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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo a análise, projeto e simulação de um inversor solar 

fotovoltaico para conexão com a rede de distribuição. Foi escolhida a topologia push-pull para 

o projeto, em conjunto com a técnica de rastreamento do ponto de máxima potência Perturb 

and Observe. Dentre as vantagens do projeto desenvolvido estão o uso de um único painel 

fotovoltaico, o controle simplificado e o uso essencialmente de componentes analógicos. Para 

o desenvolvimento deste trabalho foi feita ampla revisão bibliográfica para entendimento do 

funcionamento das principais topologias de inversores, das técnicas de rastreamento do ponto 

de máxima potência mais usuais e dos métodos de proteção anti-ilhamento. Posteriormente 

foram selecionadas as técnicas consideradas mais apropriadas ao projeto. O desempenho do 

projeto desenvolvido foi verificado através de simulações utilizando o software PSIM. Os 

resultados obtidos permitiram avaliar a viabilidade de implementação do sistema proposto, 

podendo ser este o objetivo de um trabalho futuro. Uma vez confirmada a operação do 

conversor proposto por meio de testes experimentais, o mesmo torna-se bastante atrativo para 

o cenário de geração distribuída, considerando sua simplicidade topológica e proposta de 

atendimento a requisitos de segurança impostos por norma. 

 

Palavras-chave: Inversor, Push-pull, MPPT, Perturb & Observe, Controle por Histerese, 

Geração Distribuída.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This work has as objective the analysis, project and simulation of an inverter applied to 

a photovoltaic generator for its connection with the distribution grid. It was chosen the push-

pull topology for the project, in association with the technique of maximum power point 

tracking Perturb and Observe. Between the advantages of the developed project are the use of 

a single photovoltaic panel, the simplified control and the use of essentially analogic 

components. For the development of this work were made a literature review, for understanding 

the inverter topologies, maximum power point tracking techniques and methods of anti-

islanding protection and after to choose those that were considered more viable to the project. 

The performance of the developed project was verified by simulations using the software PSIM. 

The results allowed the evaluation about the viability of implementation of the proposed system, 

which can be the objective of a future work. Once confirmed the operation of the proposed 

converter by experimental tests, it becomes very attractive to the distributed generation 

scenario, considering its topologic simplicity and proposal of attending the security 

requirements imposed by standards.  

 

Keywords: Inverter, Push-pull, MPPT, Perturb & Observe, Hysteresis Control, Distributed 

Generation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas temos vivenciado um grande avanço tecnológico nas mais diversas 

áreas da tecnologia, facilitando o acesso da população em geral aos mais diversos equipamentos 

eletroeletrônicos. Isso implica em um aumento considerável no consumo de energia [1], seja na 

fabricação de mais unidades dos produtos, seja no próprio consumo dos equipamentos nas 

residências e escritórios. 

Esse aumento na demanda de energia, que pode ser observado na figura 1, é uma questão 

bastante delicada, pois o acesso à energia elétrica é indispensável para a sociedade nos mais 

diversos aspectos, exigindo que grandes investimentos sejam feitos para que novas unidades 

geradoras sejam conectadas ao Sistema Interligado Nacional para garantir o suprimento de 

energia. 

 

Figura 1: Aumento percentual no consumo de energia e número de domicílios durante período de 1990 a 2011  

 

Fonte: [1] (modificado) 

 

1.1 Motivação e Justificativa 

 

Os grandes investimentos na geração concentrada, além do alto custo financeiro, muitas 

vezes implicam em grandes impactos sociais e ambientais nas regiões onde serão instalados. Se 

por um lado proporcionam emprego na sua construção e manutenção, por outro causam 
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desmatamento, desapropriação de terras e obrigam que a população local se reorganize em um 

curto período de tempo.  

Uma alternativa a essas grandes obras que causam impactos indesejáveis é a geração 

distribuída. Enquanto a construção de uma hidrelétrica ou termelétrica concentra a geração de 

uma grande quantidade de energia, a geração distribuída propõe que pequenas quantidades de 

energia sejam geradas em diversos pontos, como residências, fazendas e até mesmo áreas 

públicas, causando impactos pequenos ou até mesmo insignificantes do ponto de vista 

socioambiental.  

Bons exemplos de geração distribuída são as pequenas centrais hidrelétricas e a 

instalação de painéis fotovoltaicos, que podem ou não ser conectados à rede.  Quando 

conectados à rede de distribuição, a energia produzida que não é consumida é entregue à rede, 

sendo esse fornecimento medido e podendo gerar créditos à unidade geradora. Para que seja 

feita a ligação, diversos critérios devem ser atendidos, para evitar defeitos e operações indevidas 

na rede elétrica, causando impactos negativos à distribuição. 

 

1.2 Objetivo Geral 

 

Este trabalho visa a análise, o dimensionamento e a simulação de uma topologia básica 

de inversor de tensão conectado à rede elétrica aplicado à geraçaõ distribuída fotovoltaica, 

atendendo aos requisitos necessários para a conexaõ segundo as normas técnicas. Também é o 

objetivo sugerir um circuito simplificado tanto de potência quanto de controle para viabilizar 

implementações futuras destes conversores com a máxima nacionalização no Brasil.  

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

 Apresentação de breve revisão de topologias básicas de inversores de tensão; 

 Dimensionamento do circuito de potência do inversor para um painel 

fotovoltaico; 

 Avaliação de técnicas de MPPT (Maximum Power Point Tracking) e de proteção 

anti-ilhamento que possam ser realizados em um circuito analógico; 

 Simulação do circuito de potência e do controle analógico por banda de 

histerese, juntamente com o MPPT e o anti-ilhamento propostos.  
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1.4 Organização do trabalho 

 

No capítulo 2, é mostrada a fundamentação teórica básica para o desenvolvimento do 

trabalho, apresentando topologias de inversores e técnicas de MPPT que podem ser aplicadas 

para o caso estudado, além de uma breve abordagem quanto à conexão de geradores à rede de 

distribuição.  

No capítulo 3, é apresentado o desenvolvimento do projeto do inversor em software para 

simulação, explicando os pormenores de seu funcionamento para que atenda às especificações 

desejadas. 

O capítulo 4 contém os cálculos para a determinação dos componentes do circuito de 

potência do inversor push-pull. O capítulo 5 apresenta os resultados das simulações do inversor 

desenvolvido, enquanto no capítulo 6 são apresentadas as conclusões tiradas a partir do 

desenvolvimento do trabalho.   
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Inversor de tensão 

 

 Um inversor é um circuito eletrônico capaz de transformar uma tensão contínua em uma 

tensão alternada, podendo controlar a amplitude e a frequência da tensão de saída. Existem 

diversas topologias de inversores, sendo as mais difundidas ponte completa e push-pull, cada 

uma apresentando vantagens e desvantagens dependentes da aplicação.  

 

2.1.1 Inversor ponte-completa  

 

 Em [2], a topologia escolhida para a conexão do painel fotovoltaico foi a ponte-

completa, representada na figura 2. 

 

Figura 2: Inversor de ponte completa 

 

Fonte: Próprio autor 

 

 Para o inversor de ponte completa, o semiciclo positivo da tensão alternada de saída é 

obtido com o fechamento das chaves S1 e S4, enquanto para o semiciclo negativo da tensão 

alternada de saída são fechadas as chaves S2 e S3. O valor de tensão zero pode ser obtido tanto 

com o fechamento simultâneo das chaves S1 e S2 quanto com o fechamento simultâneo de S3 

e S4. Para evitar um curto-circuito no inversor, o fechamento simultâneo do par S1 e S3 e do 

par S2 e S4 não são permitidos. Cada uma das etapas está demonstrada na figura 3. 
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Figura 3: Etapas de funcionamento do inversor de ponte completa 

 

Fonte: Próprio autor 

 

2.1.2 Inversor push-pull 

 

Como visto em [3] e [4], uma topologia adequada para aplicações fotovoltaicas é a push-

pull. Trata-se de uma topologia muito simples, como pode ser visto na figura 4, cujo circuito 

utiliza apenas duas chaves (enquanto a topologia de ponte completa utiliza quatro chaves), 

permitindo um controle de chaveamento mais simplificado. 
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Figura 4: Inversor push-pull 

 

Fonte: Próprio autor 

 

 Para a obtenção do semiciclo positivo da saída alternada do inversor, a chave S1 é 

fechada, enquanto a chave S2 permanece aberta. Para o semiciclo negativo, basta fechar a chave 

S2 e abrir a chave S1. Os ciclos de funcionamento do inversor push-pull estão representados na 

figura 5. 

  



18 

 

Figura 5: Etapas de funcionamento do inversor push-pull 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Uma desvantagem dessa topologia é a dificuldade de manter o nível zero da tensão de 

saída, sob condições de carga específicas.  

 

2.1.3 Inversor push-pull modificado 

 

Em [5], [6] e [7], são apresentadas modificações na topologia push-pull para que a 

dicifuldade na manutenção do nível zero de tensão seja solucionada. A primeira alternativa, 

representada na figura 6,  mostra-se bastante atrativa, pois utiliza apenas três chaves, contra 
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quatro chaves das outras duas propostas, tornando mais simples o chaveamento e reduzindo a 

quantidade de componentes. 

 

Figura 6: Inversor push-pull modificado 

 

Fonte: Próprio autor 

 

 A tensão positiva na saída é produzida quando as chaves S1 e S3 são fechadas 

simultaneamente. Quando a chave S3 é desligada, a corrente passa pela chave S1 e pelo diodo 

D2 (roda-livre), sendo a tensão na saída igual à zero. Então a chave S1 é desligada, e as chaves 

S2 e S3 são ligadas simultaneamente, produzindo a tensão negativa na saída. Finalmente, 

quando a chave S3 é desligada, a corrente ainda passa pela chave S2 e pelo diodo D1 (roda-

livre), e temos novamente uma tensão igual à zero na saída. Na figura 7 temos as etapas de 

funcionamento da topologia. 
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Figura 7: Etapas de funcionamento do inversor push-pull modificado 

 

Fonte: [5] 

 

 

2.2 Rastreamento do ponto de máxima potência 

 

 Na busca por um melhor aproveitamento da energia gerada pelo painel fotovoltaico, é 

possível a aplicação de técnicas de rastreamento do ponto de máxima potência (MPPT – 

Maximum Power Point Tracking), para a maximização da potência de saída do gerador por 

meio do controle da tensão e corrente de saída. Como podemos ver em [8], há diversas técnicas 

de MPPT que podem ser utilizadas na geração fotovoltaica, com complexidade e desempenho 

diversos, alguns deles brevemente explicados a seguir. 
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2.2.1  Razão cíclica fixa 

 

 É a técnica mais simples, dispensando uso de sensores e, consequentemente, de 

realimentação em seu controle. É feito um único ajuste da impedância de conexão, sendo 

desconsiderada a variação da potência do painel fotovoltaico devido às variações de 

temperatura ou de irradiação solar, sendo assim funcional, porém não eficiente. É utilizado em 

aplicações muito simples, que em favor da simplicidade, abrem mão da eficácia. 

 

 2.2.2  Tensão constante 

 

 Baseia-se em resultados experimentais que indicam que a tensão referente ao máximo 

ponto de potência corresponde a aproximadamente 80% do valor da tensão de circuito aberto 

do painel fotovoltaico. É uma técnica muito simples, utilizando apenas de sensoriamento da 

tensão de circuito aberto do painel e um loop simples. Utilizado em aplicações de extrema 

simplicidade, em prejuízo da sua precisão. 

 

2.2.3  Perturb and Observe 

 

 Consiste na variação da tensão de saída do painel fotovoltaico e a sua comparação com 

a variação da potência entregue pelo painel. Caso a variação de tensão resulte em uma variação 

positiva de potência, o ponto de operação do sistema é alterado para aquele valor de tensão. 

Caso a variação de tensão acarrete uma variação negativa de potência, o ponto de operação do 

sistema está na direção oposta, logo a variação de tensão deve ser no sentido oposto. É uma 

técnica com implementação mais complexa que as anteriores, porém apresenta melhores 

resultados. 

 

 2.2.4  Condutância Incremental 

 

 Segundo a curva de potência do painel, é possível observar que dP/dV é zero no ponto 

de máxima potência, positivo à sua esquerda e negativo à sua direita. Assim, o rastreamento do 

ponto de potência pode ser feito a partir da comparação do incremento da condutância (dI/dV) 

com a condutância do gerador fotovoltaico (I/V). Quando esses valores são iguais (dI/dV = 

I/V), a tensão e saída corresponde à tensão do ponto de máxima potência. Sempre que a 
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irradiação solar no painel varia, o ponto é novamente calculado para alcançar o novo ponto de 

máxima potência. 

 

2.2.5  Correlação de Ripple 

 

 Este método consiste no uso de filtros para a obtenção dos valores de ripple de potência 

e tensão do gerador fotovoltaico, com os quais obtêm-se a derivada dP/dV. A partir dela, 

analisa-se o comportamento da potência conforme a tensão varia: se a potência aumenta, o valor 

de tensão vai em direção ao ponto de máxima potência; caso contrário, o valor de tensão se 

afasta do ponto referente à máxima potência. Pela sua complexidade de implementação, aplica-

se quando há componentes com grande capacidade de processamento disponíveis, geralmente 

para uso acadêmico.   

 

Um breve resumo das técnicas de MPPT descritas está na tabela 1, na qual é possível 

observar as principais características de cada técnica. 

   

Tabela 1: Resumo das técnicas de MPPT apresentadas 

Método Dependente dos 

parâmetros do 

painel 

Fator de 

rastreamento 

Implementação Preciso Sensores 

Razão 

Cíclica Fixa 

Não Ruim Muito simples Não - 

Tensão 

Constante 

Não Razoável Simples Não V 

P&O  Não Bom Simples Sim V, I 

IC Não Bom Média Sim V, I 

Correlação 

de Ripple 

Não Bom Complexa Sim V, I 

Fonte: [8] (modificado) 
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2.3 Conexão de painéis solares à rede de distribuição  

 

 Para garantia da segurança da instalação e da qualidade de energia elétrica, são 

estabelecidas normas técnicas que assegurem tais condições de funcionamento. Em [9] são 

descritas as principais normas seguidas para a ligação de painéis fotovoltaicos com a rede de 

distribuição, que são a Resolução ANEEL 482/12, os Procedimentos de Distribuição de Energia 

Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST), seção 3.7, e a norma NTD-CMB-001 da 

ENERGISA, que regulamenta as instalações nas redes de distribuição de Mato Grosso do Sul.  

 

2.3.1  Resolução ANEEL 482/12  

 

A Resolução 482 da ANEEL [10], publicada em 17 de abril de 2012, estabelece as 

condições gerais para acesso de microgeração e minigeração distribuídas às redes de 

distribuição e como se dá a compensação de energia elétrica nestes casos. Por definição contida 

nessa resolução, microgeração distribuída é aquela que possui potência instalada menor ou igual 

a 75 kW, enquanto a minigeração distribuída possui potência instalada maior do que 75 kW e 

menor ou igual a 5 MW (3 MW para fontes hídricas).  

A compensação de energia elétrica é feita a partir da medição da potência injetada e da 

potência consumida na rede de distribuição. É então calculada a diferença de potências e 

compensada do consumo da unidade geradora ou de outra unidade de mesma titularidade (CPF 

ou CNPJ). Caso a geração seja maior do que o consumo, essa compensação poderá ser realizada 

no período de até 36 meses. 

 

2.3.2  PRODIST 

 

 O PRODIST [11] é o conjunto de documentos elaborados pela ANEEL que 

regulamentam as principais atividades técnicas relacionadas aos sistemas de distribuição de 

energia elétrica, no que diz respeito ao seu desempenho e funcionamento. É constituído de nove 

módulos, dos quais vamos nos atentar principalmente ao módulo 3, que trata do acesso ao 

sistema de distribuição. 

Em sua seção 3.7, determina-se que a ligação de sistemas de geração fotovoltaicos à 

rede de distribuição de energia elétrica seja de acordo com as normas das concessionárias 

responsáveis pela distribuição, que devem disponibilizá-las em seus respectivos sites. 
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2.3.3  Norma NTD-CMB-001 da ENERGISA 

  

É a norma [12] que estabelece acesso da microgeração (ou seja, com potência instalada 

de até 75 kW) à rede de distribuição para injeção de energia elétrica no sistema, sendo 

apresentadas as especificações e procedimentos exigidos para a conexão. É estabelecido na 

norma que os inversores instalados em geradores fotovoltaicos devem atender ao teste do 

INMETRO, segundo os critérios estabelecidos na ABNT NBR IEC 62116. 

Em [13], temos a descrição do teste exigido para a certificação do inversor pelo 

INMETRO, que consiste na conexão do inversor fotovoltaico à uma simulação da rede e à uma 

carga composta de elementos resistivo, capacitivo e indutivo ajustável. Na figura 8 está 

representado o esquema utilizado no procedimento. 

 

    

Figura 8: Esquema para certificação de inversor 

 

Fonte: [13] (modificado) 

 

 Assim que o sistema atinge o regime permanente, o teste inicia-se pelo desligamento da 

chave S1, sendo então medido o tempo que o inversor continua alimentando a carga antes da 

atuação da proteção. O teste é repetido para as condições de equilíbrio e desequilibro 

controlado.   
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2.4 Geração fotovoltaica de baixa potência 

 

O desenvolvimento de geradores fotovoltaicos capazes de conectar uma pequena 

potência à rede de distribuição é uma alternativa bastante interessante, permitindo uma 

popularização do importante conceito de geração distribuída para os pequenos consumidores, 

como é proposto em [14], com aplicação do método de MPPT Perturb and Observe. 

Já em [15] é avaliada a viabilidade de um sistema de geração distribuída sem a presença 

de dispositivos de armazenamento de energia, sendo a produção inteiramente consumida pela 

carga ou então injetada na rede de distribuição. 
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3 DESENVOLVIMENTO 

 

A partir dos resultados publicados anteriormente, foi escolhido e dimensionado um 

inversor para aplicações fotovoltaicas conectado à rede de distribuição de energia elétrica, 

voltado à micro gerações. 

Na tabela 2 encontram-se os principais parâmetros do módulo fotovoltaico TPB156x156-

60-P 245W [16] utilizado no BATLAB - Laboratório de Inteligência Artificial, Eletrônica de 

Potência e Eletrônica Digital, da UFMS, e escolhido como referência para este trabalho. Na 

tabela 3 temos a tensão e a frequência da rede de distribuição.  

 

Tabela 2: Parâmetros técnicos do painel fotovoltaico TPB156x156-60-P 245W 

Potência máxima 245,00 W 

Tensão de máxima potência 29,40 V 

Corrente de máxima potência 8,34 A 

Tensão de circuito aberto (Voc) 36,90 V 

Corrente de curto-circuito (Isc) 8,68 A 

Coeficiente de temperatura (Voc) -0,35 %/ºC 

Coeficiente de temperatura (Isc) +0,05 %/ºC 

Coeficiente de temperatura (Potência) -0,45 %/ºC 

Fonte: [16] 

 

Tabela 3: Parâmetros da rede de distribuição de energia elétrica 

Tensão monofásica 127 V rms 

Frequência 60 Hz 

Fonte: Próprio autor 
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3.1 Circuito de Potência 

 

A partir da análise das diversas topologias de inversores apresentadas, foi escolhida a 

topologia push-pull, que mesmo com a sua limitação com relação ao nível zero, ainda pode ser 

considerada apropriada para a aplicação, uma vez que o circuito estará sempre conectado à rede 

de distribuição. Ainda podemos citar como vantagem a sua simplicidade, pois possui apenas 

duas chaves, facilitando assim o controle de chaveamento. 

O circuito de potência do inversor está destacado na figura 10. Os sensores de tensão e 

corrente na entrada são o algoritmo de MPPT, enquanto os sensores de tensão e corrente na 

saída fornecem a referência de corrente e a medição de corrente ao circuito de controle, 

responsável pelo chaveamento dos MOSFETs S1 e S2. 

 

Figura 9: Circuito de potência no software PSIM 

 

Fonte: Próprio autor 

 

3.1.1 Dimensionamento do transformador 

 

Como a tensão de saída do painel fotovoltaico é de 29,40 V contínua para a sua potência 

máxima, e a rede de dsitribuição opera a 127 Vrms alternada, será necessário utilizar um 

transformador elevador de tensão, com dois enrolamentos primários iguais para a topologia 

push-pull e um enrolamento secundário a ser ligado na rede de distribuição, através de uma 

indutância. 

Segundo [17], a determinação do número de espiras de cada enrolamento do 

transformador se dá pelas expressões (1) e (2). 
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                                                             𝑁1 =
𝑉1(104)  

𝐾𝑓 𝐵𝑎𝑐 𝑓 𝐴𝑐 
                                                            (1) 

 

                                                             𝑁2 =
𝑉2(104)  

𝐾𝑓 𝐵𝑎𝑐 𝑓 𝐴𝑐 
                                                                 (2)   

 

Onde N1, V1, N2 e V2 são os respectivos números de espiras e tensões dos 

enrolamentos primário e secundário; 𝑓 é a frequência da tensão alternada; 𝐵𝑎𝑐 é a densidade de 

fluxo, em Tesla; 𝐴𝑐 é a seção do núcleo, em cm²; e 𝐾𝑓 é o coeficiente de forma de onda. 

A relação entre tensão e número de espiras dos enrolamentos está descrita na expressão 

(3). 

 

                                                                      
𝑉1

𝑉2
=

𝑁1

𝑁2
                                                                   (3) 

 

3.1.2 Dimensionamento do capacitor 

 

Uma vez que existem componentes harmônicas de alta e de baixa frequência que 

comprometem a corrente que flui do painel, a utilização de um capacitor na entrada do circuito 

se faz necessária. Segundo [18], um valor aceitável para a oscilação de tensão seria em torno 

de 5% do valor da tensão CC de entrada (painel fotovoltaico). A capacitância necessária para 

que se alcance esse valor é definida pela expressão (4). 

  

                                                                  𝐶 =
𝑉𝑜

𝑟𝑚𝑠.𝐼0
𝑟𝑚𝑠

𝜔.𝑉𝐷𝐶.∆𝑉𝐷𝐶 
                                                        (4) 

  

Sendo a corrente de saída no secundário do transformador uma onda senoidal em 60 Hz 

com um ripple de alta frequência resultante do chaveamento do inversor, ela induz no primário 

do transformador uma corrente pulsante com o dobro da frequência da rede, respeitando a 

relação de transformação do transformador. Desprezando os efeitos de alta frequência, a 

corrente induzida no primário é representada na figura 11. 
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Figura 10: Forma de onda retificada 

 

Fonte: Próprio autor 

 

O resultado da decomposição da forma de onda da corrente no primário em série de 

Fourier está definido na expressão (5). 

 

                                            𝑖(𝑡) =
2𝐼

𝜋
−

4𝐼

𝜋
∑

cos(𝑛𝜔𝑡)

4𝑛2−1
∞
𝑛=1                                         (5) 

 

O primeiro termo da série de Fourier, o valor médio, é o valor da corrente da fonte CC 

do circuito,  enquanto o segundo termo refere-se à corrente do capacitor de entrada do circuito. 

A partir do terceiro termo, seus valores se tornam muito pequenos, influenciando muito pouco 

no resultado, sendo então desprezados. 

Tendo, portanto, o valor da capacitância, pode-se definir o valor de resistência interna 

do capacitor (ESR), obtida pela expressão (6), como visto em [19], sendo DF o fator de 

dissipação e f a frequência da corrente pulsante. 

 

                                                                 𝐸𝑆𝑅 =  
𝐷𝐹

2𝜋.𝑓.𝐶
                                                               (6) 

 

Munidos dos valores de corrente e de resistência interna do capacitor, pode-se estimar 

os valores de perdas no componente. Seu cálculo é feito utilizando a expressão (7). 

 

                                                         𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠 = 𝐼𝐶𝑟𝑚𝑠
2  . 𝐸𝑆𝑅                                                       (7) 
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3.1.3 Dimensionamento do indutor 

 

Considerando que a corrente de saída do inversor oscilará dentro de uma faixa pré-

determinada em decorrência da técnica de controle empregada para o chaveamento (seção 3.4), 

como representado genericamente na figura 12, o dimensionamento do indutor da saída será 

feito a partir das equações (8) e (9), apresentadas em [20]. 

 

 

                                      ∆𝐼𝑆1 =  
(−𝑉𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟−𝑉𝑟𝑒𝑑𝑒)

𝐿
𝑡𝑜𝑛𝑆1                                                (8) 

 

                                                    ∆𝐼𝑆2 =  
(𝑉𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟−𝑉𝑟𝑒𝑑𝑒)

𝐿
𝑡𝑜𝑛𝑆2                                       (9) 

 

 

Figura 11: Comportamento oscilatório da corrente de saída 

 

Fonte: [17] (modificado) 

 

 Pela análise da figura 12, observa-se que um período é a soma do tempo em que a chave 

S2 permanece ligada e o tempo em que a chave S1 permanece ligada. Isolando os termos 𝑡𝑜𝑛𝑆1 

e 𝑡𝑜𝑛𝑆2 em (8) e (9), e somando as expressões, chega-se à expressão (10), cujo resultado é o 

período de chavamento das chaves S1 e S2. 

 

                       𝑇 =  𝑡𝑜𝑛𝑆1 +  𝑡𝑜𝑛𝑆2 =  
𝐿 ∆𝐼

𝑉𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟− 𝑉𝑟𝑒𝑑𝑒
+ 

𝐿 ∆𝐼

𝑉𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟+ 𝑉𝑟𝑒𝑑𝑒
                  (10) 
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 O valor da frequência de chaveamento (𝑓𝑐ℎ) é o inverso do valor do período. Calculando 

e desenvolvendo o inverso da expressão (10), chega-se à equação da frequência (11). 

 

                                            𝑓𝑐ℎ =  
1

𝑇
=  

𝑉𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 − 
𝑉𝑟𝑒𝑑𝑒²

𝑉𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟

2 𝐿 ∆𝐼
                                         (11) 

 

 Conhecida a frequência de chaveamento, utiliza-se a expressão (11) para obtenção da 

indutância de conexão, expressa em (12). 

  

                                                 𝐿 =  
𝑉𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 − 

𝑉𝑟𝑒𝑑𝑒²

𝑉𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟

2 𝑓𝑐ℎ ∆𝐼
                                            (12) 

  

 A frequência máxima ocorre quando Vrede é igual a zero, e a frequência mínima ocorre 

nos picos de tensão da rede. O indutor pode ser dimensionado pela máxima frequência, ou seja, 

quando Vrede é igual a zero, pois a maior frequência do chaveamento é um parâmetro importante 

para a determinação das chaves do inversor. 

 

3.1.4 Dimensionamento das chaves 

 

Para a topologia push-pull, a tensão aplicada sobre as chaves é o dobro da tensão 

fornecida pela fonte CC, conforme expressão (13). 

 

                                                     𝑉𝐶ℎ = 2. 𝑉𝐶𝐶                                                             (13) 

  

 A corrente de pico (14) que as chaves devem suportar é a soma das correntes fornecidas 

pela tensão (𝐼𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑙) e pelo capacitor de entrada (𝐼𝑐𝑎𝑝) e a corrente de pico a pico (𝐼𝑝𝑝), que é 

decorrente do ripple de corrente na saída do inversor (∆𝐼). 

   

                                                      𝐼𝑝𝑖𝑐𝑜 = 𝐼𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑙 + 𝐼𝑐𝑎𝑝 + 𝐼𝑝𝑝                                                    (14) 

 

 Considerando que durante um ciclo completo as chaves permanecem em média 50% do 

tempo ligadas e 50% desligadas, podemos aproximar o valor eficaz da corrente de pico das 

chaves ao valor expresso em (15). 
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                                                                  𝐼𝑟𝑚𝑠 =
𝐼𝑝𝑖𝑐𝑜

√2
                                                             (15) 

 

 Assim, podem ser calculadas as perdas por condução (16) e as perdas de chaveamento 

(17). 

  

                                                      𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠𝑐𝑜𝑛𝑑 =  𝐼𝑟𝑚𝑠
2  𝑅𝑑𝑠𝑜𝑛                                                    (16) 

  

                                               𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠𝑐ℎ𝑎𝑣 =  
𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜𝐼𝑝𝑖𝑐𝑜

2
 𝑇𝑟𝑟𝑓𝑐ℎ𝑚𝑎𝑥                                             (17) 

 

 Sendo Rdson a resistência interna do transistor, Trr é o tempo de recuperação reversa do 

MOSFET, obtidos pelo datasheet, e 𝑓𝑐ℎ𝑚𝑎𝑥 é a frequência máxima de chaveamento do inversor.  

 

3.2 Circuito de MPPT 

 

Para um melhor aproveitamento da energia gerada pelo painel fotovoltaico, foi 

escolhida a técnica de MPPT Perturb and Observe, pois é uma técnica com boa precisão e 

desempenho e com uma implementação um pouco mais simples comparada com outras técnicas 

que apresentam resultados semelhantes. Seu circuito na simulação está destacado na figura 13. 

 

Figura 12: Circuito de MPPT no software PSIM 

 

Fonte: Próprio autor 

 

 A partir dos valores de corrente e de tensão medidos pelos sensores localizados na saída 

do painel fotovoltaico, como mostrado na figura 10, é possível a obtenção do valor da potência 

fornecida pelo painel naquele instante. Então são derivadas a potência e a tensão, de forma a 

sabermos se seus valores aumentaram (valor positivo) ou diminuíram (valor negativo). 
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 Esses valores são então multiplicados, pois caso a derivada da potência tenha o valor 

positivo, o resultado da multiplicação manterá a tensão de modo que ela caminhe ao ponto de 

máxima potência. Caso o valor da potência esteja diminuindo, obtem-se o sinal de sua derivada 

negativo, logo o resultado da multiplicação indicará que a tensão deve modificar seu valor para 

que a potência passe a aumentar. A tabela 4 sintetiza o cálculo realizado pelo algoritmo. 

 

 

Tabela 4: Síntese do cálculo realizado pelo algoritmo de MPPT 

dP/dt dV/dt Resultado da multiplicação 

+ + + (tensão continua aumentando) 

+ - -  (tensão continua diminuindo) 

- + -  (tensão passa a diminuir) 

- - + (tensão passa a aumentar) 

Fonte: Próprio autor 

 

O algoritmo da técnica de Perturb and Observe, como visto em [21], está descrito no 

fluxograma representado na figura 14.  
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Figura 13: Fluxograma do algoritmo de MPPT 

Fonte: [20] (modificado) 

 

3.3 Circuito de controle  

 

O chaveamento do conversor push-pull é controlado pelo circuito destacado na figura 15, 

pela técnica chamada controle por histerese. Essa técnica consiste na constante comparação da 

grandeza a ser controlada por limites superior e inferior, que podem ser constantes ou variáveis.  
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Figura 14: Circuito de controle por histerese no software PSIM 

 

Fonte: Próprio autor 

 

 No caso do inversor estudado, a variação dos limites superior e inferior do controle por 

histerese é controlada pelo MPPT, a fim de controlar a corrente a ser injetada na rede. É então 

adicionada uma constante ao valor de referência máximo, e subtraída ao valor de referência 

mínima, para obtermos a faixa em que a corrente medida na rede oscilará. O valor da medição 

é então comparado com as referências por meio do uso de amplificadores operacionais 

comparadores não inversores, cujas saídas são ligadas a um flip-flop set-reset.   

A tabela-verdade do flip-flop utilizado na técnica de controle por histerese está 

representada na tabela 5. No capítulo 5 estão mostrados os resultados das simulações do projeto, 

sendo possível observar o comportamento oscilatório da corrente limitada pelas referências 

superior e inferior. 

 

Tabela 5: Tabela-verdade do controle por histerese 

Condição S R ControleS1 ControleS2 

Ir < refmin 1 0 0 1 

Ir > refmin 

Ir < refmax 

0 0 Hold Hold 

Ir > refmax 0 1 1 0 

Fonte: Próprio autor 
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3.4 Proteção anti-ilhamento 

 

Na ocorrência de problemas na rede da concessionária, os geradores distribuídos podem 

passar a operar em condição de ilhamento, ou seja, continuam em operação normalmente 

enquanto a geração principal da rede está desconectada. Isso pode causar diversos impactos 

negativos tanto para a unidade geradora quanto para a concessionária. Em [22] são citados 

alguns desses problemas, dentre os quais destacam-se a dificuldade no restabelecimento do 

sincronismo no religamento da rede e a variação das condições de aterramento, para a unidade 

geradora. Há também o risco para as equipes de manutenção e o comprometimento da qualidade 

de energia entregue às cargas consumidoras. 

Em [23] são mostrados diversos métodos de proteção anti-ilhamento, os quais são 

divididos em três grupos: passivos, ativos e baseados em sistemas de comunicação. Os métodos 

passivos baseiam-se no monitoramento de parâmetros da rede e na desconexão do gerador 

quando o funcionamento da rede de distribuição estiver fora dos limites de conformidade pré-

estabelecidos. Já os métodos ativos introduzem na saída do inversor pequenas perturbações, 

que tornam possíveis a detecção da condição de ilhamento.  

Para o desenvolvimento da proteção contra operação em ilhamento do inversor, foi 

realizada uma simulação com uma carga resistiva próxima à situação de equilíbrio. Quando a 

rede é desligada, a corrente da carga passa a se comportar em uma frequência diferente dos 60 

Hz, alterando a tensão detectada pelo sensor de tensão instalado na saída do inversor. Um filtro 

passa-baixa instalado na saída do sensor de tensão elimina as componentes de alta frequência 

dessas referências.  

 Na saída do flip-flop é adicionado o circuito que será responsável pelo efetivo 

desligamento do inversor em condições de ilhamento, como pode ser visto na figura 16. Os 

sinais de controle de S1 e S2 são filtrados por filtros passa-baixa com uma frequência de corte 

de 50 Hz. Quando a rede é desligada, os valores desses sinais são mantidos estáveis, reduzindo 

sua frequência à valores inferiores à frequência de corte dos filtros, sendo então os valores de 

saída do filtro próximos de 1. A saída dos filtros é conectada a um comparador inversor, e seu 

valor comparado com um valor constante que permita a detecção dessa condição de baixa 

frequência de chaveamento (na simulação realizada foi utilizado o valor de 0.9). 
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Figura 15: Implementação de proteção anti-ilhamento no software PSIM 

 

Fonte: Próprio autor 

 

 A saída do comparador inversor é uma das entradas de duas portas AND, cujas saídas 

são ligados às chaves do circuito de potência, que realizam a operação lógica com os sinais de 

saída do flip-flop. Quando a saída do comparador inversor é baixa, caracterizando a condição 

de ilhamento, temos uma entrada 0 na porta AND, portanto sua saída será sempre nula, causando 

o desligamento das chaves. Quando a rede volta a ser detectada pelo sensor de tensão, o circuito 

de controle por histerese volta à sua operação normal, em alta frequência. 
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4 CÁLCULOS DOS COMPONENTES DO CIRCUITO DE POTÊNCIA 

 

Com base na metodologia descrita na seção 3.1, é possível estimarmos os parâmetros dos 

principais componentes do circuito de potência. Abaixo serão descritos os cálculos necessários 

para a obtenção destes valores. 

 

4.1 Dimensionamento do transformador 

 

Os cálculos a seguir, assim como seus dados, foram retirados de [17], e realizados para 

as seguintes especificações:  

Tensão de saída: Vo = 127 V (rms); 180 V (pico) 

Tensão de entrada: Vin = 30 V (pico) 

Potência de saída: Pout = 245 W 

Corrente de saída: Io = 1,93 A (rms) 

Frequência: f = 60 Hz 

Rendimento: η = 95% 

Regulação: α = 5% 

Densidade de fluxo: Bac = 1,6 Teslas 

Material do núcleo: Silicon M6X 

Fator de utilização: Ku = 0,4 

Aumento de temperatura: Tr = 30°C 

 

Cálculo da potência aparente do transformador (Pt): 

𝑃𝑡 =  𝑃𝑜 (
1

η
+ 1) 

𝑃𝑡 =  245 (
1

0,95
+ 1) 

𝑃𝑡 = 503 𝑊 
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Cálculo das condições elétricas (Ke):  

𝐾𝑒 = 0,145(𝐾𝑓)
2

(𝑓)²(𝐵𝑚)²(10−4) 

𝐾𝑓 = 4,44 

𝐾𝑒 = 0,145(4,4)2(60)²(1,6)²(10−4) 

𝐾𝑒 = 2,63 

 

 Cálculo da geometria do núcleo (Kg): 

𝐾𝑔 =
𝑃𝑡

2𝐾𝑒α
 

𝐾𝑔 =
503

(2)(2,63)(5)
 

𝐾𝑔 = 19,13 cm5 

 

 Escolha da laminação de acordo com a geometria do núcleo: 

EI-138 

Wtcu: 653,0 g 

Wtfe: 1786,0 g 

MLT: 20,1 cm 

MPL: 21,0 cm 

Ac: 11,588 cm² 

Wa: 9,148 cm² 

Ap: 106,006 cm4 

Kg: 24,492 cm5 

At: 403,0 cm² 

 

Número de espiras no secundário (N2): 

𝑁2 =
𝑉𝑜(104)

𝐾𝑓𝐵𝑎𝑐𝑓𝐴𝑐
(1 +

𝛼

100
) 

𝑁2 =
127(104)

(4,44)(1,6)(60)(11,588)
(1,05) 

𝑁2 = 270 𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠 
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 Para o cálculo das espiras do primário, vamos calcular a relação de espiras para os 

valores de pico da tensão de entrada e da a tensão de de saída acrescida de 10% de seu valor. 

𝑁1 = 𝑁2

𝑉1

𝑉2
 

𝑁1 = 270
30

(1,1)(180)
 

𝑁1 = 41 𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠 

 

 Calculo da densidade de corrente no primário (J): 

𝐽 =  
𝑃𝑡(104)

𝐾𝑓𝐾𝑢𝐵𝑎𝑐𝑓𝐴𝑝
 

𝐽 =  
503(104)

(4,44)(0,4)(1,6)(60)(106,006)
 

𝐽 =  278,31 𝐴/𝑐𝑚² 

 

 Cálculo da corrente de entrada (I1): 

𝐼1 =  
𝑃𝑜

𝑉1𝜂
 

𝐼1 =  
245

30(0,95)
 

𝐼1 = 8,6 𝐴 

 

 Cálculo da área de cabo nu do primário (Awp(B)): 

𝐴𝑤𝑝(𝐵) =  
I1

𝐽
 

𝐴𝑤𝑝(𝐵) =  
8,6

278,31
 

𝐴𝑤𝑝(𝐵) =  0,031 𝑐𝑚² 

 

 Escolha do cabo  de acordo com Awp(B): 

AWG#12 

Awp(B): 0,03308 cm² 

Awp: 0,03564 cm² 

µΩ/cm: 52,1 µΩ/cm 

 



41 

 

 Cálculo da resistência do primário (Rp): 

𝑅𝑝 = 𝑀𝐿𝑇(𝑁1) (
𝜇Ω

𝑐𝑚2
) (10−6) 

𝑅𝑝 = 20,1(41)(52,1)(10−6) 

𝑅𝑝 = 0,043 Ω 

  

Perdas no cobre do primário (Pp): 

𝑃𝑝 =  𝐼1
2𝑅𝑝 

𝑃𝑝 = (8,6)2(0,043) 

𝑃𝑝 =  3,18 𝑊 

 

Cálculo da área de cabo nu do secundário (Aws(B)): 

𝐴𝑤𝑠(𝐵) =  
I0

𝐽
 

𝐴𝑤𝑠(𝐵) =  
1,93

278,31
 

𝐴𝑤𝑠(𝐵) =  0,00693 𝑐𝑚² 

 

Escolha do cabo  de acordo com Aws(B):  

AWG#19 

Aws(B): 0,0065310 cm² 

Aws: 0,007539 cm² 

µΩ/cm: 263,9 µΩ/cm 

 

 Cálculo da resistência do secundário Rs: 

𝑅𝑠 = 𝑀𝐿𝑇(𝑁2) (
𝜇Ω

𝑐𝑚2
) (10−6) 

𝑅𝑠 = 20,1(270)(263,9)(10−6) 

𝑅𝑠 = 1,43 𝛺 

 

Perdas no cobre do secundário (Ps): 

𝑃𝑠 =  𝐼0
2𝑅𝑠 

𝑃𝑠 = (1,93)2(1,43) 

𝑃𝑠 =  5,33 𝑊 
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 Perda total no cobre (Pcu): 

𝑃𝑐𝑢 = 𝑃𝑝 + 𝑃𝑠 

𝑃𝑐𝑢 = 3,18 + 5,33 

 

𝑃𝑐𝑢 = 8,51 𝑊 

 

 Cálculo da regulação do transformador (α): 

𝛼 =  
𝑃𝑐𝑢

𝑃𝑜
(100) 

𝛼 =  
8,51

245
(100) 

𝛼 =  3,47% 

 

 Cálculo de watts por kilograma (W/K): 

𝑊 𝐾⁄ =  0,000557(𝑓)1.68(𝐵𝑎𝑐)1.86 

𝑊 𝐾⁄ =  0,000557(60)1.68(1,6)1.86 

𝑊 𝐾⁄ =  1,3 

 

 Cálculo das perdas no ferro (Pfe): 

𝑃𝑓𝑒 = (𝑊 𝐾⁄ )(𝑊𝑡𝑓𝑒)(10−3) 

𝑃𝑓𝑒 = (1,3)(1786,0)(10−3) 

𝑃𝑓𝑒 = 2,32 𝑊 

  

Perdas totais (PΣ): 

𝑃Σ = 𝑃𝑐𝑢 + 𝑃𝑓𝑒 

𝑃Σ = 8,51 + 2,32 

𝑃Σ = 10,83 𝑊 

 

 Watts por unidade de área (Ψ): 

𝜓 =  
𝑃Σ

𝐴𝑡
 

𝜓 =  
10,83

403,0
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𝜓 =  0,027 𝑊/𝑐𝑚² 

 Cálculo da subida de temperatura (Tr): 

𝑇𝑟 = 450(𝜓)0.826 

𝑇𝑟 = 450(0,027)0.826 

𝑇𝑟 = 22,78 ℃ 

 

 Cálculo do coeficiente de utilização total (Ku): 

𝐾𝑢 = 𝐾𝑢𝑝 + 𝐾𝑢𝑠 

𝐾𝑢 =
𝑁1𝐴𝑤𝑝(𝐵)

𝑊𝑎
+

𝑁2𝐴𝑤𝑠(𝐵)

𝑊𝑎
 

𝐾𝑢 =
(41)(0,03308)

9,148
+

(270)(0,0065310)

9,148
 

𝐾𝑢 = 0,341 

 

4.2 Dimensionamento do capacitor de entrada 

 

Utilizando a expressão (4), para a condição de geração de potência máxima pelo painel 

fotovoltaico e um ripple de tensão CC de 5% (1.5 V), chegamos ao seguinte valor de 

capacitância: 

 

𝐶 =
245

2𝜋(60)(30)(1,5)
= 0,0144 𝐹 = 14,4 𝑚𝐹 

 

Ainda considerando a geração máxima de potência, podemos calcular a corrente de 

saída do inversor: 

𝐼𝑜𝑟𝑚𝑠
=

𝑃

𝑉𝑜𝑟𝑚𝑠

=  
245

127
= 1,93 𝐴 

 

 Seu valor máximo será, portanto: 

𝐼𝑜𝑝𝑖𝑐𝑜
= √2(𝐼𝑜𝑟𝑚𝑠

) = 2,73 𝐴 

  

 Quando referida para o primário, teremos uma onda retificada com amplitude I: 

𝐼 =  𝐼𝑜𝑝𝑖𝑐𝑜
(

𝑁2

𝑁1
) = (2,73)(6,6) = 18,02 𝐴 
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 Substituindo o valor de I na expressão (5): 

𝑖(𝑡) =
2(18,02)

𝜋
−

4(18,02)

𝜋

cos(240𝜋𝑡)

3
  

𝑖(𝑡) = 11,47 − 7,65 cos(240𝜋𝑡)  

 

 Sendo Icap o segundo termo da série de Fourier, temos: 

𝐼𝑐𝑎𝑝𝑟𝑚𝑠
=  

7,65

√2
= 5,41 𝐴 

  

 Considerando um fator de dissipação (DF) igual a 0,2, a resistência série do capacitor 

será: 

𝐸𝑆𝑅 =  
0,2

2𝜋(120)(14,4)(10−3)
= 0,0184 𝛺 

 

E as perdas, consequentemente, teriam um valor aproximado de: 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠 = (5,41)2(0,0184) = 0,538 𝑊 

 

4.3 Dimensionamento do indutor de conexão 

 

Com base na expressão (12), desenvolvida na seção 3.2.3, podemos for fim calcular o 

valor da indutância de conexão necessária. Pela observação da expressão (12), conclui-se que 

a maior frequência ocorrerá quando o valor instantâneo da tensão da rede for igual a zero e a 

tensão do painel fotovoltaico atingir seu maior valor (pelo datasheet, Voc = 36.90 V). Os 

parâmetros para seu projeto são: 

Variação de corrente (ΔI): 0,4 A 

Frequência máxima (fmax): 50 kHz 

Valor instantâneo da tensão da rede (Vrede): 0 V 

Valor da tensão do painel fotovoltaico (Voc): 36,90 V  
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𝐿 =  

𝑁2

𝑁1
𝑉𝑜𝑐  −  

𝑁1

𝑁2

0²
𝑉𝑜𝑐

2 𝑓𝑚𝑎𝑥  ∆𝐼
 

𝐿 =  
(6,6)(36,90)  −  0

(2) (50000) (0,4)
 

𝐿 =  
(6,6)(36,90)  −  0

(2) (50000) (0,4)
= 6,1 𝑚𝐻 

 

 

4.4 Dimensionamento das chaves 

 

Para o dimensinamento das chaves, pode-se utilizar a corrente de saída do inversor 

referida ao primário, que será a corrente no circuito do inversor, como visto na seção 3.2.2. A 

corrente de pico calculada na seção 4.2 referida ao primário possui o valor de 18.02 A. Porém, 

não foi considerado neste cálculo o ripple de corrente de saída. Como seu valor excede em      

0.2 A o valor da corrente prevista na saída, deve-se referir ao primário e somar ao valor máximo 

de corrente encontrado anteriormente. 

𝐼𝑐ℎ𝑎𝑣𝑒𝑚𝑎𝑥
= 18,02 + (6,6)(0,2) 

𝐼𝑐ℎ𝑎𝑣𝑒𝑚𝑎𝑥
= 19,34 𝐴 

 

 O valor eficaz da corrente das chaves será, portanto: 

𝐼𝑟𝑚𝑠 =
19,34

√2
= 13,68 𝐴 

 

  Com o valor eficaz da corrente, é possível o cálculo das perdas, conforma as equações 

(16) e (17). 
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5 RESULTADOS DA SIMULAÇÃO  

 

Finalizado o desenvolvimento do inversor, partimos para a etapa de simulação do 

circuito. O software utilizado para a simulação foi o PSIM, no sistema operacional Windows, 

disponibilizado nos laboratórios da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 

 Para a escolha pelo software PSIM, pesaram diversos fatores, dentre os quais 

destacamos sua interface simples e intuitiva, incorporada a um simulador rápido e eficiente, 

além de contar com um modelo preciso capaz de representar um painel fotovoltaico, 

considerando as suas principais características físicas para aproximar os resultados das 

simulações aos encontrados na implementação do projeto. 

O circuito completo simulado no software está representado na figura 9. 
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Figura 16: Circuito completo do projeto de simulação no software PSIM 

 

Fonte: Próprio autor 
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5.1 Curvas de corrente e potência do painel fotovoltaico 

 

Utilizando o modelo de painel solar do software PSIM com os parâmetros fornecidos 

pelo datasheet do painel fotovoltaico, obtemos as curvas de corrente e potência em função da 

tensão do painel, mostradas na figura 18. 

 

Figura 17: Curvas de corrente e potência em função da tensão do painel fotovoltaico 

 

Fonte: Próprio autor 

 

 

5.2 Corrente e tensão do painel fotovoltaico 

 

Nas figuras 18 e 19 estão representadas as curvas de corrente e tensão, respectivamente, 

de saída do painel fotovoltaico, nas quais podemos verificar o comportamento oscilatório dessas 

grandezas, causado pela forma de pulsante da potência alternada, enquanto a potência fornecida 

pelo painel é constante. Além disso, observa-se o comportamento transitório da corrente e da 
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tensão nos primeiros ciclos, até que as grandezas tenham seus valores estabilizados em torno 

dos valores de corrente e tensão de potência máxima observados nas especificações técnicas do 

painel fotovoltaico.   

 

 

Figura 18: Corrente do painel fotovoltaico 

 

Fonte: Próprio autor 

 

 

Figura 19: Tensão do painel fotovoltaico 

 

Fonte: Próprio autor 
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5.3 Corrente de saída do inversor push-pull 

 

A figura 20 mostra a onda senoidal de corrente injetada na rede de distribuição de energia 

elétrica, mostrando também os ciclos transitórios até a estabilização dos valores de corrente. 

Observa-se também a oscilação da corrente em baixa frequência (60 Hz). 

 

Figura 20: Corrente de saída do inversor 

 

 Fonte: Próprio autor  

  

 

 

Na figura 21 está representada a corrente de saída durante um período completo, no qual 

pode-se observar o ripple de corrente com maior detalhe, e a figura 22 representa o 

espectrograma das frequências, onde as maiores frequências estão localizadas nos pontos 

próximos ao cruzamento da onda pelo zero. No espectrograma, o valor 0.1 representa o valor 

de frequência de 50 kHz.  
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Figura 21: Representação de um período da corrente do inversor 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Figura 22: Espectrograma das frequências da corrente de saída do inversor 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Para verificar o comportamento da corrente do circuito em baixa frequência, foi utilizado 

um filtro passa-baixa para eliminar as altas frequências (para essa simulação foram eliminadas 
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as frequências superiores a 1200 Hz), obtendo assim a curva de corrente representada na figura 

23. 

 

Figura 23: Componentes de baixa frequência da corrente total do circuito de potência 

 

Fonte: Próprio autor 

 

 

Na figura 24 está o resultado da simulação da condição de ilhamento e seu posterior  

religamento. 

 

Figura 24: Simulação da proteção anti-ilhamento no software PSIM 

 

Fonte: Próprio autor 
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6 CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho foi apresentado o dimensionamento de um inversor capaz de ser utilizado 

para conexão de painéis fotovoltaicos com a rede de distribuição. A fim de aproveitar a máxima 

potência disponível, aplicou-se a técnica de MPPT Perturb and Observe. Pela utilização do 

software PSIM, foi possível a simulação do circuito considerando as características físicas 

intrínsecas dos painéis solares, com intuito de avaliar de forma apropriada o comportamento do 

algoritmo de controle. 

A partir dos cálculos realizados para o dimensionamento do circuito de potência, foi 

possível a modelagem de um circuito mais próximo daquele a ser implementado na prática. 

Tendo em vista todos os resultados gerados pode-se confirmar a possibilidade da 

implementação analógica de técnicas de controle propostas. 

Ainda podem ser apontados alguns desafios para a otimização do projeto, como a 

redução dos valores de capacitância de entrada e indutância de conexão com a rede, cujos 

valores mostraram-se ainda bastante elevados, além do estudo detalhado da proteção anti-

ilhamento. A implementação deste inversor também pode ser tema de trabalhos futuros. 
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