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CASTELO BRANCO, P. T. V. “Sistema de energia elétrica portátil usando painel 
fotovoltaico para aplicação em notebooks”, Universidade Federal do Ceará – UFC, 2011, 
117p. 
 
 

Este trabalho propõe o desenvolvimento de uma fonte de alimentação portátil para 
notebooks e outros equipamentos eletrônicos usando energia fotovoltaica. O sistema completo 
é composto por dois módulos fotovoltaicos poli-cristalinos de 54W conectados em paralelo; 
um conversor boost clássico usado para controlar a carga das baterias de chumbo-ácido 
reguladas a válvula (VRLA-Valve Regulated Lead Acid) de 40 Ah associadas em série 
formando um barramento de 24Vcc e um conversor boost-flyback que tem a função de elevar 
a tensão do banco de baterias de 24Vcc a uma tensão de saída de 250Vcc. O conversor boost 
utiliza o algoritmo perturba e observa (P&O) para conseguir o ponto de máxima potência dos 
módulos fotovoltaicos. Por outro lado, no conversor boost-flyback que opera em modo de 
condução contínua (MCC) é usada a técnica de controle por corrente de pico. Para verificar o 
princípio de funcionamento da fonte de alimentação de dois estágios, o primeiro estágio foi 
desenvolvido com potência de saída de 120W e o segundo estágio com potência de saída de 
200W. 
 

Palavras-chave: fonte de alimentação, energia fotovoltaica, banco de baterias, ponto de 

máxima potência, conversor, notebooks.   
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CASTELO BRANCO, P. T. V. “Portable electric power system using photovoltaics panels to 
feed notebooks” , Universidade Federal do Ceará – UFC, 2011, 117p. 
 
 

This study proposes the development of a portable power supply to feed notebook 

computers and other electronic equipment using photovoltaic energy. The complete system is 

composed by two polycrystalline photovoltaic modules of 54W in parallel, a classic boost 

converter that allows to work the photovoltaic modules in the maximum power point (MPP) 

and to charge two lead-acid valve regulated batteries (VRLA Valve-Regulated Lead Acid) of 

40Ah associates in series to form a bus of 24Vcc, and a boost-flyback converter that has as 

function to raise the battery bank voltage of 24Vcc to output voltage of 250Vcc. The boost 

converter uses the algorithm perturb and observe (P&O) to track the maximum power point of 

the photovoltaic modules. On the other hand, in the boost-flyback converter operates in 

continuous conduction mode (CCM) using peak current mode control technique to regulate 

the output voltage. To verify the feasibility of the two stage power supply, was developed a 

prototype with first stage of 120W output power, and the second stage of 200W output power. 

 

Key words: power supply, photovoltaic energy, battery bank, maximum power point, 

converter, notebooks. 
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SIMBOLOGIA 
 
 

Símbolo Significado Unidade/Valor 

V�� Tensão entrada do boost (tensão nos terminais dos 
painéis) 

V 

V��� Tensão nas baterias V 

L� Indutor do boost H 

S� Chave do boost - 

D� Diodo de transferência do boost - 

C� Capacitor de filtro do boost F 

I� Corrente de carga do boost A 

MCC Modo de condução contínua - 

MCD Modo de condução descontínua - 

PWM Modulação por largura de pulso - 

I� Corrente mínima em L� A 

I� Corrente máxima em L� A 

D Razão cíclica - 

T� Período de comutação s 

C� Capacitor em paralelo com os painéis fotovoltaicos F 

V���� Tensão máxima dos painéis V 

V���� Tensão mínima dos painéis V 

I���� Corrente máxima dos painéis A 

I���� Corrente mínima dos painéis A 

V���� Tensão nominal dos painéis V 

I���� Corrente nominal dos painéis A 

	∆I�� Variação da corrente em L� A 

∆V�� Variação da tensão em C� V 

I� Corrente média de entrada do boost A 

I� Corrente média de saída do boost A 

P�� Potência de entrada do boost W 



xv 
 

 

f� Freqüência de comutação e/ou de corte Hz 

I���� Corrente eficaz em L� A 

I�� Corrente instantânea em S� A 

I���� Corrente eficaz em S� A 

I����  Corrente média em S� A 

V����� Tensão máxima em S� V 

V������ Tensão máxima nas baterias V 

I!� Corrente instantânea em D� A 

I!��� Corrente eficaz em D� A 

I!���  Corrente média em D� A 

V!���" Tensão reversa sobre D� V 

I�� Corrente instantânea em C� A 

I���� Corrente eficaz em C� A 

∆V�� Variação da tensão em C� V 

R�� Resistência série equivalente Ω 

V����� Tensão máxima de operação de C� V 

MPPT Ponto de máxima potência - 

P� Potência de saída W 

V� Tensão de saída V 

V��  Tensão nos terminais dos módulos fotovoltaicos V 

P��  Potência nos terminais dos módulos fotovoltaicos W 

Ƞ Rendimento % 

T�� _�� _!�� Tempo de radiação média diária  h 

E&��_�� _'  Energia total dos módulos fotovoltaicos ideal Wh 

E&��_�� _�� Energia total dos módulos fotovoltaicos real Wh 

E&��_(��_)�� Energia total disponível para armazenar na bateria Wh 

I&��_��*_)�� Corrente total de recarga das baterias A 

V)��_)�� Tensão mínima no barramento das baterias V 

C)��_'  Capacidade de corrente das baterias ideal A 

C)��_��� Capacidade de corrente das baterias real A 



xvi 
 

 

P�+,_!-� Profundidade de descarga da bateria % 

E.��/ Energia útil nos terminais do carregador Wh 

I&��_!��_)�� Corrente média fornecida pela bateria A 

V����� Tensão máxima de entrada V 

V����� Tensão mínima de entrada V 

V����� Tensão nominal de entrada V 

V������ Tensão mínima sobre as baterias V 

V������ Tensão máxima sobre as baterias V 

P������ Potência máxima de saída W 

I���� Corrente eficaz em L� A 

I����*� Corrente de pico em L� A 

K1 Fator de utilização da janela do núcleo magnético - 

J��� Densidade de corrente máxima do núcleo A/cm� 
B��� Densidade de fluxo magnético máximo T 

Ae Área da perna central do núcleo magnético cm� 
Aw Área da janela do núcleo magnético cm� 
N��� Número de espiras - 

∆ Profundidade de penetração da corrente cm 

Φ Diâmetro do fio cm 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

A busca pela energia ecologicamente viável tem sido a tônica das últimas décadas e 

tem reforçado as pesquisas de desenvolvimento das tecnologias de utilização de energias 

renováveis. Com o avanço da tecnologia, é possível obter energia elétrica através da 

conversão da energia solar, usando painéis fotovoltaicos e através da transformação da 

energia cinética dos ventos, utilizando turbinas e geradores eólicos além de outros sistemas 

que utilizam a biomassa. Em todas as partes do mundo têm sido montados sistemas de 

diversas capacidades e com bastante sucesso, e com isso, assumido uma considerável 

participação no mercado de energia elétrica mundial e conseqüentemente se tornado 

economicamente viável. 

A energia solar fotovoltaica é de extrema simplicidade devido à sua característica 

modular onde se podem montar sistemas desde miliwatts até megawatts sem nenhuma peça 

mecânica móvel e em qualquer lugar onde exista luz solar. A motivação para fazer este 

trabalho foi devido aos altos índices de radiação solar na região nordeste, que propicia a 

utilização de sistemas fotovoltaicos, e a necessidade de utilização de energia elétrica em 

locais de difícil acesso onde não exista fornecimento de energia elétrica das concessionárias, 

tais como florestas, montanhas e desertos. 

    O objetivo deste trabalho é desenvolver uma fonte de alimentação portátil com 

energia fotovoltaica para alimentar notebooks (computadores pessoais). Nesse sentido, é feita 

uma revisão sobre os tipos de painéis fotovoltaicos, os tipos de acumuladores de energia, as 

fontes portáteis com energia fotovoltaica no mercado nacional e internacional e os tipos de 

conversores estáticos. Após a revisão de conversores estáticos, é proposta a arquitetura 

topológica do processador de energia, e, baseado em um levantamento do consumo de energia 

de notebooks, é feita a especificação da fonte de alimentação. O primeiro estágio do sistema 

proposto tem a função de extrair a energia dos painéis fotovoltaicos e enviar ao banco de 

baterias e o seu controle apresenta um algoritmo que permite a operação dos painéis 

fotovoltaicos no ponto de máxima potência (MPPT-Maximum Power Point Tracking). O 

segundo estágio é um conversor de alto ganho de tensão não isolado que se adapte às 

aplicações onde se quer elevar uma baixa tensão de entrada, cerca de 12Vcc a 24Vcc, a uma 

elevada tensão de saída da ordem de 250Vcc. No final serão apresentados os resultados de 

simulação e experimentais da fonte de alimentação desenvolvida, que fornecerá a tensão 

contínua de 250Vcc que irá alimentar o carregador de baterias do notebook para o qual foi 

desenvolvida. 
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CAPÍTULO I – REVISÃO DE FONTES DE ENERGIA PORTÁTEIS  E ESCOLHA DE 

TOPOLOGIA 

 

 

1.1 Introdução 

 

Este capítulo trata da revisão sobre os tipos de painéis fotovoltaicos, os tipos de 

acumuladores de energia, em especial as baterias chumbo-ácido, uma revisão sobre fontes 

portáteis utilizando energia fotovoltaica no mercado nacional e internacional e os tipos de 

conversores estáticos. Após a revisão de conversores estáticos, é proposta a topologia e, 

baseado em um levantamento do consumo de energia de notebooks, é feita a especificação da 

fonte de alimentação. 

 

1.2 Tipos de painéis fotovoltaicos 

 

Os painéis fotovoltaicos surgiram como uma opção para o aproveitamento da energia 

luminosa advinda principalmente do sol, transformando-a diretamente em energia elétrica. A 

conversão direta de energia solar em eletricidade é feita em materiais semicondutores que 

possuem os pares de cargas elétricas negativas e positivas, também chamados de elétrons e 

lacunas, que formam as bandas de energia, e que recebendo a energia dos fótons advinda da 

radiação solar, conseguem romper o potencial da junção do semicondutor, e assim começam a 

conduzir a corrente elétrica que alimenta um circuito elétrico, como mostra a Figura 1.1. 

Sabe-se também que uma única célula fotovoltaica, produz uma energia muito reduzida, que 

varia tipicamente entre 1mW a 3mW com uma tensão menor que 1V e, para disponibilizar 

uma potência maior, essas células são integradas, formando assim um módulo ou painel 

fotovoltaico [1]. 

Os painéis são modulares e podem variar de potências de mW a MW, dependendo 

das quantidades e configurações dos arranjos das células e painéis (ou módulos) que se queira 

montar, seja para aumentar a tensão gerada, associando os mesmos em série ou para aumentar 

a corrente, associando-os em paralelo. 
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Figura 1.1 Conversão direta da radiação solar em eletricidade [1]. 

      
 

A maioria dos painéis fotovoltaicos utilizados em sistemas elétricos estacionários é 

do tipo fixo e de três formas construtivas de cristais de silício como enunciados a seguir [5]: 

a) Painéis fotovoltaicos mono-cristalinos foram os primeiros a ser construídos e são 

os mais eficientes na absorção da luz solar e sua transformação em energia elétrica, 

alcançando um rendimento de aproximadamente 16% em condições normais de operação, 

chegando até a 23% nas condições de laboratório e estão entre os melhores nas condições de 

baixa luminosidade, porém entre os mais caros na sua produção devido à necessidade de 

materiais de pureza elevada o que utiliza uma grande quantidade de energia na fabricação. 

Esse tipo de painel é mostrado na Figura 1.2 [10] [12]. 

 

 
Figura 1.2 Painel mono-cristalino de silício [10].                        
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b) Painéis fotovoltaicos poli-cristalinos têm um menor custo de fabricação, 

comparados com os mono-cristalinos, pois são formados por cristais de menor pureza e por 

isso, devido à imperfeição dos cristais, têm também uma menor eficiência na transformação 

da luz solar em energia elétrica, chegando a um rendimento de aproximadamente 13% em 

condições normais, podendo alcançar até a faixa de 18% em condições especiais de 

laboratório. Um painel poli-cristalino é mostrado na Figura 1.3 [1] [11]. 

 

 
Figura 1.3 Painel poli-cristalino de silício [1]. 

                                                  
 

c) Painéis fotovoltaicos de silício amorfo são películas muito finas moldadas em 

chapas de aço, podendo ser adaptados a telhas e outros materiais de construção. São os que 

apresentam o menor custo de fabricação, mas, em contrapartida, têm também o menor 

rendimento na transformação da luz solar em energia elétrica, chegando apenas a 10% em 

condições normais de operação e um máximo de 13% em funcionamento em laboratórios. 

Esse tipo de painel é mostrado na Figura 1.4 [5]. 

 

 
Figura 1.4 Painel de silício amorfo [5]. 

                                     
 

Fazendo uma rápida comparação entre os rendimentos dos tipos de painéis 

fotovoltaicos citados anteriormente, é mostrada uma tabela comparativa utilizada para analisar 

e fazer a escolha de qual painel utilizar no projeto, levando-se em consideração o seu 

rendimento energético como é apresentado na Tabela 1.1 [5]. 
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Tabela 1.1 Rendimento dos vários tipos de células fotovoltaicas. [5] 

 Rendimento      
típico 

Rend. máximo em 
aplicações 

Rend. máximo em 
laboratório 

Mono-cristalino 12-15% 22,7% 24,0% 
Poli-cristalino 11-14% 15,3% 18,6% 
Silício amorfo 6-7% 10,2% 12,7% 

     

Outro tipo construtivo de painéis fotovoltaicos são os flexíveis que, na sua grande 

maioria, são utilizados em sistemas móveis de geração de energia e para alimentar cargas 

relativamente pequenas e em especial equipamentos ou dispositivos eletrônicos portáteis, 

como notebooks, nos mais distantes e isolados lugares, desde que estejam sob a irradiação da 

luz solar. Leves e realmente flexíveis, resistentes e eficientes, podem ser colocados em 

qualquer superfície irregular ou plana. A maioria desses painéis tem baixa potência se 

comparados com os painéis rígidos, devido às suas dimensões físicas mínimas, advindo daí a 

sua grande utilização para carregar pequenos eletroeletrônicos [5]. 

Como exemplo, têm-se três modelos de painéis fotovoltaicos flexíveis, com as 

potências de 6,5W, 12W e 25W em aplicações do dia-a-dia, como mostra a Figura 1.5 [3]. 

 

 
Figura 1.5 Painéis fotovoltaicos flexíveis [3]. 

 
Um novo tipo de painéis fotovoltaicos flexíveis são os de filmes finos, são 

produzidos por impressão, gerando painéis adaptáveis a qualquer superfície e comparando-se 

o custo deste painel, podemos citar o valor do watt produzido por ele, que é comercializado a 

U$ 0,99/watt e isso se deve à tecnologia na fabricação desses painéis, que aumentou em cinco 

vezes a corrente gerada em relação a outros painéis similares. Esse tipo de painel é mostrado 

na Figura 1.6 [3]. 

 
Figura 1.6 Painel de filme fino [3]. 
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Hoje em dia já estão sendo viabilizadas células fotovoltaicas produzidas por 

impressão a jato de tinta, que já é uma técnica bastante utilizada para deposição controlada de 

soluções, utilizando tintas especiais, que podem ser condutoras, semicondutoras ou até mesmo 

soluções biológicas. Essa técnica fabrica as células fotovoltaicas de heterojunção e utiliza um 

ambiente fabril comum, com fabricação em larga escala na forma de rolos, enquanto as 

células fotovoltaicas tradicionais necessitam de ambientes fabris muito limpos e livres de 

qualquer contaminação, elevando bastante os custos de fabricação e inviabilizando a 

concorrência com outras fontes alternativas de energia. Entretanto, as células orgânicas 

impressas não conseguem a mesma eficiência na transformação de luz solar em eletricidade 

que as de silício, e devem ocupar somente o mercado de baixa exigência de energia como na 

alimentação de sensores e lâmpadas auxiliares. As células de heterojunção são mostradas na 

Figura 1.7 [4]. 

 

 
Figura 1.7 Células fotovoltaicas de heterojunção [4]. 

 
                                              

Essas células fotovoltaicas produzidas por impressão a jato de tinta estão também 

revolucionando as pesquisas dessas tintas, e uma das mais modernas é a de nanotubos de 

carbono, utilizada para imprimir semicondutores, sejam transistores para circuitos eletrônicos 

ou células para painéis fotovoltaicos. Para tanto, esses nanotubos precisam ser convertidos em 

semicondutores e, para isso, foi desenvolvida uma técnica de separação dos nanotubos 

metálicos dos semicondutores, denominada de cicloadição, colocando-os em contato com 

uma solução à base de flúor, onde as moléculas de flúor destroem os nanotubos metálicos ou 

os transformam em nanotubos semicondutores, que são utilizados como tinta semicondutora. 

A estrutura dos nanotubos é mostrada na Figura 1.8 [2]. 
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Figura 1.8  a) nanotubos misturados e b) nanotubos semicondutores [2]. 
     

Outra tinta orgânica, ainda em fase de pesquisas, foi divulgada pelo MIT 

(Massachusetts Institute of Technology) e promete revolucionar o mercado de energia solar 

fotovoltaica. Pelo projeto em desenvolvimento, essa tinta poderia ser aplicada em todo o 

telhado de uma casa, faria a acumulação da energia solar e concentraria totalmente nas pontas, 

onde seriam necessárias algumas células fotovoltaicas para convertê-la em eletricidade, e 

depois seria distribuída para o consumo na casa. Esse mesmo processo de pintura da 

superfície poderia ser utilizado nos painéis fotovoltaicos existentes, o que aumentaria muito a 

eficiência desses painéis [7]. 

 

1.3 Baterias estacionárias de chumbo-ácido  

 

As baterias, também conhecidas como acumuladores de energia, são classificadas 

como primárias e secundárias. As baterias primárias são aquelas que não podem ser 

recarregadas; uma vez usadas, devem ser descartadas em lugares autorizados por causa da 

poluição. Por outro lado, as baterias secundárias são aquelas que podem ser carregadas 

periodicamente na medida em que são usadas.  

Entre as baterias secundárias, destacam-se a prata-zinco (AgZn), a lítio-ion, a níquel- 

cádmio(NiCd), a níquel-metal hidreto (NiMH) e a chumbo-ácido (Pb-Ácido). As vantagens e 

desvantagens de cada tipo de bateria são descritas em [15]. 

Dentre as baterias de chumbo-ácido, existem três tipos: as automotivas, as 

tracionárias e as estacionárias. 

1. As baterias automotivas são usadas principalmente em sistemas de ignição para os 

motores de combustão interna dos automóveis, além de alimentar os sistemas auxiliares do 

mesmo. Por isso, devem suportar altos picos de corrente, embora sofram de 1 a 5% de 

descarga (descargas leves ou rasas). Descargas de 80% podem danificar as baterias em alguns 

a) b) 
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ciclos de operação. Já as principais características construtivas dessas baterias são que suas 

placas têm espessura média de 1 mm, e, em seu projeto, as considerações sobre sulfatação são  

pequenas, visto que estão sempre em movimento. 

2. As baterias tracionárias são usadas em sistemas com tração elétrica como em 

carros de golfe, empilhadeiras e veículos industriais. Aceitam descargas de 80%, podendo ser 

recarregada diversas vezes. Possuem placas grosas, se comparadas com as automotivas, e são 

geralmente fabricadas por encomenda. 

 3. As baterias estacionárias a grosso modo, são um meio termo entre as 

anteriormente descritas. Basicamente possuem placas mais grossas do que as baterias 

automotivas e mais finas do que uma bateria tracionária. Pelo fato de serem mais baratas e 

atender às necessidades da aplicação fotovoltaica, como suportar descargas profundas e 

grande vida útil, serão descritas as baterias chumbo-ácido estacionárias com suas principais 

formas de construção de acordo com o eletrólito utilizado: fluido (água ou ácido), gel e AGM 

(absorbed glass mat – semelhante a uma fibra de vidro). Como essa bateria é projetada para 

trabalhar em local fixo e sem movimentação do eletrólito, na sua construção, leva-se em conta 

a minimização da sulfatação, que pode ser considerado como defeito quando por ocasião da 

carga da bateria o sulfato de chumbo não se transforma em matéria ativa, ou seja, o elemento 

não se carrega [15], [16], [17]. 

a) As baterias chumbo-ácido com eletrólito em gel contêm um ácido que foi 

transformado em uma pasta gelatinosa com a adição de sílica gel ao mesmo. Tem como 

vantagem a impossibilidade de derramar o ácido em forma de gel, dando maior segurança ao 

usuário, e não evapora quando utilizada em altas temperaturas. Tem como desvantagem a 

carga e descarga em uma taxa menor de corrente, prevenindo a formação de excesso de gás. 

Descargas com correntes elevadas podem danificar definitivamente esta bateria [20]. 

b) As baterias chumbo-ácido com eletrólito absorvido em manta de microfibra 

(AGM - absorbed glass mat) são reguladas a válvula (VRLA), possibilitando um processo de 

recombinação de gases com eficiência superior a 99%. Possuem os eletrodos imersos em um 

material semelhante à fibra de vidro, que dispensa a adição de água ou eletrólito, com 

baixíssimo custo de manutenção. Este tipo de bateria possui características semelhantes à de 

gel, possuindo também baixas taxas de carga e descarga [18] [21]. 

c) As baterias chumbo-ácido com eletrólito em fluido (água ou ácido) possuem 

pequenas válvulas que podem, ou não, ser removidas. Para as baterias seladas, ou livres de 

manutenção, as válvulas não podem ser removidas e servem unicamente para regular a 

pressão interna das mesmas, quando da formação de gases durante o período de carga. 
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Quando recarregadas muitas vezes estas baterias podem perder liquido suficiente para serem 

inutilizadas. Estas baterias reguladas a válvula (VRLA) possuem problemas quando utilizadas 

em altas temperaturas, que podem ser minimizados com a utilização de válvulas com 

membranas de permeabilidade seletiva, que converte o hidrogênio e o oxigênio em água, 

reduzindo a perda de água em até 95% [19]. 

 

1.4 Fontes de alimentação portáteis 

 

Neste tópico são mostradas algumas fontes de alimentação portáteis, usando painéis 

fotovoltaicos, com a finalidade de indicar a necessidade do desenvolvimento de fontes 

portáteis de energia no mercado nacional, para suprir essa faixa de consumidores de energia 

para a qual este trabalho propõe atender. No mercado internacional foram encontradas várias 

destas fontes de diferentes valores de potência. As especificações técnicas das fontes foram 

obtidas de páginas de internet [22], que são indicadas na Tabela 1.2. Na Figura 1.9 é mostrada 

a fotografia da fonte de 100W. 

 

Tabela 1.2 Especificações de fontes portáteis usando painéis fotovoltaicos [22]. 

Fonte de alimentação portátil fotovoltaico de 100W Modelo KSB100 

Painel fotovoltaico: 100W 

Bateria: 12V/100AH bateria de chumbo ácido livre de manutenção 

Controlador: 12V/20A 

Tempo de carga: 9 h 

Potência nominal: 300W 

Potência de pico: 600W 

Potência de saída contínua: 240W 

Tensão de saída: 200V 50Hz onda senoidal modificada 

Temperatura de trabalho: -10oC a 40oC 

Tamanho da unidade: 73x39x51.5cm          Peso: 55kg 
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Figura 1.9 Fonte de alimentação portátil de 100W [22]. 

 

Outro tipo de fonte de alimentação portátil utilizando painel fotovoltaico encontrada 

no mercado internacional é mostrada na Figura 1.10 [10], cujas especificações são mostradas 

na Tabela 1.3. Segundo o fabricante, a fonte pode ser aplicada para alimentar pequenos 

televisores, notebooks, telefones celulares, iluminação de emergência, filmadoras, 

ventiladores pequenos, e alguns aparelhos domésticos. 

 

Tabela 1.3 Especificações de fontes portáteis usando painéis fotovoltaicos [10]. 

Fonte de alimentação portátil fotovoltaico de 20W Modelo No  STS-1038 

Painel fotovoltaico: 2 peças de 18V/20W  mono cristalino/poli cristalino 

Bateria: 4 peças 12V/9AH bateria de chumbo ácido livre de manutenção 

Controlador: 5A /12V 

Inversor  300W  12Vcc  a 220Vca ou 110Vca 

Fonte de alimentação: 1 Saída CC: 5V/9V/12V (350mA --- 2A) 

2 Saídas CA: 220V ou 110V 

Caixa da bateria: Alumínio 

Temperatura de trabalho: -20oC a 60oC 

Umidade: 10% a 80% 

Tamanho da caixa: 60x18,5x37cm              Peso: 26kg/jogo 
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Figura 1.10 Fonte de alimentação portátil de 40W [10]. 

 

Existem ainda outros fabricantes de fontes de energia portáteis usando painéis 

fotovoltaicos [6], [7], como são mostradas na Figura 1.11. 

 

  

Figura 1.11 Outras fontes de alimentação portáteis [6], [7]. 
 

   A grande quantidade de modelos e capacidade de potência das fontes mostradas neste 

tópico vem comprovar a necessidade de desenvolvimento desse tipo de fonte no Brasil, para 

atender aos consumidores, que é a proposta deste trabalho. 

 

1.5 Diagramas de blocos do sistema proposto 

 

O diagrama de blocos do sistema proposto consiste em dois painéis fotovoltaicos, um 

conversor CC-CC controlador de carga das baterias, dois acumuladores de energia e um 

conversor CC-CC elevador de tensão. As cargas do sistema são notebooks. Neste trabalho é 

projetada toda a fonte de alimentação. 
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Figura 1.12 Diagramas físicos e de blocos do sistema proposto. 

       
 

1.6 Revisão bibliográfica de conversores 

 

   Neste item são descritos alguns tipos de conversores com suas topologias, 

características, vantagens e desvantagens para que possa orientar a melhor topologia para o 

projeto. 

 

1.6.1 Conversores CC-CC para o controlador de carga 

A Figura 1.13 mostra a topologia do conversor elevador de tensão, conhecida por 

conversor boost [23]. É uma topologia clássica onde a tensão de saída é maior ou igual à 

tensão de entrada e apresenta como características, fonte de corrente na entrada devido ao 

indutor em série com a fonte de tensão e uma fonte de tensão na saída pela presença do 

capacitor filtro de saída. Tem como vantagens a simplicidade do controle por apresentar uma 

única chave e elevado rendimento e confiabilidade. Como desvantagens, pode-se citar: não 

consegue evitar os crescimentos abruptos de corrente na entrada e não efetua proteção contra 

curto-circuito na carga. As principais aplicações desse conversor são em fontes de 

alimentação, retificadores com alto fator de potência e no acionamento de motores de corrente 

contínua com frenagem regenerativa transformando seu diodo em chave controlada. 
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Figura 1.13 Conversor boost clássico [23]. 

 

Na Figura 1.14, é mostrado o conversor CC-CC baseado na célula de comutação de 

três estados propostos em [24], [25]. Usando essa célula, o conversor tem três estados de 

funcionamento e um estado neutro que ocorre quando todos os semicondutores estão 

bloqueados. Essa topologia apresenta as seguintes vantagens: o indutor opera com o dobro da 

freqüência de comutação tornando o seu volume menor, a corrente total de entrada é dividida 

pelas chaves reduzindo as perdas de condução e a corrente através do capacitor de filtro 

possui baixa ondulação, reduzindo o volume do capacitor filtro de saída. Como desvantagens, 

pode-se citar: o controle se torna um tanto complexo quando a razão cíclica é maior que 0,5, 

necessita de um autotransformador e é envolvida maior quantidade de componentes. 

 

 
 Figura 1.14 Conversor proposto em [24]. 

                                                   
 

1.6.2 Conversores CC-CC de alto ganho de tensão 

 

O conversor da Figura 1.15 foi proposto em [26]. Consiste em um conversor com 

dois indutores acoplados (LP e LS) e um capacitor grampeador de tensão CC. Tem como 

vantagens: o alto ganho de tensão, a tensão sobre o interruptor é a metade da tensão de saída e 

a tensão na chave é grampeada. Como desvantagens, a corrente de entrada é pulsada, tornando 

a corrente eficaz através da fonte de tensão elevada, e a corrente através do capacitor 

grampeador é elevada [26]. 
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Figura 1.15 Conversor proposto em [26].       

                                                       

Já na Figura 1.16, é apresentado um conversor de alto ganho de tensão baseado em 

um boost-flyback, o qual foi estudado e proposto em [27]. Este conversor é similar à topologia 

proposta em [26]. A vantagem desse conversor é que a tensão sobre as chaves é menor que a 

metade da tensão de saída e naturalmente grampeado pelo capacitor C�. Como desvantagem, a 

corrente através da fonte é pulsada.  

 
Figura 1.16 Conversor proposto em [27]. 

                                                               

1.7 Topologia proposta 

 

Na Figura 1.17 é mostrada a topologia proposta composta pelo conversor boost 

clássico, como controlador de carga das baterias, mostrado na Figura 1.13 [23], escolhido pela 

sua simplicidade e eficiência, pela necessidade de elevar a tensão Vin (painéis) para Vbat 

(baterias) e porque o controle utilizando MPPT tem resultados satisfatórios quando utiliza 

conversores boost, então escolhe-se o boost pela necessidade de elevar a tensão; e o conversor 

boost-flyback, como elevador de tensão de alto ganho, mostrado na Figura 1.16 [27] escolhido 

pela sua simplicidade topológica, seu alto ganho de tensão, e porque a tensão sobre a chave 

controlada é menor que a metade da tensão de saída, que possibilita a utilização da chave 

MOSFET,  e a chave é naturalmente grampeada por um dos capacitores de saída que evita a 

instalação de snubbers dissipativos. 



 

 

No sistema proposto, o conversor controlador de car

componentes C�, L�, S�, 
componentes L�, L<, D�, D
tensão de 24Vcc a 250Vcc.

Figura
            

 

1.8 Especificações do sistema

 

Para especificar o sistema proposto

potência ativa de diferentes marcas de 

montadas com as especificações da fonte de alimentação das baterias dos 

fontes operam com tensão alternada 

que os mesmos sejam alimentados com tensão contínua compatível 

alternada (141Vcc a 340Vcc

Como mostra as Figuras 1.

uma ponte retificadora de diodos 

desenvolver fontes para notebooks

Figura 1.20 [28], com tensão contínua

gerado pelo conversor proposto

só um lado da mesma irá conduzir por todo o tempo de funcionamento

No sistema proposto, o conversor controlador de carga das baterias é formado pelos 

, D� e C� e o conversor elevador de tensão é 

D<, S�, C<, C? e C@, este último estágio com

. 

igura 1.17 Topologia do sistema proposto [23], [27]. 
             

specificações do sistema 

Para especificar o sistema proposto, foi realizado um levantamento do consumo de 

potência ativa de diferentes marcas de notebooks comerciais. As Tabelas 1.4, 1.5 e 1.6 foram 

montadas com as especificações da fonte de alimentação das baterias dos 

fontes operam com tensão alternada full-range (100Vca a 240Vca) [28

que os mesmos sejam alimentados com tensão contínua compatível à tensão de pico da tensão 

cc). 

Como mostra as Figuras 1.18 e 1.19, a fonte de alimentação da Figura 1.

de diodos que alimenta um conversor flyback

notebooks. A proposta do trabalho é alimentar a fonte

com tensão contínua; é adotada uma tensão de entrada de 250V

proposto, para não provocar o aquecimento da ponte retificadora, pois 

só um lado da mesma irá conduzir por todo o tempo de funcionamento. 

15 

ga das baterias é formado pelos 

o conversor elevador de tensão é formado pelos 

com a função de elevar a 

 

foi realizado um levantamento do consumo de 

comerciais. As Tabelas 1.4, 1.5 e 1.6 foram 

montadas com as especificações da fonte de alimentação das baterias dos notebooks. Essas 

28]. Porém nada impede 

tensão de pico da tensão 

, a fonte de alimentação da Figura 1.20 apresenta 

flyback, que é usado para 

r a fonte, mostrada na 

ma tensão de entrada de 250Vcc, que será 

, para não provocar o aquecimento da ponte retificadora, pois 
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Figura 1.18 Fonte de alimentação de um notebook [28]. 

 
   

 

 
Figura 1.19 Diagrama de blocos de uma fonte de notebook [28]. 

 
    
 

 
Figura 1.20 Circuito completo de uma fonte de alimentação de um notebook [28]. 
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Tabela 1.4 Dados dos carregadores de baterias de notebooks de 14 polegadas. 

Marca/Série Freqüência 
[Hz] 

Tensão de 
Entrada[V] 

Tensão 
Saída[V] 

Corrente 
Saída [A] 

Potência 
Saída [W] 

SonyVaio/VGNCR260A 50-60 100-240 19,5 3,9 76,05 
Intelbrás/i237 50-60 100-240 19 3,67 69,73 
Positivo Móbile 2710 50-60 100-240 19 3,42 64,98 
Amazon PC/AMZ-A601 50-60 100-240 19 3,42 64,98 
AmazonPC/ AMZ-FL31 50-60 100-240 19 3,42 64,98 
HP Pavilion/DV2765BR 50-60 100-240 19 3,42 64,98 
SempToshibaSTi/IS1462 50-60 100-240 20 3,25 65,00 
Positivo/Z93 50-60 100-240 19 3,42 64,98 
CCE/MA-820 50-60 100-240 20 3,25 65,00 

 

 

Tabela 1.5 Dados dos carregadores de baterias de notebooks de 15 polegadas. 

Marca/Série Freqüência 
[Hz] 

Tensão de 
Entrada[V] 

Tensão 
Saída [V] 

Corrente 
Saída [A] 

Potência de 
Saída [W] 

Acer spire5100-3959 50-60 100-240 19 3,42 64,98 
Icc/8290 50-60 100-240 19 3,42 64,98 
Itautec/W7645 50-60 100-240 19 3,42 64,98 
Dell Inspiron/PP41L 50-60 100-240 19,5 3,34/4,62 65,13/90,09 
Acer/5536 50-60 100-240 19 3,42 64,98 
Toshiba/M35X-5161 50-60 100-240 19,5 3,8 74,10 
AcerAspire5735-6694 50-60 100-240 19 3,42 64,98 
HP/TX2-1270 50-60 100-240 19 3,42 64,98 

   

 

Tabela 1.6 Dados dos carregadores de baterias de notebooks de 17 polegadas. 

Marca/Série Freqüência 
[Hz] 

Tensão de 
Entrada[V] 

Tensão 
Saída[V] 

Corrente 
Saída[A] 

Potência 
Saída[W] 

HP/Spec.edition 50-60 100-240 19,5 3,8 74,10 
HP/DV7-2177CL 50-60 100-240 19 3,9 74,10 
HP/DV7-1285 50-60 100-240 19,3 3,87 74,70 
MacbookPro/Mc226ll 50-60 100-240 19 3,8 72,20 
Acer/GatewayP7809u 50-60 100-240 18,9 3,94 74,50 
HPPavilionDv7TurionX2 50-60 100-240 19 3,8 72,20 
HP Dv7 2177 50-60 100-240 18,7 3,9 72,90 
ASUSG71gx-a1 50-60 100-240 19 3,8 72,20 

 

 

As especificações de cada um dos dois estágios do conversor são apresentadas a 

seguir: 
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Tabela 1.7 Especificações de ambos os estágios de conversão. 

Especificações do estágio controlador de 

carga de baterias 

Especificações do estágio elevador de 

tensão 

V imin=10,0 V: tensão de entrada mínima 

V inom=16,5 V: tensão de entrada nominal 

V imax=20,0 V: tensão de entrada máxima 

Pbatmax=120 W: potência de saída máxima 

Vbatmax=28 V: tensão de saída máxima 

Vbatmin=21,0 V: tensão de entrada mínima 

Vbatnom=24,0 V: tensão de entrada nominal 

Vbatmax=28,0 V: tensão de entrada máxima 

Pomax=200 W: potência de saída máxima 

Vomax=250 V: tensão de saída máxima 

 

1.9 Conclusões 

 

Neste capítulo foi realizada uma revisão das principais tecnologias de painéis 

fotovoltaicos, onde foi possível verificar que, devido à maior capacidade de potência, os 

painéis mais usados são os tipos mono-cristalino, poli-cristalino e amorfo. 

Também foi possível verificar os tipos de baterias estacionárias de chumbo-ácido 

disponíveis, onde o baixo custo, a elevada vida útil, o rendimento e a disponibilidade no 

mercado nacional, foram levados em consideração para escolha e utilização no projeto. Para 

aplicações em sistemas flexíveis, existe a possibilidade de escolher desde baterias pequenas 

de 7Ah até baterias de 150Ah. 

Foi verificado que no mercado internacional já existem fontes de alimentação 

portáteis, mas não foi possível verificar que tipos de circuitos topológicos são utilizados 

nessas fontes portáteis, porém elas dão uma noção do tamanho e de suas especificações. Antes 

de definir o sistema proposto, foram analisadas algumas topologias de conversores já 

existentes na literatura, tanto para o controlador de carga como para o elevador de tensão. 

Para formar o sistema foi escolhido um conversor boost clássico para o controlador de carga, 

pela simplicidade topológica e pela necessidade de elevar a tensão dos painéis para o 

barramento das baterias, e um conversor boost-flyback para o conversor elevador de tensão, 

também pela sua simplicidade e pela tensão sobre a chave ser menor que a metade da tensão 

de saída e naturalmente grampeada pelo capacitor C1. A escolha dessas topologias tornou o 

controle do sistema mais simples pela quantidade de componentes a serem controlados.  

Para especificar o sistema proposto foi feito um levantamento da potência dos 

carregadores de baterias de notebooks com tamanhos de 14 polegadas, 15 polegadas e 17 

polegadas e chegou-se a uma tensão de saída de 250Vcc com potência de saída de 200W. 
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CAPÍTULO II – CONVERSOR CC-CC CONTROLADOR DE CARGA DAS 

BATERIAS 

 

 

2.1 Introdução 

 

Este capítulo trata da análise do primeiro estágio do sistema proposto representado 

pelo conversor boost clássico, mostrado na Figura 1.17, que tem a função de extrair a energia 

dos painéis fotovoltaicos e enviar ao banco de baterias. O controle do conversor boost, 

apresenta um algoritmo que permite a operação dos painéis fotovoltaicos no ponto de máxima 

potência (MPPT-Maximum Power Point Tracking). Para o estágio citado é feita uma análise 

qualitativa e quantitativa. 

 

2.2 Topologia do conversor sob estudo 

 

O conversor CC-CC boost clássico que tem como função elevar uma tensão contínua 

na entrada, para uma tensão contínua na saída. A Figura 2.1 mostra o circuito do conversor, 

formado por uma fonte de tensão na entrada Vin, que representa a tensão nos terminais dos 

painéis fotovoltaicos, um indutor L�, uma chave S�, um diodo de transferência D�, um 

capacitor filtro C� e a carga representada por um resistor R. Já que a corrente injetada na 

bateria é contínua e a tensão entre os terminais também é contínua, então, a bateria pode ser 

representada por uma carga resistiva pura. 

 
Figura 2.1 Topologia do conversor boost [35]. 
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2.3 Análise qualitativa 

 

Neste tópico será analisado o princípio de funcionamento do conversor, indicando o 

comportamento da corrente e da tensão nos componentes do mesmo. Na Figura 2.1 o circuito 

apresenta os seguintes componentes que serão analisados: a fonte de entrada Vin, a chave S1, o 

diodo D1, o indutor L1, o capacitor C2 e a carga do conversor. 

 

2.3.1 Princípio de operação 

 

Em regime permanente o conversor boost opera em modo de condução contínua 

(MCC) e em modo de condução descontínua (MCD). Nessa aplicação, o conversor vai 

trabalhar de 0% a 10% da corrente nominal (IR) em modo de condução descontínua (MCD), e 

de 10% a 100% da mesma corrente em modo de condução contínua (MCC). Como o 

conversor trabalha a maior parte da corrente em (MCC), todos os esforços de tensão e 

corrente são obtidos para esse modo de operação, operando com freqüência constante, e com 

modulação por largura de pulso (Pulse Width Modulation-PWM) [29], [30]. 

 

2.3.2 Etapas de operação 

 

Considerando as etapas de comutação, em um período de chaveamento, o conversor 

apresenta duas etapas de funcionamento, as quais são descritas e mostradas a seguir.  

 

Primeira etapa (t0–t1): Esta etapa tem início em t=t0 quando a chave  

S� é comandada a conduzir. Nesta etapa, o diodo D� fica polarizado reversamente e não há 

transferência de energia da entrada para a saída, assim, o capacitor filtro de saída C� supre 

energia à carga. Durante esta etapa, toda a tensão de entrada Vin é aplicada sobre o indutor L�, 
a corrente através dele cresce linearmente desde a corrente mínima Im até atingir a corrente 

máxima no indutor IM. O circuito topológico desta etapa é mostrado na Figura 2.2. 
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Figura 2.2 Primeira etapa de operação [35]. 

 

A variação de corrente no indutor nesta etapa é determinada a partir da tensão sobre o 

indutor L�. 
V�� = L� ∙ didt (2.1) 

P di'Q
'R = 1L� ∙ P V��!∙&T

@ dt (2.2) 

∆I�� = I� − I� = V��L� ∙ D ∙ T� (2.3) 

Segunda etapa (t1-t2): Esta etapa começa em t=t1 quando a chave S� é comandada a 

bloquear. O diodo de transferência D� é polarizado diretamente, a energia armazenada no 

indutor L�, juntamente com a energia da fonte Vin são transferidas ao capacitor C� e a carga. O 

circuito equivalente desta etapa é mostrado na Figura 2.3. 

 
Figura 2.3 Segunda etapa de operação [35]. 

 
A variação de corrente no indutor L� nesta etapa é determinada a partir da equação.  

∆I�� = I� − I� = (V�� − V���)L� ∙ (1 − D) ∙ T� 
 

(2.4) 



 

 

2.3.3 Formas de ondas teóricas

As principais formas de onda de tensão e corrente nos componentes do conversor 

boost, cujas variações foram analisadas nas 

2.4.  

 

 

  

Figura 2.4 Formas de ondas básicas do conversor 

teóricas 

As principais formas de onda de tensão e corrente nos componentes do conversor 

cujas variações foram analisadas nas duas etapas de operação, são mostradas na Figura 

   

 

 

Figura 2.4 Formas de ondas básicas do conversor boost [35

22 

As principais formas de onda de tensão e corrente nos componentes do conversor 

são mostradas na Figura 

  

35]. 
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2.4 Análise quantitativa 

 

Neste item é feita a análise quantitativa do conversor boost clássico, que consiste em 

determinar as equações do ganho estático e dos esforços de tensão e corrente nos 

componentes. Tais equações serão usadas para dimensionar os componentes do conversor. 

 

2.4.1 Ganho estático 

 

O ganho estático do conversor boost é definido pela relação de tensões saída-entrada e 

nesta aplicação é determinado calculando as áreas A1 e A2 mostradas na Figura 2.4, da forma 

de onda de v��, que em regime permanente tem valor médio da tensão igual a zero [29], [30]. 

Portanto, igualando-se as áreas tem-se a equação. 

V�� ∙ D ∙ T� = (V��� − V��) ∙ (1 − D) ∙ T� (2.5) 

 

Simplificando a equação (2.5), tem-se o ganho estático ideal dado pela equação. 

G = V���V�� = 1(1 − D) (2.6) 

 

2.4.2 Dimensionamento de C1  

 

Os painéis fotovoltaicos apresentam características de fonte de corrente e fonte de 

tensão no ponto de máxima potência, e o conversor boost opera adequadamente quando é 

alimentado por uma fonte de tensão, ou seja, a tensão de saída aumenta com o aumento da 

razão cíclica, então, para garantir essa característica nos terminais dos painéis fotovoltaicos é 

necessário conectar um capacitor eletrolítico em paralelo. Considerando que toda a energia da 

variação de corrente é fornecida pelo capacitor em paralelo com os painéis, este capacitor é 

determinado pela equação [15]. 12 ∙ C� ∙ ZVK���� − VK����[ = 12 ∙ L� ∙ (IK���� − IK����) (2.7) 

Onde: 

Vpmax é a tensão máxima dos painéis 

Vpmin é a tensão mínima dos painéis 

 Ipmax é a corrente máxima dos painéis 

 Ipmin é a corrente mínima dos painéis 
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Assim, isolando o valor de C� e desenvolvendo a equação (2.7), chega-se à equação 

(2.8) [17]. 

C� = L� ∙ I���� ∙ ∆I��V���� ∙ ∆V��  
(2.8) 

    Onde: 

Vpnom é a tensão nominal dos painéis 

Ipnom é a corrente nominal dos painéis 

∆IL1 é a variação da corrente no indutor L� 
∆VC1 é a variação de tensão no capacitor C� 

 

A ondulação de corrente no indutor L� é drenada pelo capacitor filtro C� [15]. Como 

essa ondulação é bastante pequena, na ordem de 10% em relação ao valor médio de entrada, a 

corrente eficaz pelo capacitor C�	também é reduzida, e não causa problemas de aquecimento 

devido a sua resistência série equivalente. A tensão de operação dos capacitores deve ser 

escolhida acima do valor da tensão máxima nos terminais dos painéis fotovoltaicos. 

 

2.4.3 Determinação de corrente e indutância de L1 

 

O ganho estático do conversor dado pela equação (2.6) também pode ser escrito em 

função das correntes médias de entrada e de saída, como é descrito pela equação. I�I� = 1(1 − D) (2.9) 

Como a corrente média que circula na fonte de entrada Vin é a mesma que circula pelo 

indutor L1, a corrente média de entrada é determinada usando a equação. 

I� = P��V�� 
(2.10) 

  

Como a ondulação de corrente através do indutor é pequena, o valor eficaz é 

aproximadamente igual ao valor médio e expressado pela equação. 

I���� = I� = P��V�� 
(2.11) 

 

A partir das equações (2.4) e (2.6) chega-se ao cálculo da indutância L� que é 

determinada pela equação. 
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L� = V���fs ∙ ∆I�� ∙ D(1 − D) (2.12) 

 

2.4.4 Determinação de corrente e tensão na chave S1 

 

A corrente instantânea através da chave S� é a mesma corrente de entrada como na 

equação (2.9) então; 

i�� = I�(1 − D)														(para	0	 < t	 < D ∙ T�) (2.13) 

i�� = 0																			(para	D ∙ T� 	< t	 < T�)	 (2.14) 

     

Aplicando a definição de valor eficaz e de valor médio e de acordo com a equação 

(2.9), tem-se respectivamente: 

I���� = b1T� ∙ P c I�1 − Dd
� ∙ dt!∙&T

@ e
�� = I� ∙ √D(1 − D) = I� ∙ √D 

(2.15) 

I���� = 1T� ∙ P I�(1 − D)
!∙&T
@ dt = I� ∙ D(1 − D) = I� ∙ D 

(2.16) 

 

A tensão máxima sobre a chave deve ser maior ou igual à tensão máxima de saída, 

que, neste caso, corresponde à tensão nos terminais de duas baterias em série. 

 

V����� ≥	V������ (2.17) 

 

2.4.5 Determinação de corrente e tensão no diodo D1 

 

As correntes instantâneas através do diodo de transferência D� são expressas pelas 

equações. 

i!� = I�(1 − D)																								(para	D ∙ T� 	< t	 < T�) (2.18) 

i!� = 0																																					(	para		0	 < t	 < D ∙ T�) (2.19) 

 

Logo, aplicando as definições de valor eficaz e valor médio, são encontradas as 

equações. 
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I!��� = I�h(1 − D) = I� ∙ (1 − D)h(1 − D)  
(2.20) 

I!��� = I� = I� ∙ (1 − D) (2.21) 

 

Sendo que a tensão máxima reversa sobre este componente é Vbatmax, que corresponde 

à tensão de saída do conversor. 

V!���" ≥	V������ (2.22) 

 

2.4.6 Determinação de corrente, tensão e capacitância de C2 

 

A corrente instantânea através do capacitor filtro C� é dada pelas equações. 

i�� = −i�																																					(	para		0	 < t	 < D ∙ T�) (2.23) 

i�� = i� − i� = D ∙ I�(1 − D)											(para	D ∙ T� 	< t	 < T�) (2.24) 

 

Aplicando a definição de valor eficaz, chega-se à equação. 

I���� = I� ∙ i D(1 − D) 
 

(2.25) 

  

 A capacitância é encontrada a partir da equação da corrente através do capacitor C� 
dada pela equação. 

i�� = C� ∙ dvdt = C� ∙ ∆v∆t (2.26) 

               

 Quando a chave S� está conduzindo na primeira etapa de operação do conversor, iC=iR 

e ∆t = D ∙ T� portanto, substituindo em (2.26), é determinada a capacitância C�. 
C� = I� ∙ D∆V�� ∙ f� (2.27) 

 

A resistência série equivalente do capacitor C� deve ser menor ou igual ao encontrado 

usando a equação (2.28) 

R�� ≤ ∆V�� ∙ (1 − D)I�  
(2.28) 



 

 

A tensão máxima de operação do capacitor eletrolítico deve ser maior que a tensão 

máxima nos terminais das baterias

 

2.5 Escolha do algoritmo de MPPT

 

O manual do fabricante 

equivale à corrente de curto

aberto (Vca). A corrente nominal

equivale à tensão em MPP (

W/m�e temperatura de 25°

os painéis fotovoltaicos que são;

máxima potência que define V

o ponto de máxima potência dos painéis e que são levadas em consideração para

implementação do algoritmo de MPPT.

Figura 2.5 Curvas de máxima potência dos painéis fotovoltaicos
 

A busca do ponto de máxima potência MPPT (

feita amostrando a corrente de carga da bateria usando um sensor resistivo, e adicionando um 

amplificador de diferenças para amplificar a queda de tensão sobre este. Esta queda de tensão 

A tensão máxima de operação do capacitor eletrolítico deve ser maior que a tensão 

máxima nos terminais das baterias como em (2.29). V����� g V������ 
lgoritmo de MPPT  

O manual do fabricante dos painéis fotovoltaicos fornece a corrente máxima que 

curto-circuito (Icc), a tensão máxima que equivale à tensão em 

corrente nominal que equivale à corrente em MPP (Imp) e 

tensão em MPP (Vmp). Estes valores são fornecidos para uma radiação de 1.000 

°C. Na Figura 2.5 são mostradas as curvas de máxima potência para 

os painéis fotovoltaicos que são; a curva da relação IxV  que define I

máxima potência que define Vmp e Imp e a curva da potência versus tensão que juntas definem 

o ponto de máxima potência dos painéis e que são levadas em consideração para

implementação do algoritmo de MPPT. 

Curvas de máxima potência dos painéis fotovoltaicos

A busca do ponto de máxima potência MPPT (Maximum Power Point Tracking

feita amostrando a corrente de carga da bateria usando um sensor resistivo, e adicionando um 

amplificador de diferenças para amplificar a queda de tensão sobre este. Esta queda de tensão 
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A tensão máxima de operação do capacitor eletrolítico deve ser maior que a tensão 

(2.29) 

fornece a corrente máxima que 

equivale à tensão em circuito 

) e a tensão nominal que 

Estes valores são fornecidos para uma radiação de 1.000 

Na Figura 2.5 são mostradas as curvas de máxima potência para 

a curva da relação IxV  que define Icc e Vca , a curva de 

e a curva da potência versus tensão que juntas definem 

o ponto de máxima potência dos painéis e que são levadas em consideração para escolha e  

 
Curvas de máxima potência dos painéis fotovoltaicos [13]. 

Maximum Power Point Tracking), é 

feita amostrando a corrente de carga da bateria usando um sensor resistivo, e adicionando um 

amplificador de diferenças para amplificar a queda de tensão sobre este. Esta queda de tensão 



 

 

é enviada ao microcontrolador, que a compara com o valor anterio

seja maior que o anterior, a razão cíclica D é incrementada; caso contrário, a razão cíclica é 

decrementada. A lógica deste processo é apresentada no fluxograma da Figura 2.

Ibat[n] a corrente de carga amostrada, D a razão

técnica simples é denominada na literatura técnica de Perturbar e Observar (P&O) [31], [32]. 

A busca do ponto de máxima potência, MPP, é realizada observando a corrente de recarga da 

bateria, uma vez que a tensão nos terminais da bateria pode ser considerada constante num 

período de chaveamento. Segundo o fabricante das baterias, a máxima tensão recomendada 

sobre cada bateria é 15,5V a uma temperatura de 25°C, e recomenda que a cada incremento 

de 1°C seja subtraído 0,33V, ou seja, na prática, deve ser monitorada a temperatura e a tensão 

máxima nos terminais de ambas as baterias [15], [31], [32].

controle com MPPT é polarizado usando uma fonte

baterias, fornecendo +5V para o 

MOSFET e outros periféricos.

 

 

icrocontrolador, que a compara com o valor anterior. Caso o valor da tensão 

seja maior que o anterior, a razão cíclica D é incrementada; caso contrário, a razão cíclica é 

decrementada. A lógica deste processo é apresentada no fluxograma da Figura 2.

[n] a corrente de carga amostrada, D a razão cíclica e D[n] a razão cíclica amostrada. Esta 

técnica simples é denominada na literatura técnica de Perturbar e Observar (P&O) [31], [32]. 

A busca do ponto de máxima potência, MPP, é realizada observando a corrente de recarga da 

nsão nos terminais da bateria pode ser considerada constante num 

período de chaveamento. Segundo o fabricante das baterias, a máxima tensão recomendada 

sobre cada bateria é 15,5V a uma temperatura de 25°C, e recomenda que a cada incremento 

raído 0,33V, ou seja, na prática, deve ser monitorada a temperatura e a tensão 

máxima nos terminais de ambas as baterias [15], [31], [32]. Nesta aplicação, o circuito de 

é polarizado usando uma fonte auxiliar alimentada 

+5V para o microcontrolador  PIC16F870  e +15V para o 

MOSFET e outros periféricos. 

Figura 2.6 Fluxograma da técnica P&O [15]. 
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r. Caso o valor da tensão 

seja maior que o anterior, a razão cíclica D é incrementada; caso contrário, a razão cíclica é 

decrementada. A lógica deste processo é apresentada no fluxograma da Figura 2.6, sendo 

cíclica e D[n] a razão cíclica amostrada. Esta 

técnica simples é denominada na literatura técnica de Perturbar e Observar (P&O) [31], [32]. 

A busca do ponto de máxima potência, MPP, é realizada observando a corrente de recarga da 

nsão nos terminais da bateria pode ser considerada constante num 

período de chaveamento. Segundo o fabricante das baterias, a máxima tensão recomendada 

sobre cada bateria é 15,5V a uma temperatura de 25°C, e recomenda que a cada incremento 

raído 0,33V, ou seja, na prática, deve ser monitorada a temperatura e a tensão 

Nesta aplicação, o circuito de 

auxiliar alimentada pelo banco de 

icrocontrolador  PIC16F870  e +15V para o driver do 

 



 

 

2.6  Projeto do circuito de 

 

Neste item, mostra-

dimensionar os componentes 

basicamente o conversor boost

baterias. Aqui, aplicam-se as equações propostas no item 2.4

 

2.6.1 Especificações do estágio 

 

O circuito proposto é dimensionado baseado na potência fornecida pelos painéis 

fotovoltaicos e o consumo de potência de um 

estágio é assumido um determinado rendimento baseado nas perdas de energia que podem 

ocorrer e cujos valores são mostrados no diagrama de blocos na Figura 2.7. O valor do 

rendimento dos módulos fotovoltaicos

sujeira nos mesmos, e não à 

[48]. 

Figura 2.7 Rendimentos assumidos para os estágios do sistema portátil.
 

2.6.2 Dimensionamento dos painéis fotovoltaicos

No sistema proposto foram adotados dois módulos fotovoltaicos de 54W

especificações são mostradas na Tabela 2.

fixados como é ilustrado na Figura 2.8.

 

 

ircuito de potência 

-se detalhadamente toda a metodologia de projeto empregada para 

dimensionar os componentes do estágio controlador de carga. O estágio indicado apresenta 

boost como circuito para extrair energia dos painéis e enviar

se as equações propostas no item 2.4. 

2.6.1 Especificações do estágio controlador de cargas 

O circuito proposto é dimensionado baseado na potência fornecida pelos painéis 

fotovoltaicos e o consumo de potência de um notebook. Para o dimensionamento de cada 

estágio é assumido um determinado rendimento baseado nas perdas de energia que podem 

ocorrer e cujos valores são mostrados no diagrama de blocos na Figura 2.7. O valor do 

módulos fotovoltaicos está relacionado ao envelhecimento e acúmulo de 

, e não à sua eficiência na conversão de energia solar em energia elétrica

Figura 2.7 Rendimentos assumidos para os estágios do sistema portátil.

2.6.2 Dimensionamento dos painéis fotovoltaicos 

sistema proposto foram adotados dois módulos fotovoltaicos de 54W

especificações são mostradas na Tabela 2.1, e os mesmos estão associados em paralelo e 

fixados como é ilustrado na Figura 2.8. 
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se detalhadamente toda a metodologia de projeto empregada para 

. O estágio indicado apresenta 

como circuito para extrair energia dos painéis e enviar as 

O circuito proposto é dimensionado baseado na potência fornecida pelos painéis 

ara o dimensionamento de cada 

estágio é assumido um determinado rendimento baseado nas perdas de energia que podem 

ocorrer e cujos valores são mostrados no diagrama de blocos na Figura 2.7. O valor do 

envelhecimento e acúmulo de 

conversão de energia solar em energia elétrica 

 

Figura 2.7 Rendimentos assumidos para os estágios do sistema portátil. 

sistema proposto foram adotados dois módulos fotovoltaicos de 54W cujas 

, e os mesmos estão associados em paralelo e 
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Tabela 2.1 Especificação do módulo fotovoltaico de 54W [33]. 

Especificação Quantidade/unidade 
Máxima potência  54 W 
Tolerância +15%/-5% 
Voltagem de máxima potência 17,4 V 
Corrente de máxima potência 3,11 A 
Voltagem de circuito aberto 21,7 V 
Corrente de curto circuito 3,31 A 
Altura 639 mm 
Largura  652 mm 
Espessura  54 mm 
Peso 5,0 kg 

 

 

Figura 2.8 Ilustração da fixação de dois painéis fotovoltaicos [14]. 

A energia total ideal que os módulos podem gerar é quantificada por (2.30) [48]. 

E&��_�� _' = n ∙ P�� ∙ T�� _�� _!�� (2.30) 

Onde n é o número de módulos, P��  é a potência teórica de cada módulo, e 

T�� _�� _!��	é o tempo de radiação média diária. Substituindo valores em (2.30), tem-se: 

E&��_�� _' = 2 ∙ 54 ∙ 5,5 = 594	Wh  

Considerando o rendimento dos painéis de η1=0,85 [48], a energia total real de saída 

dos módulos é dada por (2.31), e substituindo valores obtém-se: 

E&��_�� _�� = ηƞ� ∙ E&��_�� _'  (2.31) 
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E&��_�� _�� = 0,85 ∙ 594 = 504,9	Wh  

Considerando o rendimento do controlador de carga das baterias de η2=0,90 [48], a 

energia disponível para armazenar nas baterias é dada por (2.32), e substituindo valores 

obtém-se: 

E&��_(��_)�� = ηƞ� ∙ E&��_�� _�� (2.32) 

E&��_(��_)�� = 0,9 ∙ 504,9 = 454,41	Wh  

 

2.6.3 Dimensionamento das baterías 

 

Para dimensionar o banco de baterias é necessário saber a capacidade de recarga do 

banco de baterias. Ele deve ser capaz de absorver toda a energia gerada pelo arranjo de 

módulos fotovoltaicos, onde V)��_)�� é a tensão mínima do barramento de baterias e 

substituindo valores na equação 2.33, tem-se: 

I&��_��*_)�� = E&��_(��_)��V)��_)�� ∙ T�� _�� _!�� (2.33) 

I&��_��*_)�� = 454,4121,0 ∙ 5,5 = 3,94	A 
 

  

Segundo recomendações de fabricantes de baterias estacionárias, a corrente de recarga 

deve ser menor ou igual a 20% da sua capacidade nominal correspondente a 100h de descarga 

[34]. Portanto, substituindo valores na equação (2.34), tem-se: 

C)��_' = I&��_��*_)��0,2  
(2.34) 

C)��_' = 3,940,2 = 19,7	Ah 
 

O ciclo de vida da bateria é reduzido consideravelmente se a descarga da bateria for 

profunda como mostra a curva da Figura 2.9. Então, para que uma bateria possa durar pelo 

menos 350 ciclos, a profundidade de descarga (PROF_DES) deve ser de no máximo 60% [34]. 



 

 

Figura 2.9 Curva de ciclo de vida em função da profundidade de descarga [
 

Para aumentar o tempo de vida da bateria, é recomendado dimensionar uma bateria 

com maior capacidade de corrente. Assim, deve ser feita a correção usando (2.35).

substituindo valores [48], tem

Baseados na capacidade calculada foram

capacidade de corrente de 40 Ah para 100h de descarga como é mostrada na T

Na aplicação, ambas as baterias são associadas em série para permitir 

de Vbat=24Vcc. Então essa tensão é elevada a 250V

do notebook. 

Tabela 2.2 Características 

MODELOS

Capacidade
@25oC (Ah)

Dimensões
(mm)

Peso (kg)

Tensão de Futuação

Tensão de carga / equalização

Compensação de Temperatura

Quanto maior a tensão, mais rápida será a recarga.*

Comprimento

  

Figura 2.9 Curva de ciclo de vida em função da profundidade de descarga [

aumentar o tempo de vida da bateria, é recomendado dimensionar uma bateria 

com maior capacidade de corrente. Assim, deve ser feita a correção usando (2.35).

, tem-se: 

C)��_��� M C)��_' P�+,_!-� 
C)��_��� M 19,70,60 M 32,84	Ah 

Baseados na capacidade calculada foram escolhidos duas baterias que apresenta

capacidade de corrente de 40 Ah para 100h de descarga como é mostrada na T

Na aplicação, ambas as baterias são associadas em série para permitir um barramento nominal 

. Então essa tensão é elevada a 250Vcc para alimentar a fonte de alimentação

Características elétricas das baterias escolhidas

MODELOS DF300 DF500 DF700 DF1000 DF2000 DF2500

Peso (kg)

Tensão de Futuação

Tensão de carga / equalização

Compensação de Temperatura

de 13,2 a 13,8V @ 25oC

de 14,4 a 15,5V @ 25oC *

para cada 1oC acima de 25oC, subtrair 0,33V

para cada 1oC abaixo de 25oC, adicionar 0,33V

Quanto maior a tensão, mais rápida será a recarga.

10 h

20 h

100 h

Comprimento

Largura

Altura

24 30 41 54 94 130

15010560453626

16511570504030

511330244210175175

213172175175175175

175 175 175 175 240 236

8,8 9,7 12,5 14,7 27,1 44,6
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Figura 2.9 Curva de ciclo de vida em função da profundidade de descarga [34]. 

aumentar o tempo de vida da bateria, é recomendado dimensionar uma bateria 

com maior capacidade de corrente. Assim, deve ser feita a correção usando (2.35). Onde  

(2.35) 

 

duas baterias que apresentam uma 

capacidade de corrente de 40 Ah para 100h de descarga como é mostrada na Tabela 2.2 [34]. 

um barramento nominal 

a fonte de alimentação 

escolhidas [34]. 

DF3000 DF4001

para cada 1oC acima de 25oC, subtrair 0,33V

para cada 1oC abaixo de 25oC, adicionar 0,33V

156 200

220170

240185

530511

280213

236 246

48,3 60,3
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Assim a energia útil nos terminais de saída do carregador de bateria interna do 

notebook é dada pela equação (2.36) e dependerá de ηƞ<, ηƞ	?	e	ηƞw, que correspondem aos 

rendimentos das baterias, do conversor elevador e do carregador do notebook, 

respectivamente. A análise é feita considerando que todos os dias a energia gerada pelos 

módulos será transferida às baterias e consumida pela carga, e substituindo valores na 

equação, tem-se: 

E.��/ = ηƞ< ∙ ηƞ? ∙ ηƞw ∙ E&��_(��_)�� (2.36) 

E.��/ = 0,95 ∙ 0,90 ∙ 0,90 ∙ 454,41 = 349,67	Wh  

  

Considerando a máxima potência do carregador da bateria interna do notebook de 

P*��;� = 91 W, a energia acumulada durante um dia poderá proporcionar a autonomia dada por 

(2.37), e substituindo valores na equação, obtém-se o tempo de autonomia. 

Autonomia = E.��/P���;� (2.37) 

Autonomia = 349,6791 = 3,48	horas  

 

A corrente média que a bateria fornece para proporcionar 91 W à carga é dada por 

(2.38) e substituindo valores obtém-se: 

I&��_!��_)�� = P���;�V)��_)�� ∙ ηƞ< ∙ ηƞ? ∙ ηƞw (2.38) 

I&��_!��_)�� = 9121 ∙ 0,95 ∙ 0,90 ∙ 0,90 = 5,64	A 

 

 

A autonomia de tempo determinada por (2.37) foi calculada para a energia extraída 

dos módulos em um dia com radiação solar ótima. Considerando que todos os dias a energia 

extraída dos módulos fotovoltaicos será consumida, o banco de baterias não seria carregado 

completamente por ter uma capacidade maior, ou seja, ainda teria espaço para acumular mais 

energia, motivo pelo qual existe uma divergência com o tempo de descarga apresentado na 

Figura 2.10 e o tempo de autonomia para a bateria escolhida [34]. Para aumentar o tempo de 

vida das baterias, deve-se, pela primeira vez, carregar completamente as baterias e 

posteriormente fazer descargas de no máximo 60% da sua energia armazenada. 

 



 

 

Figura 2.10
 

2.6.4 Dimensionamento de 

 

As especificações e considerações para dimensionar o estágio controlador de carga são 

apresentadas na Tabela 2.3

Tabela 2.1 é de 108 W. 

 

Tabela 2.3

Tensão máxima de entrada (V

Tensão mínima de entrada (V

Tensão nominal de entrada (V

Tensão máxima sobre as baterias (V

Tensão mínima sobre as baterias (V

Potência máxima de saída (P

Freqüência de comutação (f

Variação de tensão máxima de saída (

Variação de tensão máxima de entrada (

Variação de corrente máxima (

Rendimento (η

           

A indutância L� é determinada usando a equação (2.12)

corrente ocorre para D=0,5. Então, substituindo valores, tem

Figura 2.10 Curvas de descarga da bateria escolhida [34].

2.6.4 Dimensionamento de L 1 

As especificações e considerações para dimensionar o estágio controlador de carga são 

3. A potência disponível nos dois painéis fotovoltaicos segundo a 

3 Especificação do estágio controlador de carga.

Tensão máxima de entrada (Vinmax) 20

Tensão mínima de entrada (Vinmim) 10

Tensão nominal de entrada (Vinnom) 17,4

Tensão máxima sobre as baterias (Vbatmax) 28

Tensão mínima sobre as baterias (Vbatmin) 21

Potência máxima de saída (Pbatmax) 120

de comutação (fs) 25

Variação de tensão máxima de saída (∆vbat) 0,24V

Variação de tensão máxima de entrada (∆vi) 0,17

corrente máxima (∆i) 0,7

Rendimento (η) 

é determinada usando a equação (2.12). A máxima ondulação de 

corrente ocorre para D=0,5. Então, substituindo valores, tem-se [35]: 

34 

 
4]. 

As especificações e considerações para dimensionar o estágio controlador de carga são 

. A potência disponível nos dois painéis fotovoltaicos segundo a 

carga. 

20,00 V 

10,00 V 

17,40 V 

28,00 V 

21,00 V 

120,00 W 

25 kHz 

0,24V 

0,17 V 

0,70 A 

0,90 

A máxima ondulação de 
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L� M 2425 ∙ 10< ∙ 0,7 ∙ 0,5 ∙ (1 − 0,5W = 342,8	μH 
 

 

A corrente eficaz que circula pelo enrolamento do indutor é encontrada usando a 

equação (2.10). Assim, substituindo valores da Tabela 2.4, tem-se: 

I���� = 12017,4 = 6,9	A 

 

 

A corrente de pico através do indutor é dada pela equação (2.39) e substituindo valores 

na equação resulta: 

I����*� = I� + ∆I��2  
(2.39) 

I����*� = 6,9 + 0,692 = 7,25	A 
 

  

O produto das áreas do núcleo é dado por (2.40) [35]. 

 

Ae ∙ Aw = L� ∙ I����*� ∙ I���� ∙ 10?K1 ∙ J��� ∙ B���  
(2.40) 

       

Onde: 

 

Ae Aw⋅  Produto das áreas desejado [cm4]. 

K1 = 0,7 Fator de utilização da área da janela. 

J��� = 350	A/cm� Densidade de corrente máxima. B��� M 0,3	T Densidade de fluxo máxima. 

 

Aplicando valores em (2.40), o produto é igual a: 

 

Ae ∙ Aw = 342,8 ∙ 10�� ∙ 6,9 ∙ 7,25 ∙ 10?0,7 ∙ 350 ∙ 0,3 = 2,33	cm?  

 

Assim, foi escolhido o núcleo NEE-42/21/15 da Thornton, cujos dados estão na tabela 

2.4 [44]. 
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Tabela 2.4 Característica do núcleo NEE-42/21/15 [44]. 

Ae ∙ Aw − Produto	das	áreas 2,84 cm2 

Ae  - área da perna central 1,81 cm2 

Aw - área da janela 1,57cm2 

Ve  - volume do núcleo  17,10cm3 

                   

O número de espiras é dado por (2.41) [36] e substituindo valores obtém-se: 

N��� = L� ∙ I����*�Ae ∙ B���  
(2.41) 

 

N��� = 342,8 ∙ 10�� ∙ 7,251,81 ∙ 0,3 = 45	espiras  

 

O entreferro total é determinado por (2.42) [36] e substituindo valores obtém-se: 

lg = 4 ∙ π ∙ 10�� ∙ N���� ∙ Ae ∙ 10��L�  
(2.42) 

 

lg M 4 ∙ 3,1415 ∙ 10�� ∙ 45� ∙ 1,81 ∙ 10��342,8 ∙ 10�� = 0,14	cm 
 

  

Para o caso de núcleos de ferrite com formato EE, o valor do entreferro deve ser 

ajustado em lg/2. 

A deformação ou espraiamento de fluxo deve-se às linhas de fluxo que aparecem ao 

longo dos lados e das quinas das partes magnéticas separadas pelo ar no entreferro, isso faz 

com que a área efetiva por onde passa o fluxo seja maior que a área geométrica do entreferro 

provocando a necessidade de se fazer a correção do número de espiras. O espraiamento é 

determinado usando a equação (2.43) [36] e substituindo valores obtém-se: 

F M 1 + lg√Ae ∙ ln c2 ∙ Glg d (2.43) 

F = 1 + 0,14√1,81 ∙ ln c2 ∙ 2,960,14 d = 1,39 
 

 

O novo número de espiras é calculado usando a equação (2.44) [36] e substituindo 

valores obtém-se: 
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N���_H�"� = i lg ∙ L�0,4 ∙ π ∙ Ae ∙ F ∙ 10�� 
(2.44) 

N���_H�"� = i 0,14 ∙ 342,8 ∙ 10��0,4 ∙ 3,1415 ∙ 1,81 ∙ 1,39 ∙ 10�� = 38	espiras  

 

A profundidade de penetração da corrente no condutor é dada em (2.45) [36] e 

substituindo valores obtém-se: 

∆= 6,62
hf�  

(2.45) 

∆= 6,62√25000 = 0,04186	cm 
 

  

Portanto, o diâmetro do fio escolhido deve ser menor que o valor calculado com a 

equação (2.46). Φ M 2 ∙ ∆ (2.46) 

Φ = 2 ∙ 0,04186 = 0,0837	cm  

  

O diâmetro calculado corresponde ao fio 19AWG, que é muito rígido para dobrar e 

executar o enrolamento e ocupa uma área muito grande da janela do núcleo, por esse motivo, 

é adotado o fio 25AWG, que é mais flexível e se adapta melhor à área da janela do núcleo.  

A área total do condutor depende da densidade de corrente máxima, e é encontrada 

usando a equação (2.47) [36] e substituindo valores obtém-se: 

A��� = I����J��� (2.47) 

A��� = 6,9350 = 0,0197	cm� 
 

  

O fio 25 AWG possui uma área de cobre sem isolamento de 0,001624cm2 e incluindo 

o isolamento é 0,002078cm2. 

A seguir é definida a quantidade de fios em paralelo usando a equação. 

N����_��� = A���A���_�w(1� 
(2.48) 

N����_��� = 0,01970,001624 = 12,13	 ≈ 12	�ios	paralelos  
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 O fator de utilização da janela do núcleo com o fio adotado é encontrado com a 

equação [36].  

K1 = N��� ∙ N����_��� ∙ A���_��Aw  
(2.49) 

K1 = 38 ∙ 12 ∙ 0,0020781,57 = 0,60 
 

  

O valor calculado do fator de utilização da janela é menor que o valor adotado e está 

dentro do especificado em [36]. Portanto, o indutor é construído sem problemas. 

 

2.6.5 Dimensionamento de C1 

 

Usando a equação (2.8) [35] é encontrado o capacitor em paralelo com os painéis ou 

módulos fotovoltaicos. A ondulação de tensão sobre este capacitor é considerada 1% do valor 

da tensão nominal dos painéis. 

C� = 342,8 ∙ 10�� ∙ 6,9 ∙ 0,717,4 ∙ 0,174 = 546,9	μF 
 

 

A resistência série equivalente do capacitor é encontrada usando a equação. 

R���� ≤ ∆V��∆I�� 
(2.50) 

R���� ≤ 0,1740,7 ≤ 0,248	Ω 
 

A máxima tensão de operação deve ser maior que o valor calculado usando a equação. 

V����� ≥ V����� (2.51) 

V����� ≥ 20	V  

  

Para esta aplicação é escolhido um capacitor eletrolítico de 2200µF/35V, Rse=85mΩ, 

série B41505 da EPCOS [37]. 

 

2.6.6 Dimensionamento da Chave S1 

 

Para dimensionar a chave S� é necessário conhecer a corrente eficaz e a tensão 

máxima de operação. 

A corrente eficaz é calculada usando a equação (2.15). 
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I���� = 6,9 ∙ h0,5 = 4,88	A 

 

 

 A tensão máxima sobre a chave é calculada usando a equação (2.17). 

V����� ≥ 28	V 

 

 

Tomando como referência os valores calculados, é escolhido o MOSFET comercial 

IRFZ48N da International Rectifier [45], cujas especificações estão indicadas na Tabela 2.5. 

 

Tabela 2.5 Especificações do MOSFET IRFZ48N [45] 

Máxima tensão dreno-fonte – VDS 55V 

Máxima corrente de dreno-ID (@TC=100oC) 45 A 

Resistência dreno-fonte – RDS(on) (@Tj=100oC)  0,023Ω 

Resistência térmica junção-cápsula - Rθjc  1,15oC/W 

Resistência térmica cápsula-dissipador - Rθcd 0,50oC/W 

Tempo de subida – tr 78 ns 

Tempo de descida – tf 50 ns 

         

Utilizando os valores especificados para o MOSFET na Tabela 2.5 a perda por 

condução é determinada pela equação. 

P��*�� = R!�(��W ∙ I����� (2.52) 

P��*�� = 0,023 ∙ 4,88� = 0,55	W  

 

A perda de comutação é calculada usando a equação. 

P��*�� = f�2 ∙ (t� + t�W ∙ I� ∙ V����� (2.53) 

P��*�� = 25 ∙ 10<2 ∙ (78 ∙ 10�� + 50 ∙ 10��W ∙ 6,9 ∙ 28 = 0,31	W 
 

  

A potência total dissipada pela chave é dada pela equação. 

P����� = P��*�� + P��*�� (2.54) 

P����� = 0,55 + 0,31 = 0,86	W  
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2.6.7 Dimensionamento do diodo D1 

 

Para dimensionar o diodo de transferência D�, é necessário conhecer a corrente média, 

a corrente eficaz e a tensão reversa entre seus terminais. 

A corrente eficaz sobre o diodo D1 é determinada pela equação (2.20). 

I!��� M 6,9 ∙ (1 − 0,5Wh(1 − 0,5W = 4,88	A 

 

 

A corrente média sobre o diodo D1 é determinada pela equação (2.21). 

I!��� = 6,9 ∙ (1 − 0,5W = 3,45	A 

 

  

A tensão máxima reversa sobre o diodo D� é determinada usando a equação (2.22). V!���" ≥ 28	V  

 

Tomando como referência os valores calculados, é escolhido o diodo Schottky 

comercial 30CTT100 da Vishay, cujas especificações estão indicadas na Tabela 2.6. 

 

Tabela 2.6 Especificações do diodo 30CTT100 [45]  

Máxima tensão reversa – VRRM  100 V 

Máxima corrente média direta – IF 30 A 

Resistência térmica junção-cápsula - Rθjc (ambos) 1,25°C/W 

Resistência térmica cápsula-dissipador - Rθcd 0,5°C/W 

Queda de tensão em condução - VF 0,63 V 

Resistência de condução – Rav 0,02Ω 

                         

 As perdas de condução são dadas pela equação. 

P!�*�� = I!���� ∙ R�" + I!��� ∙ V, (2.55) 

P!�*�� = 4,88� ∙ 0,02 + 3,45 ∙ 0,63 = 2,65	W  

 

O diodo Schottky não apresenta perdas de comutação devido à corrente de 

recuperação. Portanto, a perda total no diodo D� é dada pela equação. 

P!���� = P!�*�� + P!�*�� (2.56) 

P!���� = 2,65 + 0 = 2,65	W  



 

 

2.6.8 Dimensionamento de 

 

A corrente eficaz que circula pelo capacitor filtro 

(2.25).  

I�
Para encontrar a capacitância do capacitor 

1% da tensão de saída nominal (24 V). O valor é calculado usando a equação (2.27)

C
A resistência série equivalente do capacitor 

R
A tensão máxima de operação do capacitor é encontrada com a equação (2.29).

Para essa aplicação são escolhidos três capacitores eletrolíticos em paralelo de 

2200µF/50 V, Rse=85mΩ, da s

resistência série equivalente

saída. 

 

2.7 Dimensionamento do dissipador de calor

 

Será utilizado exclusivamente um 

retificador de alta freqüência

2.7 para o diodo conforme mostrado na 

Figura 2.11 Circuito térmico para os semicondutores do conversor
     

2.6.8 Dimensionamento de C2 

A corrente eficaz que circula pelo capacitor filtro C� é calculada usando a equação 

���� M 3,45 ∙ i 0,5V1 U 0,5W M 3,45	A 

Para encontrar a capacitância do capacitor C�, é considerada a ondulação no valor de 

1% da tensão de saída nominal (24 V). O valor é calculado usando a equação (2.27)

C� M 3,45 ∙ 0,50,24 ∙ 25 ∙ 10< M 287,56	μF 

A resistência série equivalente do capacitor C� é calculado usando a equação (2.28)

R�� j 0,24 ∙ V1 U 0,5W3,45 j 0,0348	Ω 

A tensão máxima de operação do capacitor é encontrada com a equação (2.29).

V����� g 28	V 

Para essa aplicação são escolhidos três capacitores eletrolíticos em paralelo de 

Ω, da série B41505 da EPCOS [37]. A capacitância é alta por causa da 

resistência série equivalente que tem que ser muito baixa para filtrar toda a ondulação na 

Dimensionamento do dissipador de calor 

Será utilizado exclusivamente um dissipador de calor para fixar a chave 

alta freqüência D�, utilizando valores da Tabela 2.6 para o MOSFET e Tabela 

2.7 para o diodo conforme mostrado na Figura 2.11 [38].  

Circuito térmico para os semicondutores do conversor
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é calculada usando a equação 

 

, é considerada a ondulação no valor de 

1% da tensão de saída nominal (24 V). O valor é calculado usando a equação (2.27) [35]. 

 

é calculado usando a equação (2.28). 

 

A tensão máxima de operação do capacitor é encontrada com a equação (2.29). 

 

Para essa aplicação são escolhidos três capacitores eletrolíticos em paralelo de 

]. A capacitância é alta por causa da 

que tem que ser muito baixa para filtrar toda a ondulação na 

a chave S� e o diodo 

Tabela 2.6 para o MOSFET e Tabela 

 
Circuito térmico para os semicondutores do conversor  [38]. 
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Para conseguir manter a temperatura de junção no valor de T==100oC, as temperaturas 

do dissipador Td devem ser encontradas usando as equações (2.57) e (2.58). 

T �� = T= − P����� ∙ ZR=* + R* [ (2.57) 

T !� = T= − P!���� ∙ ZR=* + R* [ (2.58) 

  

Substituindo valores nas equações (2.57) e (2.58), obtêm-se os valores da temperatura 

no dissipador. Como ambos os componentes são fixados no mesmo dissipador não podem 

existir duas temperaturas diferentes. Portanto, nesse tipo de caso, é assumido o menor valor 

calculado; assim, garante-se que nenhum componente estará com a temperatura de junção 

acima de T==100oC.  

T �� = 100 − 0,86 ∙ (1,15 + 0,5W = 98,58	°C  T !� = 100 − 2,65 ∙ V1,25 + 0,5W = 95,36	°C  

 

           A resistência térmica do dissipador, considerando a convecção natural, é dada pela 

equação (2.59), onde Ta é a temperatura ambiente, e substituindo valores obtém-se: 

R � = T − T�P����� + P!���� (2.59) 

R � = 95,36 − 400,86 + 2,65 = 15,77	°C/W 
 

Para a montagem é escolhido um dissipador de calor com resistência térmica 

dissipador-ambiente menor que Rda=15,77°C/W [39]. 

 

2.8 Conclusões 

 

Neste capítulo foi realizada uma análise qualitativa e quantitativa do estágio 

controlador de carga das baterias que utiliza a topologia do conversor boost, que opera em 

modo de condução contínua (MCC) e modulação por largura de pulso (PWM) para controlar 

o fluxo de energia dos painéis fotovoltaicos às baterias. 

 Para o conversor foi realizado o exemplo de projeto baseado na potência de dois 

painéis fotovoltaicos de 54W. Também foi estudada a necessidade de colocar um capacitor 

em paralelo com os painéis para garantir a condição de fonte de tensão na entrada do 

conversor boost. O banco de baterias dimensionado é composto por duas baterias 

estacionárias de 12V e 40Ah conectadas em série, totalizando assim um barramento de 24Vcc 
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de tensão contínua. Portanto, o barramento de 24Vcc alimenta o conversor CC-CC de alto 

ganho de tensão, que corresponde ao segundo estágio e é estudado no Capítulo 3. 

Através de simulações realizadas com o ORCAD 10.3, que serão mostrados no 

capitulo 4, os resultados foram comparados com os calculados, o que validou o modelo 

matemático utilizado para o circuito. 
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CAPÍTULO III – ESTUDO DO ESTÁGIO ELEVADOR DE TENSÃO  

 

 

3.1. Introdução 

 

Este capítulo trata da análise do segundo estágio do sistema proposto representado 

pelo conversor boost-flyback, conversor de alto ganho de tensão estudado em regime 

permanente em [27] [40], mostrado na Figura 1.17, que tem a função de elevar a tensão de 

24Vcc do barramento das baterias para 250vcc na saída da fonte projetada. Nesta aplicação o 

conversor opera em modo de condução contínua de corrente (MCC). Será dimensionado um 

compensador PI com filtro para compensar as perdas na saída do conversor. O controle 

utilizado é o modo de corrente de pico, [41], [42]. Para o estágio citado é feita uma análise 

qualitativa e quantitativa. 

 

3.2. Análise qualitativa 

 

A topologia do conversor boost-flyback é mostrada na Figura 3.1. O circuito 

apresenta os seguintes componentes que serão analisados: fonte de entrada Vbat, indutor 

acoplado TR representado pelos indutores L2 e L3, os diodos retificadores D2 e D3, chave 

controlada S�, capacitores C3 e C4, e o capacitor de filtro de saída C@. 
 

3.2.1. Principio de operação 

 

Considerando-se a variação de corrente nos indutores L2 e L3 podem ocorrer dois 

modos de operação para o conversor boost-flyback; o modo de condução contínua de corrente 

(MCC) e o modo de condução descontínua de corrente (MDC). Nesta aplicação o conversor 

opera em modo de condução contínua de corrente (MCC) e todos os esforços de corrente e 

tensão serão obtidos para este modo de operação, operando com freqüência constante e 

modulação por largura de pulso (PWM). Para a tensão de entrada mínima a razão cíclica é 

máxima e limitada em 0,7. O controle utilizado é o modo de corrente de pico, [41], [42].  
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Figura 3.1 Topologia do conversor boost-flyback sem o capacitor filtro [27]. 
 

3.2.2. Etapas de operação 

 

Analisando o circuito da Figura 3.1 e considerando a comutação, em um período de 

chaveamento, pode-se dividir em três etapas de operação.  

Primeira etapa (t0 < t < t1), em t0 a chave S� é comandada a conduzir, assim a 

tensão Vbat é aplicada sobre a indutância magnetizante L� fazendo com que a corrente através 

dela cresça linearmente, armazenando energia. Os diodos D2 e D3 estão polarizados 

reversamente e a carga é alimentada pelos capacitores C3 e C4. O circuito correspondente a 

esta etapa é mostrado na Figura 3.2. 

 
Figura 3.2 Primeira etapa. 

 
Segunda etapa (t1 < t < t2), ocorre quando em t1 a chave S� é comandada a bloquear 

e instantaneamente deixa de conduzir. A energia armazenada na indutância magnetizante L�, 



46 
 

 

é transferida ao indutor L< e posteriormente ao capacitor C? pelo diodo D< que está 

diretamente polarizado. A energia armazenada na indutância de dispersão L  é transferida ao 

capacitor C< pelo diodo D� que está polarizado diretamente. Esta etapa finaliza quando a 

indutância de dispersão L  transfere toda a sua energia ao capacitor C<. O circuito 

correspondente a esta etapa é mostrado na Figura. 3.3. 

 
Figura 3.3 Segunda etapa. 

 

 Terceira etapa (t2 < t < t3). Neste intervalo a chave S� permanece bloqueada. Esta 

etapa tem início quando a indutância de dispersão L  conclui a transferência de toda sua 

energia ao capacitor C< e à carga. A indutância L< continua transferindo todo o restante da sua 

energia ao capacitor C? e à carga. O circuito correspondente a esta etapa é mostrado na 

Figura. 3.4. 

 

Figura 3.4 Terceira etapa 
 

 



 

 

3.2.3 Formas de ondas teóricas

As principais formas de onda de tensão e corrente nos componentes do conversor 

boost-flyback, cujas variações foram analisadas nas três etapas de operação, 

Figura 3.5.  

Figura 3.5

teóricas 

As principais formas de onda de tensão e corrente nos componentes do conversor 

cujas variações foram analisadas nas três etapas de operação, 

Figura 3.5 Formas de onda básica do boost-flyback. 
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As principais formas de onda de tensão e corrente nos componentes do conversor 

cujas variações foram analisadas nas três etapas de operação, são mostradas na 
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3.3. Análise quantitativa 

 

Neste item será feito um estudo matemático do conversor boost-flyback, a fim de 

determinar as expressões que definem os parâmetros necessários para o dimensionamento dos 

componentes. Para determinar os esforços de corrente, é desprezada a ondulação de corrente 

que caracteriza o modo de condução contínua, MCC. A Figura 3.6 ilustra um esquema 

representativo do estágio de carga, com o objetivo de facilitar a análise. 

 
Figura 3.6 Representação do estágio de carga [27].  

 

3.3.1. Determinação de corrente e tensão na chave S2 

 

Para o cálculo da corrente e tensão na chave S� leva-se em consideração o valor de 

pico Iipk da corrente de entrada dada pela equação [27]. 

I��A=
I�
D

 (3.1) 

 

A corrente eficaz que passa através da chave S� é definida pela equação (3.2) e a 

corrente média é definida pela equação (3.3).  

I����=� 1T� ∙ P I��A²dt

D·&T
0

=
I�√D

 (3.2)
 

I���� =
1T� ∙ P I��A dt

D·&T
0

=I� (3.3) 

                                                                                          

A tensão máxima aplicada sobre a chave S� é dada pela equação. 
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V�����= 11 − D ∙ V��� (3.4) 

  

3.3.2. Determinação de corrente e tensão no diodo D2 

 

Através do diodo D� é transferida toda a energia armazenada na indutância de 

dispersão L  ao capacitor C<. A corrente eficaz através do diodo de transferência D� é dada 

pela equação. 

I!���=i 1T� ∙ P cI��A − I��A∆t ∙ td�  dt
∆t

0
 (3.5) 

 

O tempo de duração da corrente através da indutância de dispersão L  chega a zero é 

dada pela equação. 

∆t=L · I��AV�+ (3.6) 

 

A tensão do lado secundário referenciado ao lado primário do transformador é dada 

pela equação (3.7) [36] onde n é a relação de transformação do indutor acoplado. 

V�+=
1

n
∙ �V� − c V���1 − Dd� (3.7) 

 

Relacionando as expressões anteriores resulta na equação (3.8) para a corrente eficaz. 

I!���=cI�Dd ∙ i 1T� ∙ c∆t

3
d (3.8) 

 

A corrente média através do diodo de transferência D� é dada pela equação. 

I!��� =
1T� ∙ P cI��A − I��A

∆t
∙ tddt=

∆t

0

1

2·T� ∙ cI�Dd ∙ ∆t= �c I�
n·D

d ∙ V1 − DW� (3.9) 

 

A tensão máxima reversa sobre o diodo D� desprezando as não idealidades é dada 

pela equação. 

V!����= �c 11 − Dd ∙ V���� (3.10) 

 



50 
 

 

3.3.3. Determinação de corrente e tensão no diodo D3 

 

A corrente eficaz através do diodo de transferência D< é dada pela equação. 

I!<��=i 1T� ∙ P cI��An d� dt
V��!W∙&T

0
= �c I�

n·D
d ∙ √1 − D� (3.11) 

 

A corrente média através do diodo de transferência D< é dada pela equação. 

I!<�� =
1T� ∙ P cI��A

n
dV��!W∙&T

0
dt=�c I�

n·D
d ∙ V1 − DW� (3.12) 

 

A máxima tensão reversa sobre o diodo D< desprezando as não idealidades é dada 

pela equação. 

V!<���=V��� ∙ �n − c 11 − Dd�+V� (3.13) 

 

3.3.4. Determinação de corrente e tensão no capacitor C3 

 

A corrente eficaz através do capacitor C< é dada pela equação. 

I�<��=i 1T� ∙ bP �ZI��A − I�[ − I��A
∆t

∙ t�� dt+P I�²dt
V&T�∆tW

0

∆t

0
e  

I�<��= 1

3
∙ √3·

�c�I�D�� ·∆td − �3· �I�D� ∙ ∆t·I��+3·I� ∙ T�T�  
(3.14) 

 

A máxima tensão sobre o capacitor C< é dada pela equação. 

V�<���=V��� ∙ c 11 − Dd (3.15) 

 

3.3.5. Determinação de corrente e tensão no capacitor C4 

 

A corrente eficaz através do capacitor C? é dada pela equação. 

I�?��=i 1T� ∙ bP cI��An − I�d� dt+P I�²dt
D·&T

0

V��!W∙&T
0

e  
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I�?��=iD²·I�²·n²+I�²+(2·I� ∙ I� ∙ n·D²W − (I�²·DW − (2·I�·I� ∙ n·DW
n²·D²

 

(3.16) 

 

A máxima tensão sobre o capacitor C? é dada pela equação. 

V�?���=V� − �V��� ∙ c 11 − Dd� (3.17)

 

3.3.6. Determinação de corrente e tensão no indutor acoplado TR 

 

A corrente eficaz no enrolamento do indutor L� é dada pela equação. 

I����=i 1T� ∙ bP I��A²dt+
D·&T

0
P cI��A − I��A

∆t
∙ tddt

∆t

0
e=

I�
3·D

∙ √3·i3·D+
∆tT� (3.18) 

 

A corrente de pico no enrolamento do indutor L� é dada pela equação. 

I���A=
I�
D

 (3.19) 

 

A indutância de L� é determinada pela equação. 

L�=V��� ∙ Df�·∆I�� (3.20) 

 

Idealmente a relação de transformação do indutor acoplado é encontrada a partir do 

ganho estático do conversor dado pela equação. 

n=bV1 − DW ∙ V� − V���V��� ∙ D e (3.21) 

 

A corrente eficaz no enrolamento do indutor L< é dada pela equação. 

I�<��=i 1T� ∙ P cI��An d� dt
V��!W∙&T

0
= �c I�

n·D
d ∙ √1 − D� (3.22) 

 

A corrente de pico no enrolamento do indutor L< é dada pela equação. 

I�<�A=
I�

n·D
 (3.23) 
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A indutância de L< pode ser determinada pela equação. 

L< = n2 ∙ L� (3.24) 

 

3.3.7. Determinação do ganho estático do conversor 

 

A relação de tensões saída-entrada, denominado de ganho estático do conversor 

operando em modo de condução contínua, é dada pela equação (3.25). As curvas do ganho 

estático em função da razão cíclica, tomando como parâmetro a relação de transformação do 

indutor acoplado são representadas na Figura 3.7. 

Gv=
V�V� =

1 + n ∙ D1 − D 																		GvVD, nW = 1 + n ∙ DV1 − DW  (3.25) 

 

 
Figura 3.7 Curvas do ganho estático em função da razão ciclica,tomando como parâmetro a relação de 

transformação [27]. 
 

3.4. Projeto do circuito de potência 

Neste item são determinados todos os componentes do conversor boost-flyback. O 

dimensionamento e escolha desses componentes consistem na determinação dos esforços de 

corrente e tensão do conversor. 

 

3.4.1. Especificações do conversor 

 

As especificações do conversor são relacionadas a seguir na Tabela 3.1: 
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Tabela 3.1 Especificação de valores de entrada e saída.  

V������ = 24	V (Tensão de entrada nominal) 

V������ = 21	V (Tensão de entrada mínima) 

V������ = 28	V (Tensão de entrada máxima) 

V���� = 250	V (Tensão de saída nominal) 

P� = 200	W (Potência de saída) 

 

3.4.2. Parâmetros de projeto assumidos 

 

Aqui são assumidos para o projeto do conversor os seguintes parâmetros na Tabela 

3.2. 

Tabela 3.2 Valores de parâmetros de projeto. 

f� = 50 ∙ 10<	Hz (Freqüência de comutação) D��� M 0,7 (Razão cíclica máxima) 

η = 0.90 (Rendimento do conversor) 

 

3.4.3. Parâmetros de projeto calculados 

 

Período de comutação: 

O período de comutação do conversor é determinado pela equação. 

T�= 1f�	 (3.26) 

T� = 150 ∙ 10< = 2 ∙ 10�w	s  

Potência de entrada: 

A potência de entrada é encontrada usando a equação. 

P��=
P�
η

        (3.27) 

P�� = 2000,90 = 222,222	W  

Corrente média de entrada: 

Para os cálculos das correntes de entrada do conversor, são utilizadas as equações 

(3.28), (3.29) e (3.30) substituindo os valores de tensão de entrada especificados na Tabela 

3.1, tem-se: 
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I����= P��V������	 (3.28) 

I���� = 222,22221 = 10,582	A  

I����=
P��V������	 (3.29) 

I���� = 222,22224 = 9,259	A  

I����=
P��V������	 (3.30) 

I���� = 222,22228 = 7,937	A  

 

Corrente média de saída: 

Para o cálculo da corrente de saída do conversor é utilizada a equação. 

 

I�=
P�V����	 (3.31) 

I� = 200250 = 0,8	A  

 

Relação de transformação: 

            A relação de transformação é determinada usando a equação (3.32). Nos cálculos é 

considerada a queda de tensão no diodo D< igual a VF = 2,0V e assumido Dmax igual a 0,7. 

n=
V1 − D���W ∙ VV����+V,W − V������V������ ∙ D���  (3.32) 

n=
V1 − 0,7W ∙ (250+2,0W − 21

21·0,7
= 3,714  

Considerando outros fatores reais, tais como, queda de tensão nos fios, queda de 

tensão nas trilhas etc. é adotado na montagem do indutor acoplado o valor n=4. 

 

Ondulação de corrente no indutor �� 

            A ondulação de corrente no indutor L� é assumida 35% do valor da corrente média de 

entrada calculada pela equação (3.33) e substituindo os valores tem-se: 

∆I�� = 0,35 ∙ I���� (3.33) 

∆I�� = 0,35 ∙ 10,582 = 3,704	A  
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3.4.4. Dimensionamento da chave S2 

 

A corrente eficaz na chave S� é calculada utilizando a equação (3.2) reescrita na 

equação (3.34). Substituindo os valores da corrente de entrada do conversor e a razão cíclica 

assumida no projeto, tem-se: 

I����= I����hD��� (3.34) 

I����= 10,582h0,7
M 12,648	A 

 

            A corrente média na chave S� é determinada utilizando a equação (3.3) reescrita na 
equação (3.35). Substituindo valores resulta:                                 

 I���� M I����  (3.35) I���� M 10,582	A  

A tensão máxima na chave S� sem considerar as não idealidades, é determinada 

utilizando a equação (3.4) reescrita na equação (3.36). Substituindo os valores da tensão 

mínima e da razão cíclica assumida no projeto, tem-se: 

V�����= � 1(1 − D���W ∙ V������� (3.36) 

V�����= � 1(1 − 0,7W ∙ 21�=70 V  

 

Para o projeto é adotado o MOSFET IRFP4227PBF da International Rectifier. As 

especificações da chave obtidas do catálogo são apresentadas na Tabela 3.3 a seguir. 

Tabela 3.3 Especificações do MOSFET da International Rectifier [45]. 

MOSFET IRFP4227PBF 

V � = 200	V: tensão dreno-fonte a  T* = 100	°C I � = 46	A: corrente de dreno  I � = 260	A: max. corrente de dreno  

V;� = + −⁄ 30	V: tensão porta-fonte  

R � = 45 ∙ 10�<	Ω: rest.		dreno − 	fonte a T= = 100	°C t�� = 31 ∙ 10��	s: tempo de desc.  t�� = 2 ∙ 10��	s: tempo de sub.  R��=* = 0,45	°C/W: rest. térmica  

 



56 
 

 

Perda de condução: 

No cálculo das perdas de condução é utilizada a equação (3.37). Substituindo valores, 

tem-se: 

P��*�� = R � ∙ I����� (3.37) 

P��*�� = 45 ∙ 10�< ∙ 12,648�= 7,199 W  

 

Perda de comutação: 

No cálculo das perdas de comutação é utilizada a equação (3.38) e substituindo valores 

calculados e especificados para o MOSFET na Tabela 3.3, tem-se: 

P��*��=
1

2
∙ cI����D���d ∙ c 11 − D���d ∙ Vt��+t��W·f� (3.38) 

P��*��=
1

2
∙ c10,582

0,7
d ∙ c 11 − 0,7d ∙ (31·10��+2·10��W·50·10< = 0,873	W  

 

Perda total no MOSFET: 

No cálculo das perdas totais no MOSFET é utilizada a equação (3.39) e substituindo 

valores calculados anteriormente, tem-se: 

PS2tot = PS2con + PS2com (3.39) 

PS2tot = 7,199 + 0,873 = 8,072 W  

 

3.4.5. Dimensionamento do indutor acoplado TR 

 

A indutância L� é encontrada usando a equação (3.40) e substituindo valores 

calculados anteriormente, resulta: 

L�=V������ ∙ D���f�·∆I�� 
(3.40) 

 

L�=21·
0,7

50·10< ∙ 3,704
= 7,938 ∙ 10�w	H  

 

A indutância de dispersão referida para o lado primário é normalmente considerada 

como sendo aproximadamente 2% da indutância L� como expressado na equação. 

L M 0,02 ∙ L� (3.41) 

 

 L M 0,02 ∙ 7,938 ∙ 10�w = 1,588 ∙ 10��	H 
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A corrente de pico no indutor é dada pela equação (3.42). Substituindo valores na 

equação, tem-se: 

I���A=
I����D���	 (3.42) 

I���A M 10,5820,7 = 15,117	A  

O intervalo de tempo em que a energia armazenada na indutância de dispersão é 

descarregada é calculado pela substituição da equação (3.7) na equação (3.6), que resulta na 

equação. 

∆t=L · cI����D���d ∙ 1
1
n ∙ �V���� − � V������1 − D����� (3.43) 

∆t=1,588·10�� ∙ c10,582

0,7
d ∙ 1

1
4 ∙ �250 − � 211 − 0,7�� = 5,33 ∙ 10��	s  

A corrente eficaz no primário do indutor é calculada pela equação (3.18) reescrita na 

equação (3.44) e substituindo valores, tem-se: 

I����= I����
3·D��� ∙ √3 ∙ i3·D���+∆tT� (3.44) 

I����= 10,582

3·0,7
∙ √3 ∙ i3·0,7+

5,33 ∙ 10��
2·10�w = 12,728	A  

A corrente eficaz no secundário do indutor é calculada pela equação (3.22) reescrita 

na equação (3.45) e substituindo valores, tem-se: 

I�<��=c I����n·D���d ∙ h1 − D��� (3.45) 

I�<��=c10,582

4·0,7
d ·h1 − 0,7 = 2,07	A  

 

A indutância do secundário é calculada em função da relação de transformação pela 

equação (3.24) e substituindo valores, tem-se: 

L< M n� ∙ L�  

L< M 4� ∙ 7,938 ∙ 10�w = 1,27 ∙ 10�<	H  
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Nas equações (3.46), (3.47) e (3.48) são definidos os parâmetros para o 

dimensionamento do núcleo do indutor acoplado [36]. 

B��� = 0,3 T (3.46) 

J��� = 500	 A cm�⁄  (3.47) 

K� M 0,5 (3.48) 

 

O produto das áreas do núcleo magnético é encontrado usando a equação. 

Ae·Aw=
L�·I���A ∙ I����K�·B��� ∙ J��� ∙ 10⁴ (3.49) 

Ae·Aw=
7,938·10�w ∙ 15,117·12,722

0,5·0,3·500
∙ 10⁴ = 2,036	cm  

 

Tomando como referencia o produto das áreas calculado, é escolhido um núcleo 

NEE 42/21/20 de material IP12R da Thornton. Os dados de projeto são resumidos na Tabela 

3.4. 

Tabela 3.4 Especificações do núcleo do indutor acoplado da Thornton [44]. 

Ae = 2,40	cm� 

Aw = 1,57cm� 

Ae ∙ Aw = 3,768	cm? 

N��= L�·I���AB��� ∙ Ae
∙ 10⁴ = 16,667	espiras 

S��= I����J��� M 0,025	cm� 
N�< M n ∙ N�� = 61,905	espiras 
S�<= I�<��J��� M 4,458 ∙ 10�<	cm� 

 

Efeito pelicular: 

A profundidade de penetração da corrente [36] é dada pela equação. 

∆=
6,62
hf�  (3.50) 

∆= 6,62√50 ∙ 10< = 0,02960	cm  
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O diâmetro do fio escolhido é encontrado usando a equação. D����� M 2 ∙ ∆ (3.51) 

  

��� �¡ = 2 ∙ 0,02960 = 0,05921	¢£ 

 
 

O diâmetro calculado corresponde ao fio 22AWG, porém é muito rígido para dobrar, e 

para o projeto é adotado o fio 26AWG conforme Tabela 3.5 pelo fato de ser mais flexível e de 

melhor acomodação na confecção do indutor acoplado. A seção do fio de cobre esmaltado de 

26AWG sem isolamento é A�E����/ = 0,001287	cm� e com isolamento é A�E*���/ =0,001671	cm�. 

O cálculo do número de espiras nos enrolamentos primário e secundário é 

determinado usando as equações. 

n��= S��A�E����/ (3.52) 

n�� = 0,0250,001287 = 19.43	�ios  

n�<= S�<A�E����/ (3.53) 

n�< = 0,0044580,001287 = 3,464	�ios 
 

 

Entreferro: 

O cálculo do entreferro é feito utilizando as equações. 

 

μo M 4 ∙ π ∙ 10�� (3.54) 

lg=
N��²·µo·Ae

L2
∙ 10�� (3.55) 

lg=
16,667� ∙ 4·π·10�� ∙ 2,4

7,938·10�w ∙ 10�� = 0,106	cm  

  

 Pelo fato do núcleo escolhido ser do tipo EE, o entreferro deve ser ajustado na metade 

do valor escolhido pela equação [36].  

/;� ∙ 10 = 0,528 mm 

 

(3.56) 
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Cálculo do fator de utilização da janela Ku: 

O cálculo do fator de utilização da janela Ku é feito utilizando as equações (3.57), 

(3.58) e (3.59). S��*���/=N�� ∙ A�E*���/ ∙ n�� (3.57) S��*���/=16,667·0,001671·19,43 = 0,54  S�<*���/=N�< ∙ A�E*���/ ∙ n�< (3.58) S�<*���/=61,905·0,001671·3,464 = 0,358   

KE M S��*���/¤S�<*���/Aw  (3.59) 

KE=
0,54+0,358

1,57
= 0,572  

 

Perdas no núcleo: 

As perdas no núcleo são calculadas utilizando dados do núcleo do indutor NEE 

42/28/20 de material IP12R da Thornton e a equação (3.60). 

Peso = 56	g (peso do núcleo) 

P� = 30mW/peso     (perdas por peso) 

 Pn=peso·Pp ∙ 1

1000
 (3.60) 

P� = 56 ∙ 30 ∙ 11000 = 1,68	W  

 

Perdas no cobre dos enrolamentos: 

As perdas no cobre dos enrolamentos são calculadas separadamente em cada 

enrolamento conforme as equações (3.61), (3.62), (3.63) e os dados a seguir para o fio 26 

AWG [47]. 

lt = 10,5	cm (comprimento médio de uma espira) 

ρ M 1,73 ∙ 10��	Ω ∙m          (resistividade do cobre) 

 

P�E��=N�� ∙ 1t·ρS�� ∙ I����� (3.61) 

P�E��=16,667·10,5·1,73·10��
0,025

∙ 12,722� = 1,96	W  
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P�E�<=N�< ∙ 1t·ρS�< ∙ I�<��� (3.62) 

P�E�<= 61,905·10,5·1,73·10��
4,458·10�< ∙ 2,07� = 1,08	W  

P� = P�E�� + P�E�< (3.63) 

P� = 1,96 + 1,08 = 3,04	W  

Perdas totais no indutor: 

As perdas totais no indutor são a soma das perdas no núcleo e no cobre dos 

enrolamentos conforme a equação. 

P� = P� + P� (3.64) 

P� = 1,68 + 3,04 = 4,72	W  

 

A seguir é feito o cálculo aproximado da elevação de temperatura causada pelas perdas 

no indutor definida pela equação (3.65), onde é utilizada a resistência térmica do núcleo do 

indutor definida pela equação (3.66). 

R�G = 23 ∙ (Ae ∙ AwW�@,<� (3.65) 

R�G = 14,079	°C/W  

 ∆T� = R�G ∙ P� (3.66) ∆T� = 14,079 ∙ 4,72 = 66,45	°C  

     

3.4.6 Dimensionamento do diodo D2 

 

Esforço de corrente e tensão no diodo: 

 

 A corrente eficaz através do diodo D� é determinada utilizando a equação (3.8) 

reescrita na equação (3.67) e substituindo valores tem-se: 

I!���=cI����D���d ∙ i 1T� ∙ c∆t

3
d (3.67) 

I!���=c10,582

0,7
d ∙ i 12 ∙ 10�w ∙ ¦5,33 ∙ 10��3

§ = 1,425	A  
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A corrente média através do diodo D� é encontrada usando a equação (3.9) reescrita na 

equação (3.68) e substituindo valores, tem-se: 

I!��� =
1

2·T� .· cI����D���d ∙ ∆t (3.68) 

I!�� =
1

2·2·10�w ∙ c10,582

0,7
d ∙ 5,33·10�� = 0,201	A  

A tensão reversa sobre o diodo sem considerar as não idealidades é encontrada usando 

a equação (3.10) reescrita na equação (3.69) e substituindo valores, tem-se: 

V!����=c 11 − D���d ∙ V������ (3.69) 

V!����=c 11 − 0,7d ∙ 21=70 V  

 

Características do diodo escolhido: 

            Para esta aplicação é escolhido um diodo ultrafast 15ETH06 da International 

Rectifier. É escolhido o diodo citado por causa dos valores de pico repetitivo presentes na 

operação do conversor conforme Tabela 3.5. 

 

Tabela 3.5 Características do diodo escolhido [45]. 

Diodo ultrafast (International Rectifier)  

Código 15ETH06  

I,H = 15	A :corrente nominal     a T* = 100	°C 

V)� = 600	V ∶tensão de ruptura  

V,H = 1,8	V ∶queda de tensão nominal a T= = 25	°C R!�=* = 1,3	° �1:resistência térmica junção-cápsula  

t��� = 51 ∙ 10��	s ∶	tempo de recuperação reversa  I��� = 7,0	A	 ∶corrente de recuperação reversa  

 

 Para realizar o cálculo térmico são considerados os seguintes parâmetros da Tabela 

3.6. 

Tabela 3.6 Parâmetros considerados para cálculo térmico [45]. T= = 100	°C: temp. de	junção T� = 40	°C: temp. ambiente 

V,+ = 0,7	V: tensão	de	limiar 



63 
 

 

Perdas de condução: 

A perda de condução no diodo é calculada pela equação (3.70). Substituindo valores 

calculados e especificados nas Tabelas 3.5 e 3.6, tem-se: 

P!�*��= b¦(V,H − V,+WI,H § ∙ I!����e+(V,+ ∙ I!��� W (3.70) 

P!�*��= �c1,8 − 0,715 d ∙ 1,4252�+(0,7·0,201W=0,289 W  

  Perdas de Comutação: 

A perda por comutação no diodo é calculada pela equação (3.71). Considerando a 

tensão reversa de grampeamento V;��� = 200	V obtém-se a perda: 

P!�*��=
1

2	 ·(V;��� ∙ I���·t���·f�) (3.71) 

P!�*�� = 1

2	 ·(200·7,0·51·10�� ∙ 50·10<)=1,785 W  

             

  As perdas totais no diodo são iguais à soma das perdas por condução e comutação e 

expressa pela equação: 

P!���� = P!�*�� + P!�*�� (3.72) 

p!���� = 0,289 + 1,785 = 2,074	W  

 

3.4.7. Dimensionamento do diodo D3 

 

Esforços de corrente e tensão no diodo: 

 

A corrente eficaz através do diodo D< é determinada usando a equação (3.11) reescrita 

na equação (3.73) e substituindo valores tem-se: 

I!<��= �c I����n·D���d ∙ h1 − D���� (3.73) 

I!<��= �c10,582

4·0,7
d ∙ h1 − 0,7� = 2,07	A  

 A corrente média através do diodo D< é encontrada usando a equação (3.12) reescrita 

na equação (3.74) e substituindo valores, tem-se: 

I!<�� = �c I����
n·D���d ∙ V1 − D���W� (3.74) 
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I!<�� = �c10,582

4·0,7
d ∙ (1 − 0,7W� = 1,338	A  

 

A tensão reversa sobre o diodo sem considerar as não idealidades é encontrada usando 

a equação (3.13)  reescrita na equação (3.75). Substituindo valores tem-se: 

V!<���=V������ ∙ �n − c 11 − D���d+V����� (3.75) 

V!<���=28· �4 − c 11 − 0,7d+250�=268,667 V  

  

Características do diodo escolhido: 

 

            Para esta aplicação é escolhido um diodo ultrafast 15ETH06 da International 

Rectifier. Esta escolha é devido aos valores de corrente de pico repetitivo presentes na 

operação do conversor conforme Tabela 3.7. 

 

Tabela 3.7 Características do diodo escolhido [45].  

Diodo ultrafast (International Rectifier)  

Código 15ETH06  

I,H = 15	A  :corrente nominal     a T* = 100	°C 

V)� = 600	V ∶tensão de ruptura  

V,H = 1,8	V  :queda de tensão nominal  a T= = 25	°C R!<=* = 1,3	° �1:	resistência térmica junção-cápsula  

t��� = 51 ∙ 10��	s ∶tempo de recuperação reversa  I��� = 7,0	A ∶corrente de recuperação reversa  

 

           Para realizar o cálculo térmico são considerados os seguintes parâmetros da Tabela 3.8. 

 

Tabela 3.8 Parâmetros considerados para cálculo térmico [45]. 

 T= = 100	°C: temp. de	junção T� = 40	°C: temp. ambiente 
V,+ = 0,7	V: tensão de limiar 
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Perdas de condução: 

A perda de condução no diodo é calculada pela equação (3.76) e substituindo valores 

calculados e especificados nas Tabelas 3.7 e 3.8. 

 

P!<*��= �cV,H − V,+I,H d ∙ I!<����+(V,+ ∙ I!<�� W (3.76) 

P!<*��= �c1,8 − 0,715 d ∙ 2,07��+(0,7·1,338W=1,25 W  

 

  Perdas de comutação: 

 A perda por comutação no diodo é calculada pela equação (3.77). Considerando a 

tensão reversa de grampeamento V;��� = 400	V obtém-se a perda. 

 

P!<*��=
1

2	 ·(V;���·I���·t���·f�) (3.77) 

P!<*��=
1

2	 ·(400·7,0·51 ∙ 10�� ∙ 50 ∙ 10<)=3,57 W 
 

 As perdas totais no diodo são iguais à soma das perdas de condução e comutação e é 

expressa pela equação: 

P!<��� = P!<*�� + P!<*�� (3.78) 

P!<��� = 1,25 + 3,57 = 4,82	W  

          

3.4.8. Dimensionamento do capacitor C3 

 

A corrente eficaz através do capacitor C< é encontrada usando a equação (3.14) que é 

reescrita na equação (3.79). Substituindo os valores calculados anteriormente obtém-se o 

valor desejado. 

I�<��= 1

3
∙ √3·

��I����D����2 ∙ ∆t− �3· �I����D���� ∙ ∆t·I��+3·I�2 ∙ T�T�  

 

(3.79) 

I�<��= 1

3
∙ √3·

�b�10,582
0,7 �2 ∙ 5,33·10�� − 3· �10,582

0,7 � ∙ 5,33·10�� ∙ 0,8+3·0,82 ∙ 2 ∙ 10�we2 ∙ 10�w  

 

I�<�� = 1,532	A 
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A máxima tensão sobre o capacitor C< é encontrada usando a equação (3.15) que é 

reescrita na equação (3.80). Substituindo os valores já calculados encontra-se o valor 

desejado. 

V�<���=V������ ∙ c 11 − D���d (3.80) 

V�<���=21· c 11 − 0,7d = 70	V  

 

Considerando a carga resistiva pura na saída do conversor, a capacitância do 

capacitor C< é encontrada usando as equações (3.81) e (3.82). 

 

∆V�<=0,1·V������ ∙ c 11 − D���d (3.81) 

∆V�<=0,1·21∙ c 11 − 0,7d = 7,0	V  

C3=
I� ∙ (T� − ∆tW∆V�<  (3.82) 

C3=
0,8·(2 ∙ 10�w − 5,33·10��W

7,0
= 2,225 ∙ 10��	F  

 

Para a montagem do protótipo é adotado o capacitor de poliéster B32549 da EPCOS  C< = 2,2μF	e	400V. 

 

3.4.9 Dimensionamento do capacitor C4 

 

A corrente eficaz através do capacitor C? é encontrada usando a equação (3.16) que é 

reescrita na equação (3.83). Substituindo os valores calculados anteriormente, obtém-se: 

I�?��=iD���²·I�²·n²+I����²+V2·I���� ∙ I� ∙ n·D���²W − V	I����²·D���W − 2·I����·I� ∙ n·D���
n².Dmax²

 (3.83) 

I�?��=i0,7²·0,8²·4²+10,582²+V2·10,582·0,8·4·0,7²W − V10,582²·0,7W − 2·10,582·0,8·4·0,7

4²·0,7²
  

I�?�� = 1,764	A  
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A máxima tensão sobre o capacitor C? é encontrada usando a equação (3.17) que é 

reescrita na equação (3.84). Substituindo os valores já calculados encontra-se o valor 

desejado. 

V�?���=V���� − �V������ ∙ c 11 − D���d� (3.84) 

V�?���= �250 − 21· c 11 − 0,7d� = 180	V  

              Considerando a carga resistiva pura na saída do conversor, a capacitância do 

capacitor C? pode ser encontrada usando as equações (3.85) e (3.86). A ondulação é 

considerada 10% do valor máximo sobre o capacitor C?. 
∆V�?=0,1· �V���� − V������ ∙ c 11 − D���d� (3.85) 

∆V�?=0,1· �250− 21· c 11 − 0,7d�=18 V  

C? = I� ∙ D��� ∙ T�∆V�?  (3.86) 

C?= 0,8·V0,7·2 ∙ 10�wW
18

= 6,222 ∙ 10��	F  

 

Para a montagem do protótipo é adotado o capacitor B32549 da EPCOS. 
 C? = 2,2	μF	,			400	V 

 

3.4.10 Dimensionamento do capacitor de filtro C0 

 

Normalmente, as fontes de alimentação apresentam um tempo de manutenção (hold-

up time) na ordem de milisegundos [43]. Portanto, para obedecer este requerimento é usado 

um único capacitor eletrolítico e colocado em paralelo com os capacitores C3 e C4 como 

mostra a Figura 3.8. 
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Figura 3.8 Topologia do conversor boost-flyback com capacitor eletrolítico [27]. 

 
 
 
 

 Capacitância: 

Para o cálculo de C@ é utilizada a equação (3.87), os parâmetros assumidos para o 

capacitor eletrolítico e é calculado o valor desejado. ∆t = 8,333 ∙ 10�<	s     (hold-up time)  

V� ��*��;� = 220	V  

C@= 2·P�·∆tV����� − V� ��*��;�2 (3.87) 

C@= 2·200·8,333·10�<250� − 220� = 2,364 ∙ 10�?	F  

Para a aplicação optou-se por um capacitor eletrolítico da EPCOS igual a: C@ = 470	μF		,					400	V  

R�� = 240 ∙ 10�<Ω  

 

3.4.11 Dimensionamento do dissipador de calor 

 

Será utilizado exclusivamente um dissipador de calor para fixar a chave MOSFET S� 
[38], e os diodos retificadores de alta freqüência D2 e D3 conforme Figura 3.9. 



 

 

 

Os dados de projeto são indicados na Tabela 

 

Tabela 3.

T= M 100	°C                        

T� M 40	°C 

R��* M 0,5	°C/WR!�* M 0,5	°C/WR!<* M 0,5	°C/W
 

 

Temperatura do dissipador para ambos os 

 Para o cálculo da temperatura do dissipador em 

respectivamente as equações 

T �
T �� MT !

Figura 3.9 Circuito térmico equivalente [38]. 

Os dados de projeto são indicados na Tabela 3.9. 

3.9 Especificações do dissipador de calor [38

                        (temperatura de junção) 

(temperatura ambiente) W (resistência térmica do isolante elétricoW (resistência térmica do isolante elétricoW (resistência térmica do isolante elétrico

issipador para ambos os semicondutores: 

Para o cálculo da temperatura do dissipador em S�, D

respectivamente as equações (3.88), (3.89) e (3.90). 

 �� = T= U P����� ∙ VR��=* } R��* W 
100 U 8,072 ∙ V0,45 } 0,5W M 92,33°C 

 !� M T= U P!���� ∙ VR!�=* } R!�* W 
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38]. 

(resistência térmica do isolante elétrico-MICA) 

isolante elétrico-MICA) 

(resistência térmica do isolante elétrico-MICA) 

 

D2 e D3 utilizam-se 

(3.88) 

 

(3.89) 
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T !� = 100 − 2,074 ∙ (1,3 + 0,5W = 96,267°C  

T !< = T= − P!<���VR!<=* + R!<* W (3.90) 

T !< = 100 − 4,82 ∙ V1,3 + 0,5W = 91,32	°C  

 

A partir desses três valores de Td, deve ser escolhido o menor valor. Assim, 

 T = 91,32	°C (3.91) 

 

A resistência térmica do dissipador, considerando a convecção natural, é definida pela 

equação (3.92): 

R �= VT − T�WP�����+P!����+P!<��� (3.92) 

R �= V91,32 − 40W8,072 + 2,074 + 4,82 = 3,429	°C/W  

 

Para a montagem é escolhido um dissipador de calor com resistência térmica 

dissipador-ambiente menor que Rda = 3,429 °C/W [39]. 

 

 

3.5. Projeto do circuito de controle 

 

O conversor sob estudo é composto por um conversor boost e um conversor flyback. 

O conversor boost processa 28% da potência de saída e os outros 72% são processados pelo 

conversor flyback. Portanto, o conversor flyback tem maior participação no processamento de 

potência em relação ao conversor boost, e por isso, os modelos matemáticos do conversor 

flyback serão utilizados, e a saída do conversor composto é referida à saída do conversor 

flyback, e feito o fechamento de malha [41], [42]. 

A topologia do conversor flyback equivalente ao conversor do sistema proposto é 

mostrada na Figura 3.10 e em seguida são listados seus parâmetros. 
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Figura 3.10 Topologia do conversor equivalente [27]. 
 

3.5.1 Parâmetros do conversor equivalente 

 

A Tabela 3.10 especifica os parâmetros do conversor flyback equivalente que 

coincidem com os do conversor original. 

 

Tabela 3.10 Especificações do conversor equivalente [27]. 

V�������I = V������ V�������I = 21	V D����I M D��� D����I M 0,7 

f��I = f� f��I = 5 ∙ 10?	Hz 
T��I = T� T��I = 2 ∙ 10�w s 

n�I = n n�I = 3.714 

  

Os demais parâmetros do conversor flyback equivalente são determinados iniciando 

com o cálculo da tensão de saída definida na equação. 

V��I=V�������I ∙ n�I ∙ ¦ D����I1 − D����I§ 
(3.93) 

 

V��I=21·3,714· c 0,71 − 0,7d = 182	V 
 

 A relação das tensões para o conversor flyback equivalente é calculada pela equação. 

r"=
V����V��I  

(3.94) 
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r"= 250

182
= 1,374 

 

 O capacitor de filtro equivalente é determinado pela equação. C@�I = r"�C@ (3.95) C@�I = 1,374� ∙ 4,7 ∙ 10�? = 8,868 ∙ 10�?F 

 

 

 A resistência série para o conversor flyback equivalente é calculada pela equação. 

R���I=
R��r"�  

(3.96) 

R���I=
0,241,374� = 0,127	Ω 

 

 A indutância equivalente de L� é determinada pela equação. L��I = L� (3.97) L��I = 8 ∙ 10�w	H  

 A resistência de saída equivalente é determinada pela equação. 

R@�I=
R@r"� (3.98) 

 

R@�I=
3221,374� = 170,562	Ω  

 

Tabela 3.11 Parâmetros do compensador [46]. 

V*��� = 2,5	V     (valor máximo da tensão de controle na saída do compensador) 

V��� = 2,5	V (tensão de referência da malha de tensão) 

I� = 16	A (corrente de pico que circula pelo sensor resistivo) 

 

O ganho do compensador de tensão é dado pela equação [46]: 

K=
I�V*��� (3.99) 

K=
16

2,5
= 6,4  

A função de transferência da planta é determinada pela equação 3.100. As 

freqüências dos zeros e dos pólos são determinadas nas equações (3.101), (3.102) e (3.103): 

G"(�W= K·R@�I ∙ V������ ∙ �1n�(2·V�++V������W ∙ �1+
sωL� ∙ �1 − sω�L�
(1+

sω� )
 

 

(3.100) 
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A freqüência angular do primeiro zero é determinada na equação. 

ωL= 1R���I ∙ C@�I 
(3.101) 

ωL= 10,0127·8,868·10�? = 8,865 ∙ 10<	rad/s  

 

A freqüência angular do zero do semi-plano direito é determinada na equação. 

ω�L=R@�I ∙ V1 − D���W�D��� ∙ L�·n2  
(3.102) 

ω�L= 170,655·V1 − 0,7W�
0,7·7,938 ∙ 10�w ∙ 3,714� = 1,988 ∙ 10?	rad/s  

 

A freqüência angular do pólo é determinada na equação. 

ω�=
1+D���R@�I ∙ C@�I 

(3.103) 

 

ω�=
1+0,7

170,655·8,868·10�? = 11,233	rad/s  

 

A tensão do secundário referenciado ao lado primário é definida na equação. 

V�+=
V��In�I  

 (3.104) 

V�+=
182

3,714
= 49	V 

 

As freqüências dos dois zeros e do pólo de Gv(s) são determinadas pelas equações. 

fL�=ωL
2·π

 (3.105) 

fL�= 8,865·10<
2·3,1415

= 1,411 ∙ 10<	Hz  

fL�=ω�L
2·π

 (3.106) 

fL�= 1,988·10?
2·3,1415

= 3,164 ∙ 10<	Hz  

f��=
ω�
2·π

 (3.107) 

f��= 11,233

2·3,1415
= 1,788	Hz  
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            O diagrama de Bode de Gv(s) é apresentado na Figura 3.11, onde o mesmo apresenta o 

ganho e a fase. 

 
(a) 

 
(b) 

 
Figura 3.11 Diagrama de BODE da planta Gv(s) (a) ganho e (b) fase. 

 
 

Segundo recomendações da teoria de controle a freqüência de cruzamento da função 

de transferência de laço aberto FTLAV(S) deve ser menor que f* < f� 4⁄ . Por possíveis não 

idealidades no sistema, optou-se por f*=50 Hz. Para alcançar esta freqüência de cruzamento o 

compensador deve ter um ganho KV determinado na equação (3.111) [49]. 

f* = 50	Hz (3.108) 

O cálculo da freqüência s do compensador é determinado pela equação. 

s = 2 ∙ π ∙ f* (3.109) 

s = 2 ∙ 3,1415 ∙ 50 = 314,15	rad/s  
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O cálculo do ganho do compensador é determinado pela equação (3.111).         

A=20·logZ¯G"(�W¯[ = 5,37 (3.110) 

KD=10
�|A|
20 = 0,539 (3.111) 

Assim, o compensador  deve proporcionar um ganho de 5,37dB, a fim de levar a obter 

uma freqüência de cruzamento de 50Hz para o sistema final. 

 

3.5.2 Compensador PI com filtro 

 

O circuito do compensador PI com filtro [46], [49] é mostrado na Figura 3.12. 

 

Figura 3.12 Circuito do compensador PI com filtro [46]. 
 

 

O compensador escolhido para o projeto é um PI com filtro cuja função de 

transferência Cv(s) é dada pelos seguintes critérios de alocação de pólos e zeros: 

1. O zero do compensador é colocado uma década abaixo da freqüência de cruzamento 

determinado na equação [49]. 

fL�= 1

10
∙ f* (3.112) 

fL�= 1

10
∙ 50 = 5 Hz  

 

2. Um pólo de Cv(s) é colocado na origem para minimizar o erro elástico determinado na 

equação. 
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f�� = 0 (3.113) 

 

3. O outro pólo é colocado uma década acima da freqüência de cruzamento determinado na 

equação. 

f�� = 10 ∙ f* (3.114) 

f�� = 10 ∙ 50 = 500	Hz  

Os parâmetros do compensador são determinados pelas equações (3.115), (3.116) e 

(3.117) [49]. Usando este sistema de equações são determinados os componentes do 

compensador. 

KD=
R�R� (3.115) 

fL�= 1

2·π·R�·C� (3.116) 

f��=
C�+C�

2·π·R�·C�·C� (3.117) 

 

Assumindo R�= 1MΩ e substituindo na equação (3.118) é encontrada a resistência 

do divisor resistivo de amostragem da tensão de saída. 

R =
V��� ∙ R�(V���� − V���W (3.118) 

R =
2,5·10�(250 − 2,5W = 1,01 ∙ 10?Ω  

              

Os outros parâmetros são calculados usando as equações (3.119), (3.120) e (3.121) 

[49]: 

R� = K" ∙ R� = 0,5389 ∙ 10�Ω (3.119) 

C�=
1

2·π·R�·fL� (3.120) 

C�=
1

2·3,1415·538900·5
= 5,907 ∙ 10��	F  

C�= C�
2·π·R�·C�·f�� − 1

 (3.121) 

C�= 5,907 ∙ 10��V2·3,1415·0,5389 ∙ 10� ∙ 5,907 ∙ 10�� ∙ 500W − 1
= 5,966 ∙ 10��@	F  

A função de transferência do compensador CDV�W	 é igual a [49]: 
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CDV�W= 1R�·C� ∙ s+
1R�·C�

s+
C�+C�C�·C�·R� (3.122) 

O diagrama de BODE do compensador CV(s) é apresentado na Figura 3.13. 

 
(a) 

 
(b) 

 
Figura 3.13 Diagrama de BODE do compensador CV(s)  (a) ganho e (b) fase. 

 

A função de transferência de laço aberto FTLAV(s) do sistema é igual a: FTLADV�W = GDV�W ∙ CDV�W (3.123) 

O diagrama de BODE da função de transferência FTLAV(s) é apresentada na Figura 

3.14. 



78 
 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

 
Figura 3.14 Diagrama de BODE de FTLAV(s) (a) ganho e (b) fase. 

 

Analizando a Figura 3.14 nota-se que o sistema compensado apresenta uma 

frequencia de cruzamento muito próxima de 50Hz, assim como desejado, e além disso, a 

margem de fase do sistema é igual a 81,751°, portanto o sistema é estável.  

  

3.5.3  Margem de fase 

Margem de fase=±−180-180

π
∙ arg(FTLADV�∙³∙�*W)± (3.124) 
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Margem	de	fase = 81,751	graus  

 

3.5.4  Margem de Ganho 

Margem	de	ganho = in�inito (3.125) 

 

3.6. Conclusão 

 

Neste capítulo foi realizada uma análise qualitativa e quantitativa do estágio elevador 

de tensão que utiliza a topologia do boost-flyback. Nesta aplicação, o conversor boost-flyback 

opera em modo de condução continua (MCC) e modulação por largura de pulso (PWM) para 

controlar o fluxo de potência e elevar a tensão de 24Vcc do banco de baterias para a tensão de 

saída nominal de 250Vcc para o qual foi projetado. Também é mostrado que as perdas de 

energia advindas da indutância de dispersão são enviadas à saída, reduzindo 

significativamente o estresse de tensão na chave principal S2. Por usar o princípio de 

aproximação com baixa ondulação, o teórico ganho de tensão e eficiência foi verificado. Com 

a simulação em malha fechada, para testar a dinâmica do circuito de controle e da malha de 

tensão, realizada no computador, os resultados simulados comprovaram as previsões da 

análise teórica e serão mostrados no capítulo 4. 
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CAPÍTULO IV – RESULTADOS DE SIMULAÇÃO E EXPERIMENTA IS 

 

 

4.1. Introdução 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados de simulação e experimentais do 

protótipo. A fonte consta de dois estágios de processamento de energia, sendo o primeiro 

estágio um controlador de carga das baterias baseado no conversor boost clássico que tem a 

função de extrair a energia dos módulos fotovoltaicos e enviar às baterias; e o segundo estágio 

composto de um conversor elevador de alto ganho de tensão que eleva a tensão das baterias 

de 24Vcc a uma tensão de 250Vcc que alimenta ao carregador do notebook. 

 

4.2. Protótipo 

 

A foto do protótipo implementado em laboratório é mostrado na Figura 4.1. Aqui são 

mostradas as duas baterias conectadas em série, o controlador de carga baseado no conversor 

boost, o conversor elevador de tensão baseado no boost-flyback e a carga que é o notebook. 

Em seguida a Figura 4.2 mostra os dois estágios do protótipo vistos de cima para proporcionar 

uma melhor visualização das placas. 

 
Figura 4.1 Foto do protótipo implementado em laboratório. 

 

 

 

2

3 4

1
1 – Carga (notebook)
2 – Banco de baterias
3 –Boost-Flyback
4 –Boost clássico



 

 

Figura 4.
 

4.3. Resultados de simulação

 

 Este tópico tem como objetivo validar o projeto do protótipo

utilizando o software ORCAD 10.3 onde serão apresentadas formas de onda de tensão e de 

corrente nos principais componentes do protótipo.

 

4.3.1 Controlador de carga das 

 

Para facilitar a descrição das formas de onda é mostrad

Figura 4.3. No circuito os dois painéis fotovoltaicos são emulados por uma fonte de corrente. 

Para garantir a característica de fonte de tensão na entrada 

colocar um capacitor eletrolítico em par

emuladas no circuito por uma 

capacitor C� deve ser muitas vezes menor que a resistência interna das baterias

ondulações na corrente de saída do conversor

Figura 4.3

Figura 4.2 Foto dos dois estágios do protótipo. 

imulação 

Este tópico tem como objetivo validar o projeto do protótipo através de simulação 

utilizando o software ORCAD 10.3 onde serão apresentadas formas de onda de tensão e de 

corrente nos principais componentes do protótipo. 

arga das baterias 

Para facilitar a descrição das formas de onda é mostrado o circuito de simulação da 

No circuito os dois painéis fotovoltaicos são emulados por uma fonte de corrente. 

Para garantir a característica de fonte de tensão na entrada do conversor 

colocar um capacitor eletrolítico em paralelo com a fonte de corrente

uma fonte de tensão contínua. A resistência série equivalente do 

deve ser muitas vezes menor que a resistência interna das baterias

ondulações na corrente de saída do conversor. 

3 Circuito de simulação do estágio controlador de carga.
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através de simulação 

utilizando o software ORCAD 10.3 onde serão apresentadas formas de onda de tensão e de 

o o circuito de simulação da 

No circuito os dois painéis fotovoltaicos são emulados por uma fonte de corrente. 

o conversor boost é necessário 

de corrente. As baterias são 

resistência série equivalente do 

deve ser muitas vezes menor que a resistência interna das baterias para evitar 

 
de carga. 



 

 

A seguir são apresentadas 

mostra a tensão de entrada e a corrente atra

praticamente contínua e igual à tensão nominal dos painéis e 

com a freqüência do chaveamento e valores próximos de 6,9

corrente que emula os painéis.

Figura 4.
 

A Figura 4.5 mostra a tensão e a corrente na chave 

na freqüência do chaveamento variando de 0V quando 

máximo da tensão nas baterias

ao chaveamento, assumindo valores de 0A quando 

indutor quando está conduzindo.

são apresentadas as formas de onda obtidas mediante simulação. A Figura 4.

mostra a tensão de entrada e a corrente através do indutor, onde a tensão de entrada é 

praticamente contínua e igual à tensão nominal dos painéis e a corrente 

com a freqüência do chaveamento e valores próximos de 6,9 A, que é o valor da fonte de 

corrente que emula os painéis. 

Figura 4.4 Tensão de entrada e corrente através do indutor.

mostra a tensão e a corrente na chave S� e observa-

na freqüência do chaveamento variando de 0V quando S1 está conduzindo

baterias quando está bloqueada. A corrente também é pulsada, devido 

, assumindo valores de 0A quando S1 é bloqueada 

indutor quando está conduzindo. 

Figura 4.5 Tensão e corrente na chave S1. 
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as formas de onda obtidas mediante simulação. A Figura 4.4 

a tensão de entrada é 

a corrente no indutor é variável 

, que é o valor da fonte de 

 
indutor.  

-se que a tensão oscila 

conduzindo até o valor 

. A corrente também é pulsada, devido 

 e igual à corrente no 

 



 

 

A Figura 4.6 mostra a tensã

máxima reversa sobre ele é igual 

devido ao próprio chaveamento

conduzindo. 

 

A Figura 4.7 mostra a tensão e a corrente nas baterias e observa

variável na freqüência do chaveamento

1%. A corrente também é 

resistência série equivalente do capacitor

flui para as baterias e observa

 

 

mostra a tensão e a corrente no diodo D� e observa

máxima reversa sobre ele é igual à tensão máxima das baterias. A corrente também é pulsada

o próprio chaveamento, assumindo valor igual à corrente no indutor quando D

Figura 4.6 Tensão e corrente no diodo D1. 
 

mostra a tensão e a corrente nas baterias e observa

variável na freqüência do chaveamento, mas com uma pequena faixa de variação

também é pulsada na freqüência do chaveamento, porém devido à baixa 

resistência série equivalente do capacitor filtro, provoca uma baixa ondulação na corrente que 

e observa-se que a potência de saída projetada de 120W é atingida

Figura 4.7 Tensão e corrente na bateria. 
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e observa-se que a tensão 

tensão máxima das baterias. A corrente também é pulsada, 

, assumindo valor igual à corrente no indutor quando D1 está 

 

mostra a tensão e a corrente nas baterias e observa-se que a tensão é 

com uma pequena faixa de variação menor que 

, porém devido à baixa 

, provoca uma baixa ondulação na corrente que 

se que a potência de saída projetada de 120W é atingida. 
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4.3.2 Conversor elevador de tensão 

 

Para facilitar a simulação e a descrição das formas de onda é mostrado o circuito de 

simulação do boost-flyback na Figura 4.8. As baterias são emuladas no circuito por uma fonte 

de tensão contínua V1. 

VFB2

COMP1

ISENSE3

GND

5

OUT
6

VCC
7

VREF
8

RT/CT4

U2

SG1843

-
++

-

E1

E

R38
560k

C15
1n

V1

21Vdc

R41

100k

D7

DBreak

R39
1000k

C14
470u
CMAX

C18
56n

R40
10.1k

C19

560p

R22
1m

R10

1m

V6
15Vdc

1

2

U3
150ms

1

2

U4
250ms

R42
644

R35

55m

R21
644

R36

1k

vcc

R37
6.8k

C17
4.7n

M3
IRFP250

R1
0.01

C11
2.2u

1

D6

Dbreak

R28
1m

R26
0.01

C10
2.2u

R32

1m

R33
0.24

vcc
0

0

0

0

1

2

2
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Figura 4.8 Circuito de simulação em malha fechada. 
 

A seguir é feita uma descrição das formas de onda obtidas mediante simulação. A 

Figura 4.9 mostra a tensão e a corrente de entrada do conversor onde se pode perceber que a 

tensão é variável, mas a variação é mínima, o que caracteriza uma tensão CC com valor igual 

ao das baterias. A corrente de entrada é variável, conforme dito no estudo das topologias, o 

que traz uma desvantagem, que é a diminuição da vida útil das baterias. A colocação de um 

filtro LC na entrada pode resolver o problema. 

 
Figura 4.9 Tensão e corrente de entrada do conversor boost-flyback. 
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A Figura 4.10 mostra a tensão porta-fonte VGS, a tensão VS2 sobre a chave e a corrente 

IS2 na chave. As três formas de onda apresentam comportamento esperado e oscilam com a 

freqüência de chaveamento. VGS varia de 0V a 15V, VS2 varia de 0V a 75V e IS2 varia de 0A a 

17A.   

 
Figura 4.10 Tensão VGS, tensão VS2 sobre a chave e corrente IS2 na chave do conversor boost-flyback. 

 

A Figura 4.11 apresenta a tensão e a corrente de saída do conversor boost-flyback onde 

se percebe que apesar da tensão e da corrente serem pulsadas, a variação é muito pequena, 

podendo ser considerada uma onda contínua e os valores correspondem aos esperados de 

250V e 800mA. 

 
Figura 4.11 Tensão e corrente de saída do conversor boost-flyback. 

 

A Figura 4.12 mostra a tensão e corrente de saída do conversor boost-flyback quando no 

mesmo é aplicada carga nominal e em seguida, através de chaveamento, simula-se a metade 

da carga. A tensão sofre uma pequena variação, mas logo volta para seu valor de 250Vcc e a 

corrente dobra o valor, como era esperado. A tensão e a corrente nesta figura foram 

multiplicadas por um fator de 100, para facilitar a visualização. 



 

 

Figura 4.12
 

4.4. Resultados experimentais

 

4.4.1 Controlador de carga das 

 

Os resultados apresentados 

sendo estes coletados com o conversor alimentado por painéis 

valores de tensão e corrente podem sofre

solar. 

A Figura 4.13 mostra a tensão e a corrente fornecida pelos painéis. Observe que elas 

não possuem oscilações consideráveis

paralelo sendo Iin em torno de 6A e V

Figura 4.13 Forma de onda para tensão e corrente dos painéis

2 Tensão e corrente de saída do conversor boost-flyback

xperimentais 

arga das baterias  

Os resultados apresentados neste tópico foram adquiridos em regime permanente

sendo estes coletados com o conversor alimentado por painéis fotovoltaicos

valores de tensão e corrente podem sofrer variações, pois dependem diretamente da 

mostra a tensão e a corrente fornecida pelos painéis. Observe que elas 

não possuem oscilações consideráveis e são compatíveis com os dois painéis associados em 

em torno de 6A e Vin próximo de 14V. 

Forma de onda para tensão e corrente dos painéis fotovoltaicos
(CH3: 10V/div.; CH4: 5A/div.; 10us/div.) 
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flyback. 

foram adquiridos em regime permanente, 

fotovoltaicos. Desta forma, os 

variações, pois dependem diretamente da radiação 

mostra a tensão e a corrente fornecida pelos painéis. Observe que elas 

e são compatíveis com os dois painéis associados em 

 
fotovoltaicos. 



 

 

Na Figura 4.14, tem

se pode observar que comutam

corrente de pico de aproximadamente 

Figura 4.1

 

Na Figura 4.15 são

tensão VS1 sobre a chave 

sobretensão na chave é muito pequena e que a forma de onda da corrente é aceitável, tendo 

apenas pequenas deformações, devido a

pico é de 24 V e a corrente de pico é aproximadamente de 

Figura 4.1
(CH1: 

, tem-se as formas de onda para a tensão e corrente no indutor 

comutam com a freqüência de comutação da chave

corrente de pico de aproximadamente 3A percorrendo o indutor nesta situação. 

Figura 4.14 Forma de onda para tensão e corrente no indutor.
(CH1: 10V/div.; CH2: 2A/div.; 10µs/div.) 

são apresentadas as formas de onda da tensão porta fonte 

a chave e da corrente IS1 na chave S� onde se pode observar

é muito pequena e que a forma de onda da corrente é aceitável, tendo 

apenas pequenas deformações, devido ao chaveamento. Observa-se também, que a tensão de 

V e a corrente de pico é aproximadamente de 4 A. 

Figura 4.15 Formas de ondas de tensão e de corrente na chave
(CH1: 10V/div.; CH2:20V/div.; CH3:2A/div:. 10µs/div.)
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tensão e corrente no indutor L� onde 

chave. Constata-se uma 

A percorrendo o indutor nesta situação.  

 
Forma de onda para tensão e corrente no indutor. 

da tensão porta fonte VGS, da 

onde se pode observar que a 

é muito pequena e que a forma de onda da corrente é aceitável, tendo 

se também, que a tensão de 

 
tensão e de corrente na chave S1. 

10µs/div.) 



 

 

Na Figura 4.16 é apresentada a tensão e a corrente no diodo 

duas são pulsadas e acompanham 

Observa-se que a tensão reversa é próxima de 2

4A.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1

 

Para finalizar este item, 

4.17. A partir desta pode-se ver que a tensão sobre a bateria

próximo de 24V. A corrente tem uma pequena ondulação com a freqüência de comutação e o 

valor de pico da corrente atinge

Figura 4.1

 
4.4.2 Conversor elevador de 
 

A Figura 4.18 mostra a tensão de entrada (tensão nos terminais da bateria) e a 
corrente de entrada do conversor.

é apresentada a tensão e a corrente no diodo D
e acompanham a freqüência de comutação devido ao chaveamento

se que a tensão reversa é próxima de 24 V e que a corrente é aproximadamente de 

Figura 4.16 Formas de ondas da tensão e corrente no diodo 
(CH1: 10V/div.; CH2: 2A/div.; 10µs/div.) 

Para finalizar este item, têm-se as formas de onda na bateria mostradas na 

se ver que a tensão sobre a bateria se mantém constante

. A corrente tem uma pequena ondulação com a freqüência de comutação e o 

valor de pico da corrente atinge 1.2A. 

Figura 4.17 Formas de ondas de tensão e corrente na bateria
(CH1: 10V/div.; CH2: 1A/div.; 10µs/div.) 

levador de tensão 

mostra a tensão de entrada (tensão nos terminais da bateria) e a 
corrente de entrada do conversor. É possível observar a tensão de entrada contínua 
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D� e observa-se que as 

devido ao chaveamento. 

V e que a corrente é aproximadamente de 

 D1. 

as formas de onda na bateria mostradas na Figura 

mantém constante e com valor 

. A corrente tem uma pequena ondulação com a freqüência de comutação e o 

 
Formas de ondas de tensão e corrente na bateria. 

mostra a tensão de entrada (tensão nos terminais da bateria) e a 
possível observar a tensão de entrada contínua com 



 

 

pequenas variações e a corrente de entrada 
os valores simulados. Neste conversor a corrente de entrada 
um filtro intrínseco. 

Figura 4.18 

  A Figura 4.19 mostra a tensão

IS2 na chave. A tensão sobre 

zero no semi-plano direito, e a este efeito são somados ruídos por 

impresso precário. A máxima tensão sobre 

uma chave de 200V com baixa resistência de condução R

comportamento esperado de acordo com a simulação

Figura 4.19 Tensão VGS,  tensão V
(CH1: 

e a corrente de entrada também contínua, como se espera
Neste conversor a corrente de entrada não é pulsada 

 Tensão e corrente de entrada do conversor boost-flyback
(CH1:10V/div.; CH2:10A/div.; 20µs/div.) 

mostra a tensão porta fonte VGS, a tensão VS2 sobre a chave

sobre a chave possui operações indevidas pelo fato de apresentar um 

plano direito, e a este efeito são somados ruídos por causa do leiaute do circuito 

A máxima tensão sobre a chave é 150 V, o que possibilita a utilização de 

de 200V com baixa resistência de condução RDS(on). 

de acordo com a simulação. 

tensão VS2 sobre a chave, e  corrente IS2 na chave do conversor 
(CH1: 20V/div.; CH2: 10A/div.; CH3:50V/div.; 20µs/div.)
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se espera, de acordo com 
é pulsada pela presença de 

 
flyback. 

sobre a chave e a corrente 

operações indevidas pelo fato de apresentar um 

causa do leiaute do circuito 

V, o que possibilita a utilização de 

 A corrente apresenta 

 
do conversor boost-flyback  

µs/div.) 



 

 

A Figura 4.20 mostra a tensão e a corrente de saída do conversor em carga plena quando 

este alimenta um notebook. Observa

a corrente de saída entorno 

Figura 4.20
(CH1: 

 

4.5. Conclusões 

 

 Neste capitulo foram mostrados 

estágios da fonte de alimentação projetada neste trabalho. 

testados em laboratório e obtidos

primeiro estágio, representad

painéis fotovoltaicos conectados em paralelo a duas baterias de chumbo

série formando um barramento de 24Vcc controlado por um 

de controle para extrair toda a energia dos painéis fotovoltaicos. Já 

representado pelo boost-flyback

de 24Vcc até uma tensão de 250V

como foi projetado. A função de transferência do conversor boost

de condução contínua (MCC) apresenta um zero no semi

de instabilidade, daí as formas de onda de tensão na chave apresenta comutações indev

Este fenômeno também foi mostrado por simulação mesmo colocando um circuito de 

compensação de rampa. 

 

 

mostra a tensão e a corrente de saída do conversor em carga plena quando 

. Observa-se que a tensão de saída está no nível desejado, 250 V, e 

de saída entorno  de 800mA, assim como constatado em simulação.

20 Tensão e corrente de saída do conversor boost-flyback
(CH1: 100V/div.; CH2: 500mA/div.; 10ms/div.) 

Neste capitulo foram mostrados os resultados de simulação e experimentais dos dois 

estágios da fonte de alimentação projetada neste trabalho. Ambos os conversores foram 

testados em laboratório e obtidos as formas de onda que mostram o comportamento deles. O 

, representado pelo boost clássico, conseguiu enviar energia a partir de dois 

painéis fotovoltaicos conectados em paralelo a duas baterias de chumbo

formando um barramento de 24Vcc controlado por um algoritmo de MPPT no circuito 

extrair toda a energia dos painéis fotovoltaicos. Já 

flyback, como mostra as formas de onda, conseguiu elevar 

até uma tensão de 250Vcc para alimentar o carregador de baterias do 

A função de transferência do conversor boost-flyback operando em modo 

de condução contínua (MCC) apresenta um zero no semi-plano direito que provoca problemas 

de instabilidade, daí as formas de onda de tensão na chave apresenta comutações indev

Este fenômeno também foi mostrado por simulação mesmo colocando um circuito de 
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mostra a tensão e a corrente de saída do conversor em carga plena quando 

se que a tensão de saída está no nível desejado, 250 V, e 

, assim como constatado em simulação. 

 
flyback.  

os resultados de simulação e experimentais dos dois 

Ambos os conversores foram 

as formas de onda que mostram o comportamento deles. O 

conseguiu enviar energia a partir de dois 

painéis fotovoltaicos conectados em paralelo a duas baterias de chumbo-ácido ligadas em 

algoritmo de MPPT no circuito 

extrair toda a energia dos painéis fotovoltaicos. Já o segundo estágio, 

as formas de onda, conseguiu elevar a tensão 

para alimentar o carregador de baterias do notebook 

flyback operando em modo 

plano direito que provoca problemas 

de instabilidade, daí as formas de onda de tensão na chave apresenta comutações indevidas. 

Este fenômeno também foi mostrado por simulação mesmo colocando um circuito de 
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CONCLUSÃO GERAL 

 

 

Este trabalho trata do desenvolvimento de uma fonte de energia portátil utilizando 

painéis fotovoltaicos para utilização em notebooks. Uma fonte portátil serve para alimentar 

pequenas cargas em regiões remotas onde não há fornecimento de energia elétrica pela rede 

da concessionária. Para isso foi realizada uma revisão das principais tecnologias de painéis 

fotovoltaicos, onde foi possível verificar que os mais usados ainda são os tipos mono-

cristalino, poli-cristalino e amorfo. 

Também foram verificados os tipos de baterias estacionárias de chumbo-ácido 

disponíveis para este tipo de aplicação, e após análise das características construtivas 

verificou-se que as mais adequadas por agora para fontes fotovoltaicas portáteis são as 

baterias de chumbo-ácido estacionárias, que são mais baratas, suportam descargas profundas e 

tem grande vida útil, daí que são atrativas para esta aplicação. Para aplicações em sistemas 

portáteis, existe a possibilidade de escolher desde baterias pequenas de 7Ah até baterias de 

150Ah. 

Para definir o sistema proposto, foi realizada uma revisão de algumas topologias de 

conversores existentes na literatura, tanto para o controlador de carga das baterias como para 

o elevador de tensão. Para o sistema foi escolhido um conversor boost clássico para o 

controlador de carga das baterias, pela sua simplicidade topológica, facilidade de controle e 

eficiência, e um conversor boost-flyback por ser um elevador de tensão, ter simplicidade 

topológica, alto ganho de tensão e porque a tensão sobre a chave é menor que a metade da 

tensão de saída.  

A carga do sistema proposto foi definida pelo levantamento da potência dos 

carregadores de baterias de notebooks com tamanhos de 14 polegadas, 15 polegadas e 17 

polegadas. 

O primeiro estágio opera em modo de condução contínua (MCC) e modulação por 

largura de pulso (PWM) para controlar o fluxo de energia dos painéis fotovoltaicos às 

baterias. Seu controle apresenta algoritmo de MPPT para extrair a potência máxima dos 

painéis fotovoltaicos e controlar a carga das baterias de chumbo ácido estacionárias. O projeto 

foi realizado baseado na potência de dois painéis fotovoltaicos pequenos de 54 W cada, pelo 

fato de ser um sistema portátil, e foram fixados por uma dobradiça para facilitar o transporte, 

tal como mostra a Figura 2.8. O banco de baterias foi dimensionado considerando que deve 

ser capaz de armazenar toda a energia gerada pelos painéis fotovoltaicos e é composto por 
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duas baterias estacionárias de 12V e 40 Ah conectadas em série, totalizando assim um 

barramento de 24Vcc de tensão contínua. 

Para o segundo estágio, elevador de tensão, foi utilizada a topologia do boost-

flyback, operando em modo de condução continua (MCC) e modulação por largura de pulso 

(PWM) para possibilitar a elevação de tensão de 24Vcc do banco de baterias para a tensão de 

saída nominal de 250Vcc para o qual foi projetado. Foi mostrado que as perdas de energia, 

que normalmente ocorrem devido à indutância de dispersão do indutor acoplado, foram 

enviadas à saída via um diodo de transferência. Também foi reduzido significativamente o 

estresse de tensão sobre a chave S2. Com a simulação no computador e os resultados 

experimentais validaram a análise teórica. No comportamento do conversor boost-flyback foi 

notado fenômeno de instabilidade por causa da presença de um zero no semi-plano direito 

quando o mesmo opera em modo de condução contínua (MCC).   

 Como sugestão para futuros trabalhos, recomendada-se dimensionar o conversor 

boost-flyback  em modo de condução descontínua (MCD) e implementar o controle para este 

modo de operação. Também, recomenda-se adicionar um terceiro estágio composto por um 

inversor para gerar uma tensão de saída alternada e possibilitar a alimentação de outros 

equipamentos de baixa potência. 
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