOS / TDK B32652A615
4J 

2 

Transdutor de 
tensão 

500 V, isolamento 
galvânico 

LEM LV 25-P 1 

Transdutor de 
corrente 

25 A, isolamento 
galvânico 

LEM LA 25-NP 1 

Dissipador 1,5 °C/W, alumínio FISCHER 
ELEKTRONIK 

SK 100/100 
SA 

1 

Fonte isolada 
 

1 W, ±15 V, 35 mA TRACOPOWER TMA 0515D 1 

Bobina L1 5 mH, 8 A, 0,055 Ω Hammond 
Manufacturing 

196M4 1 

Bobina L2 10 mH, 4 A, 0,12 Ω Hammond 
Manufacturing 

196Q2 2 

MCU dsPIC33EP512MU810 MikroElektronika MIKROE-
1207 

1 

Suporte MCU Header 2x13 pinos SAMTEC BCS-113-L-
D-TE 

4 

Suporte DIP8 Socket 8 pinos,  
2,54 mm 

TE 
CONNECTIVIT

Y 

808-AG11D-
ESL-LF 

2 

Suporte DIP16 Socket 16 pinos,  
2,54 mm 

MULTICOMP 2227MC-16-
03-09-F1 

1 

Varístor 420 V, óxido metálico 
(MOV) 

LITTELFUSE V420LA20AP 1 

Terminal block 3P 
 

5,08 mm, 3 conetores MULTICOMP MC000049 2 

Zener de proteção Díodo de zener 18 V, 
1,3 W 

Vishay 1N4746A-TR 2 

Potenciómetro 
multivolta 

200 Ω, 25 voltas, 500 
mW 

Bourns 3296W-1-
201LF 

2 

Conector BNC Conector BNC, ângulo 
reto, 50 Ω 

TE 
CONNECTIVIT

Y 

1-1337543-0 7 

Buffer inversor DIP 16, 15 V Texas 
Instruments 

CD4049UBE 1 

Regulador de 
tensão 3,3 V 

15 Vin, 3,3 Vout, TO 220 Texas 
Instruments 

UA78M33CK
CS 

1 

Condensador de 
desacoplamento 

(tantanum) 

0,1 μF, Tântalo, 
revestimento Epoxy, 

50 V 

MULTICOMP MCCB1H104
M2ACB 

15 

Condensador de 
desacoplamento 

(cerâmico) 

0,1 μF, cerâmico, 
revestimento Epoxy, 

50 V 

MULTICOMP MC0805B10
4K500A5.08

MM 

15 

Amplificador 
operacional 

 

Ampop duplo Texas 
Instruments 

RC4558 1 
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Zener de proteção 
de sinal 

Díodo de zener, 3,3 V, 
500 mW 

Vishay BZX55C3V3 5 

Resistência LEM 
tensão 

12 kΩ, 7 W Vishay RWM062212
02JA15E1 

1 

Acoplador óptico 
 

DIP8, 2,5 A, 30 V ON / Fairchild FOD3120TV 1 

Fusível Ação rápida, 7 A,  
500 V 

SIBA 70-065-63 
7A 

1 

Suporte para 
fusível 

6.3 x 32mm, 16 A,  
600 V 

Schurter 0031.8231 1 
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Anexo C – Datasheet IGBT 
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Anexo D – Datasheet Díodo 
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Anexo E – Datasheet Acoplador Óptico 
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Anexo F – Datasheet Fonte Comutada 
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Anexo G – Datasheet Transdutor de Tensão 
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Anexo H – Datasheet Transdutor de Corrente 
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Anexo I – Datasheet Buffer Inversor 
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Anexo J – Datasheet Buffer Inversor 

 

 

 


