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Dissertação submetida à banca examinadora designada pelo

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia

Elétrica da Universidade Federal de Minas Gerais, como parte
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Resumo

O objetivo principal do trabalho é o desenvolvimento de um sistema

fotovoltaico autônomo de bombeamento de água que forneça sempre a máx-

ima potência dispońıvel para uma determinada condição de irradiação solar

e temperatura. Foram desenvolvidos algoritmos de controle com funções

de maximizar a conversão da energia fotovoltáica (MPPT) e minimizar as

perdas de potência no motor elétrico que aciona a bomba hidráulica. Simu-

lações computacionais foram desenvolvidas para investigar o comportamento

simultâneo das duas técnicas e um grande número de resultados experimen-

tais ilustram o comportamento do sistema.
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Abstract

This work aims the study of a standalone photovoltaic pumping system,

optimizing not only the efficiency of the photovoltaic conversion, using a

maximum power point tracking algorithm, but also minimizing the losses in

the induction motor that drives the centrifugal pump. This kind of work has

not yet received much attention to this specific application and consists in

operating the motor at its maximum efficiency which, in association with the

maximum power point tracking of the photovoltaic array, renders the whole

system even more efficient. The principle behind this technique is quite

simple and it is based on the control of stator voltage. Computer simulations

were carried out to investigate how to work close to the minimum losses point

and propose a minimum losses point tracking (MLPT) algorithm. Then, it

was tested on the experimental system to quantify its improvement.
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2.1 Diagrama esquemático de um célula fotovoltaica. . . . . . . . 8

2.2 Circuito equivalente de uma célula fotovoltaica. . . . . . . . . 9

2.3 Circuito equivalente de uma célula fotovoltaica. . . . . . . . . 11

2.4 Caracteristica t́ıpica do arranjo fotovoltaico e o efeito da ir-
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aproximadamente 350W/m2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

5.19 Atuação do MLPT ao final do dia com irradiância decrescente. 99
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Rfe Resistência de perdas no núcleo;
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λm Fluxo no entreferro;

λr Enlace de fluxo do rotor;

λs Enlace de fluxo do estator;

ωe Frequência do fluxo do estator;

ωR Velocidade angular eixo do rotor;

ωr Frequência do fluxo do rotor;

σ Fator de dispersão;

xxiii



xxiv

a1−9 Constantes do modelo de perdas no inversor;

cosθ Fator de deslocamento entre tensão e corrente;

d Ciclo de trabalho;

Err Energia de recuperação reversa do diodo;

Eoff Energia de desligamento do IGBT;

Eon Energia de ligamento do IGBT;
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Prefácio

Algumas informações sobre o desenvolvimento deste trabalho devem ser

fornecidas e são importantes para entender um pouco da dinâmica do que foi

desenvolvido.

Quando de seu ińıcio, em meados de 2004, a descoberta da possibilidade

de integrar geração solar fotovoltaica à convencional – através de sistemas

interligados à rede – foi uma das causas do interesse do autor pela geração

fotovoltaica e sua crença em um futuro promissor nesta área.

Os primeiros contatos realizados com o prof. Selênio foram no sentido

de estudar esses sistemas de geração distribúıda, explorando diversos fatores,

como a qualidade da energia fornecida e questões relevantes, como o fenômeno

de ilhamento. À época, vários alunos de iniciação cient́ıfica e mestrado já

haviam trabalhado em projetos relacionados com geração solar, seja na mon-

tagem do inversor, instalação dos módulos no Centro de Pesquisas Hidráulicas

e Recursos Hı́dricos (CPH) da UFMG, especificação do DSP e desenvolvi-

mento parcial tanto do hardware quanto do software necessários ao funciona-

mento do sistema de bombeamento. Os esforços dessas pessoas foi decisivo

no rumo que os trabalhos tomaram.

Como já havia um número considerável de etapas prontas para uma

montagem experimental de bombeamento, optou-se por começar com este e

posteriormente migrar para a conexão à rede. O fato foi que, para o bem

ou para o mal, descobriu-se ao longo do percurso tantos detalhes e possibil-

idades no sistema de bombeamento que o trabalho foi se enveredando por

esse caminho – até um ponto sem volta.

O interessante do ocorrido é que esta dissertação tem como base o tra-

balho executado na montagem; foram as dificuldades que surgiram enquanto
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tentava-se colocar o sistema em funcionamento que originaram a identifi-

cação de problemas e posśıveis soluções, seja na literatura ou idéias próprias,

que, na maioria das vezes, foram testadas experimentalmente, sem qualquer

simulação, às vezes até sem muito desenvolvimento teórico. Após todo este

peŕıodo, vale dizer que muito tempo se perdeu e muitas soluções e problemas

até então desconhecidos (ou por não terem sido deparados por outros autores

ou por desconhecimento da literatura) foram encontrados.

Sem alongar demasiadamente nestes esclarecimentos, alguns exemplos

merecem ser citados: 1) durante a implementação do método de procura do

ponto de máxima potência (MPPT), percebeu-se que a dinâmica do sistema e

a presença de rúıdos nas medições são fatores que limitam os valores mı́nimos

para a variação da tensão de referência e freqüência de cálculo do algoritmo;

2) a descoberta dos problemas de instabilidade em sistema de bombeamento

dos métodos tradicionais de MPPT – relatados em Corrêa e Silva (2007) –

foram anteriores ao conhecimento da solução proposta por Heng et al. (2005);

3) a necessidade de um controle adaptativo (na acepção geral do termo) para

o controle da tensão do barramento de corrente cont́ınua (CC) também foi

uma constatação advinda da prática.

O autor teve durante a execução deste texto a preocupação de usar ao

máximo a lingua portuguesa, tanto no texto quanto em legendas e siglas.

Algumas exceções foram preservadas, por estarem já enraizadas na linguagem

técnica: “MPPT ” será usado como sigla para os métodos de rastreamento

do ponto de máxima potência (Maximum Power Point Tracking); “DSC”

para controlador digital de sinais (Digital Signal Controller); PWM para

modulação por largura de pulso (Pulse Width Modulation), entre outros.



Caṕıtulo 1

Introdução

A energia fotovoltaica sempre é lembrada como uma das alternativas en-

ergéticas do futuro. A energia solar tem várias vantagens, porém deve-se

destacar que é uma energia renovável, não poluente, silenciosa, modular. O

custo dos módulos fotovoltaicos, porém, representa um investimento inicial

bastante elevado e afasta potenciais consumidores. Embora não haja uma

forma simples de se estimar o tempo de retorno do investimento de sistemas

fotovoltaicos (FV), vários estudos demonstram que no longo prazo o inves-

timento nos módulos solares não só se paga como gera economia. Perez

et al. (2004) argumenta ainda que o tempo de retorno não inclui eventuais

benef́ıcios financeiros e subśıdios dispońıveis (como por exemplo redução de

impostos, empréstimos subsidiados) aos compradores de tais sistemas e que,

apesar do tempo de retorno ser longo, o fluxo de caixa pode ser sempre posi-

tivo, ou seja, o consumidor que instalar um sistema fotovoltaico terá ganhos

financeiros em todos os anos de funcionamento do mesmo.

O mercado de módulos fotovoltaicos está em franca expansão e cresce

desde 1997 a taxas maiores que 20% ao ano (Zahedi (2006)), porém representa

ainda apenas uma fração do gigantesco mercado mundial de semicondutores,

que foi superior a US$ 270 bilhões em 2007. Ou seja, a produção de módulos

disputa espaço com processadores, memórias, micro-controladores, etc, o que

explica em parte o alto preço dos mesmos. De fato, segundo NREL (2008),

a indústria de paineis FV normalmente recristaliniza um dos vários tipos de

siĺıcio que não atende às especificações da indústria microeletrônica, entre

outros motivos pela falta de capacidade de abastecimento de wafer de Si.

Hoje em dia, o processo de fabricação de paineis já é bem estabelecido e

seu custo sofreu forte queda, não havendo mais perspectivas de uma redução

de preços tão significativa como as do passado. Enquanto a produção em
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grandes escalas de tecnologias promissoras, principalmente aquelas baseadas

na tecnologia de filme-fino, não se torne viável, a baseada integralmente em

siĺıcio continuará a dominar o mercado.

Portanto, a queda no custo hoje depende do aumento de escala no con-

sumo de módulos, e para isso a redução no tempo de retorno do investi-

mento tem um papel relevante. O objetivo desta dissertação é contribuir

com a diminuição deste tempo, procurando através de um estudo detalhado

e sistemático dos componentes da topologia escolhida e de suas interações

minimizar as perdas globais do sistema, melhorando assim sua performance.

A aplicação escolhida para este fim foi a de bombeamento de água, pois

possui apelos humanitários e econômicos fortes, além de dispensar o uso

de acumuladores de energia elétrica, que provocam a queda acentuada do

rendimento do sistema.

O trabalho realizado permitiu a adoção de duas estratégias de maximiza-

ção da eficiência. A primeira é conhecida como procura do ponto de máxima

potência (MPPT) e tem como foco a maximização da eficiência de conver-

são do arranjo fotovoltaico. A segunda estratégia é uma contribuição deste

trabalho e tem o foco na minimização das perdas do motor. Desta forma,

aumenta-se a quantidade de energia gerada e ao mesmo tempo procura-se

aproveitar ao máximo esta energia. Embora os prinćıpios e técnicas da re-

dução de perdas no motor sejam conhecidas a vários anos e tenham sido

amplamente estudadas, seu uso em sistemas de bombeamento de água FV

de corrente alternada não ganhou ainda a devida atenção.

Todo o desenvolvimento realizado durante este trabalho teve como fio

condutor a busca por simplicidade, baixo custo e automação do sistema, prin-

cipalmente porque deseja-se aumentar sua eficiência com a menor elevação

de custos posśıvel, ao mesmo tempo que dependa o mı́nimo de operadores

e manutenções. Além disso, os métodos escolhidos são bastante imunes a

variações paramétricas e mesmo alterações dos componentes do sistema, seja

no número de paineis solares, na potência do motor, na instalação hidráulica

ou na bomba centŕıfuga.

O texto foi dividido da seguinte maneira:

O primeiro caṕıtulo é esta breve introdução.
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O segundo caṕıtulo traz informações gerais sobre o processo de conver-

são fotovoltaico, incluindo a f́ısica da conversão, as caracteŕısticas t́ıpicas dos

módulos utilizados, um pequeno resumo das principais tecnologias de fabri-

cação dispońıveis hoje e do mercado mundial de módulos solares. O sistema

de bombeamento utilizado é apresentado e a escolha da topologia estudada

é justificada, sendo que sua posição em relação a outras possibilidades de

topologia e fonte de energia é evidenciada.

No terceiro caṕıtulo são modelados o motor e a bomba centŕıfuga, além

das perdas no motor de indução e no inversor estático. Este caṕıtulo apre-

senta também o resultado dos ensaios realizados no motor e na bomba que

ajudam na caracterização do desempenho do sistema de bombeamento

O quarto caṕıtulo tem os dois anteriores como base e apresenta o estudo

de redução de perdas no arranjo, motor e inversor estático. Este estudo

resultou na proposta de adoção de duas estratégias de aumento da eficiência

no sistema de bombeamento de água.

O quinto caṕıtulo apresenta os resultados obtidos através da bancada

experimental e a validação dos métodos adotados. Os resultados apresentados

ajudam a entender melhor o funcionamento do sistema e identificar algumas

limitações e deficiências dos métodos utilizados.

O último caṕıtulo apresenta as conclusões que puderam ser retiradas do

trabalho desenvolvido e algumas sugestões de continuidade do trabalho.





Caṕıtulo 2

Sistema Fotovoltaico de

Bombeamento de Água

2.1 Introdução

Neste segundo caṕıtulo serão apresentadas as caracteŕısticas fundamen-

tais do sistema fotovoltaico de bombeamento de água em estudo. Inicial-

mente serão detalhados os prinćıpios de funcionamento dos painéis solares,

a f́ısica do processo de conversão e suas conseqüências nas caracteŕısticas de

funcionamento das células fotovoltaicas. Posteriormente será apresentada a

topologia do sistema de bombeamento utilizado e justificada a sua escolha.

O sistema de bombeamento FV será ainda posicionado em relação a outras

fontes de energia e a topologia escolhida em relação a outras opções dentro

do âmbito deste tipo de sistema.

2.2 Módulos Fotovoltaicos

Nesta seção serão apresentados os aspectos mais importantes da con-

versão e dos módulos fotovoltaicos. Inicialmente será feita uma explanação

sobre o processo f́ısico de conversão, que servirá como base para entender as

caracteŕısticas t́ıpicas de um arranjo FV. Posteriormente serão apresentadas

as principais tecnologias de fabricação dos módulos atualmente dispońıveis e

dados sobre o mercado mundial de painéis solares.
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2.2.1 F́ısica da conversão

Embora os efeitos fotoelétricos e fotovoltaicos sejam fenômenos f́ısicos

distintos, foi a partir da observação e entendimento do primeiro que se for-

maram, juntamente com toda a teoria da f́ısica quântica, as bases para a

construção dos módulos solares existentes hoje1.

Como diversas outras grandes descobertas da f́ısica, o efeito fotoelétrico

foi observado por acaso, durante experimentos onde Hertz procurava compro-

var parte da teoria desenvolvida por Maxwell, a existência de ondas eletro-

magnéticas. Em 1888, Hertz observou que a incidência de luz ultravioleta

sobre dois eletrodos provocava a ruptura do ar com uma menor diferença

de potencial entre ambos. Um ano depois, Hallwachs desenvolveu um novo

experimento, já tentando identificar a razão do que fôra observado. Ele

conseguiu demonstrar que um corpo metálico negativamente carregado (so-

bre uma haste isolante) se tornava eletricamente neutro mais rapidamente

quando havia incidência de luz ultravioleta. O mesmo não foi observado

quando o corpo era carregado com cargas positivas, o que sugeria que os

portadores de tal corrente poderiam ser elétrons; hipótese confirmada por

Lenard em 1900.

À medida que experimentos tornavam mais claros caracteŕısticas do efeito

fotoelétrico, três aspectos não eram explicados pela teoria ondulatória da luz:

• A energia cinética dos elétrons independe da intensidade da luz apli-

cada;

• Para cada tipo de superf́ıcie existe uma freqüência mı́nima da luz inci-

dente em que o efeito começa a ser observado;

• Se os elétrons precisassem absorver energia do feixe de luz até obterem

energia suficiente para serem arrancados da superf́ıcie, seria posśıvel

medir um atraso entre a incidência de luz e a detecção do elétron, algo

nunca verificado experimentalmente.

Durante 5 anos o efeito fotoelétrico permaneceu sem explicação, até que,

em 1905, Einstein enunciou a teoria quântica do efeito fotoelétrico. Segundo

1Todas as informações presentes nas subseções 2.2.1 e 2.2.2 foram retiradas de Fahren-
bruch e Bube (1983), Sze (1981) e Halliday et al. (1996)
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Einstein, uma onda eletromagnética de freqüência ν só poderia ter energia

com valores discretos e múltiplos de hν, sendo h a constante de Planck.

Einstein considerou ainda que a energia emitida estaria concentrada em um

pequeno volume (posteriormente chamado de fóton) e que esta energia não

seria espalhada por sua propagação, como prevê a teoria ondulatória. Ele

sugeriu que o elétron de um material absorveria completa e imediatamente

um quanta de energia desta matéria quando estas colidissem, sendo que parte

desta energia seria responsável por “arrancar” o elétron da superf́ıcie (E0) e

o restante seria armazenado em energia cinética. Dependendo da localização

do elétron no material e das colisões que esse sofresse com outras part́ıculas

da estrutura, esta energia cinética seria variável e a expressão matemática

que relaciona a energia do fóton e do elétron se daria em termos da energia

cinética máxima (ECmax.
), (2.1). Desta forma, todos os aspectos não explica-

dos pela teoria ondulatória são contemplados pela teoria da fisica quântica.

hν = E0 + ECmax.
(2.1)

Apesar do processo de conversão dos módulos solares não ser idêntico ao

fenômeno fotoelétrico, as descobertas acerca deste último tem poder de ex-

plicar muito do observado nas células solares. Em uma análise simplista,

pode-se considerar que os módulos fotovoltaicos são nada mais que uma

grande junção pn exposta à luz, como ilustra a figura 2.1, retirada de Wikipedia

(2008). A conversão se dá pela absorção da energia dos fótons pelo mate-

rial semicondutor, gerando pares elétron-lacuna. Devido à diferença de con-

centração de portadores minoritários (elétrons no material p e lacunas no

material tipo n), há a difusão destes em direção à região de depleção. Parte

destes portadores são novamente capturados pela estrutura cristalina, através

do fenômeno conhecido como recombinação, e o restante que consegue atingir

a região de depleção é acelerado pelo campo elétrico desta, gerando corrente

elétrica ĺıqüida e conseqüentemente potência.

A equação 2.1 é important́ıssima para se entender aspectos importantes

da conversão fotovoltaica. Em primeiro lugar, percebe-se pela equação que

existe uma freqüência mı́nima que possibilita arrancar um elétron da estru-

tura, afinal valores negativos para a energia cinética não são posśıveis. Desta

forma, o valor mı́nimo de energia (E0) determina o limite inferior da fre-

qüência necessária a absorção da luz. Nota-se que Eo é uma caracteŕıstica
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Figura 2.1: Diagrama esquemático de um célula fotovoltaica.

Fonte: Wikipedia (2008)

do material utilizado, que, no caso dos materiais semicondutores, equivale ao

gap de energia (Eg) entre as bandas de valência e condução (1,17eV para o

Si).

O segundo aspecto importante é que a incidência de luz de freqüência

mais alta que o valor mı́nimo não produz um ganho na energia gerada. Isto

ocorre pois apenas um elétron é gerado por fóton incidente. O aumento

da freqüência significa que os elétrons serão arrancados da estrutura com

uma maior energia cinética, o que fará apenas aumentar as perdas devidas

a choques na estrutura cristalina. Como a profundidade de penetração de

um onda eletromagnética está diretamente relacionada com a sua largura

de onda, à medida em que esta vai diminuindo (ou seja, que a freqüência

vai aumentando) a luz não consegue penetrar mais na célula e a absorção

acontece apenas na superf́ıcie desta, o que restringe a geração de energia

elétrica.

Concorrente ao processo descrito acima, há a “fuga” de portadores ma-

joritários que possuem energia suficiente para vencer a barreira de potencial

da junção e atravessar a região de depleção. Para entender melhor este fenô-

meno, considere o diagrama de bandas de energia de uma junção pn em

estado estático apresentado na figura 2.2. Os ćırculos pretos representam



2.2 Módulos Fotovoltaicos 9

Vfv

(a) (b)

p pn n

Ec Ec

Ev

Ev

Figura 2.2: Circuito equivalente de uma célula fotovoltaica.

elétrons na banda de condução (Ec) e os traços lacunas na banda de valência

(Ev). A energia dos elétrons (lacunas) é maior à medida em que se sobe

(desce) no diagrama e o desenho piramidal sugere a distribuição exponencial

da quantidade de portadores por ńıvel energético.

A figura 2.2(a) representa a condição em que os terminais do disposi-

tivo estão curto-circuitados e a barreira potencial é máxima. Nesta condição

apenas uma pequena quantidade de portadores majoritários terá energia su-

ficiente para romper a barreira e atravessar para o outro lado da junção.

À medida em que a tensão terminal (Vfv) aumenta, a barreira de potencial

diminui e esta corrente cresce, afinal mais portadores terão energia (térmica)

suficiente para ultrapassá-la, como ilustra a figura 2.2(b). Esta corrente que

flui pelo diodo equivalente é conhecida por “corrente escura” do módulo (Id),

pois é a corrente drenada por este na ausência de luz. A equação 2.2 expressa

a relação matemática que modela este processo, sendo que I0 (conhecida como

“corrente de saturação”) depende do material e diminui fortemente com o au-

mento de Eg; q é a carga do portador; k é a constante de Boltzmann; A é

uma constante entre 1 e 2 que depende do processo de fabricação; e T é a

temperatura do material em graus Kelvin.

Id = I0.(e
qV

AkT − 1) (2.2)

Pela descrição dos processos envolvidos na conversão fotovoltaica percebe-

se relações de compromisso e processos de perdas intŕınsecos às células solares



10 2 Sistema Fotovoltaico de Bombeamento de Água

semicondutoras:

• Nem toda a luz que incide sobre os módulos é absorvida, pois parte é re-

fletida pela superf́ıcie do semicondutor, pelos metais usados na conexão

dos módulos e pelo vidro que os protege. Mesmo os fótons que não

sofrem reflexão podem atravessar o dispositivo, pois a absorção destes

depende do coeficiente de absorção do material, da espessura do dis-

positivo e da freqüência do fóton;

• Apenas uma parcela da energia contida em um fóton é efetivamente

convertida, já que o acréscimo na energia cinética é dissipada em forma

de calor;

• Ao mesmo tempo que uma menor banda de energia do material au-

menta o espectro de luz aproveitado na conversão, também causa um

acréscimo na corrente escura do módulo. Segundo Fahrenbruch e Bube

(1983), os materiais com maior eficiência de conversão possuem Eg en-

tre 1,4eV e 1,5eV;

• Há perdas por condução nas resistências equivalentes dos materiais

semicondutores, dos contatos e condutores metálicos utilizados na liga-

ção das diversas células que compõe o módulo fotovoltaico;

• Há ainda outros mecanismos de perdas, como a não uniformidade entre

as células que compõem o módulo e uma assimetria entre a tempera-

tura de cada uma delas (Andrade e Krenzinger (2007)), que faz com

que estas trabalhem em diferentes pontos de operação e provoca uma

eficiência global menor.

Estes diversos fatores fazem com que a eficiência máxima teórica de uma

célula de Si cristalino seja de aproximadamente 28% (Green (1995)), embora

módulos comerciais não cheguem a atingir 18%. Posteriormente neste texto

serão apresentadas as principais tecnologias de módulos dispońıveis atual-

mente e fornecidas maiores informações sobre elas.

A figura 2.3 ilustra o modelo adotado para as células solares, que inclui

dois diodos ao invés de um para modelar de forma mais precisa efeitos se-

cundários que não foram descritos aqui (INSEL (1993)). Pelo modelo pode-se
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Figura 2.3: Circuito equivalente de uma célula fotovoltaica.

obter a equação transcendente dos módulos solares (2.3). Em (2.3), Ig re-

presenta a corrente fotogerada, que é função direta da irradiância (S) a que

o módulo está exposto, Rs e Rsh são resistências que modelam alguns dos

mecanismos de perdas.

Ifv = Ig − I0d1
.(e

q
Vfv+Rs.Ifv

Ad1kT −1) − I0d2
.(e

q
Vfv+Rs.Ifv

Ad2kT −1) − Vfv + IfvRs

Rsh

(2.3)

2.2.2 Caracteŕısticas t́ıpicas

As figuras 2.4 e 2.5 ilustram as caracteŕısticas corrente x tensão (Ifv x

Vfv) e potência x tensão (Pfv x Vfv) em função das variações de irradiância

e temperatura respectivamente. É comum na literatura chamar a região da

curva caracteŕıstica corrente x tensão onde Ifv sofre pouca variação de “fonte

de corrente” e a região na qual a tensão é praticamente constante de “fonte

de tensão”. Na curva potência x tensão pode-se ver claramente a existência

de um único ponto de operação cuja potência de sáıda é máxima. Este ponto

varia com a irradiação e com a temperatura e recebe o nome de ponto de

máxima potência (PMP).

O efeito da variação da irradiância, ilustrado na figura 2.4, deve-se basi-

camente à dependência direta do módulo da corrente fotogerada, pois a quan-

tidade de fótons que incide nos painéis varia diretamente com a irradiância e

há uma diminuição na geração de pares elétron-lacuna com a redução desta.

Como se pode observar na figura, a potência de sáıda sofre grande redução

com a diminuição da irradiância. A tensão de circuito aberto (Voc) é afetada
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Figura 2.4: Caracteristica t́ıpica do arranjo fotovoltaico e o efeito da irradiância
sobre ela.

indiretamente pelo ńıvel de irradiância, já que nesta condição praticamente

toda a corrente fotogerada passa pelo diodo e a tensão neste depende desta

corrente. Esta dependência fica clara através da expressão matemática da

equação 2.4.

Voc = (AkT/q)ln(Isc/Io) (2.4)

Já a variação da temperatura, ilustrada na figura 2.5, tem efeitos prin-

cipalmente na corrente de curto-circuito (Isc) e na tensão de circuito aberto.

As variações em Isc se devem principalmente ao termo que relaciona tem-

peratura com a profundidade média de difusão dos portadores minoritários,

L =
√

µkT
q
τ , onde µ é a mobilidade e τ o tempo de vida dos portadores mi-

noritários. No caso do Si, a variação de µ se dá com T−2, enquanto a variação

de τ é pouco significativa. Desta forma, L cresce apenas ligeiramente com a

temperatura. Além deste efeito, que causa um pequeno aumento em Isc, há

também a contribuição devida à mudança na energia limite de absorção do

material (que diminui).

A diminuição de Voc com a temperatura se deve principalmente ao au-

mento do número de portadores intŕınsecos ni; a corrente de saturação do

diodo cresce exponencialmente com um decrescente 1/T (2.5), causando o

decréscimo de Voc (2.6) quase linearmente com o aumento de T, pois o termo
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Figura 2.5: Caracteristica t́ıpica do arranjo fotovoltaico e o efeito da temperatura
sobre ela.

logaŕıtmico é positivo e varia lentamente com a temperatura. Nas equações

2.5 e 2.6, D é o coeficiente de difusão dos portadores, NA o ńıvel de dopagem

do material, B agrega os termos que não dependem da temperatura e a area

do módulo no plano normal ao sentido da corrente.

Io = area.

√

D

τ
.
n2
i

NA

= BT 3

√

D

τ
.e−

Eg
kT (2.5)

Voc =
Eg
q

− AkT

q
ln

[

√

D

τ
.
BT 3

Isc

]

(2.6)

O resultado final é a diminuição da potência dispońıvel com o aumento

da temperatura, pois a redução da tensão é mais significativa que o aumento

da corrente.

2.2.3 Tipo de módulos

Os módulos solares podem ser divididos em três categorias, cada uma

com suas vantagens e desvantagens. São elas: siĺıcio (mono ou poli) cristalino,

células de filme-fino e células multi-junção de alta concentração. Destas três

tecnologias, as duas primeiras são semelhantes e a terceira usa um conceito

um pouco diferente.



14 2 Sistema Fotovoltaico de Bombeamento de Água

Os módulos de siĺıcio cristalino foram os primeiros a serem comercial-

mente fabricados e dominam a maior parte do mercado mundial de energia

fotovoltaica. Estes módulos usam pastilhas de Si de alta pureza e adotam pro-

cessos de fabricação semelhantes aos empregados na indústria microeletrônica

– Green (2000)–, o que acarreta em algumas desvantagens – Hopwood (2007)–

: a purificação do Si é um processo intensivo em energia; os módulos cristali-

nos empregam uma quantidade grande de Si, pois este possui um coeficiente

de absorção da luz baixo e provoca a necessidade de células mais espessas; o

uso de vidro diminui a eficiência dos módulos, os tornam mais caros e frágeis;

e há a necessidade do uso de estruturas metálicas para fixá-los. A grande

vantagem destes módulos sobre os de filme-fino é uma eficiência de conver-

são consideravelmente maior, embora esta diferença venha se reduzindo de

maneira acentuada. Os módulos comerciais de Si monocristalino apresentam

eficiência de aproximadamente 18%, enquanto foi posśıvel atingir apenas 12%

– Green (2000)– com módulos de filme-fino, mesmo assim em produção de

pequena escala. Outras vantagens são – Goetzberger (2005)–: tecnologia

de fabricação madura; conhecimento bem estabelecido do processo f́ısico; e

boa estabilidade ao longo do tempo, ou seja, a eficiência do painel não se

deteriora em demasia com o passar dos anos. São estas vantagens, especial-

mente a eficiência de conversão e capacidade de produção em larga escala,

que justificam o domı́nio do mercado mundial destes módulos. Na subseção

a seguir será discutido mais profundamente as questões de custos e divisão

de mercado.

Os módulos de filme-fino têm espessura de poucos mı́crons (de 50 a 500

vezes mais fino que os de Si cristalino), e portanto utilizam uma quantidade

muito inferior de matéria-prima em sua fabricação. Desta forma, é posśıvel

o uso de materiais e compostos mais raros que o Si –Green (2000)–. Atual-

mente os materiais mais comuns na fabricação de módulos são siĺıcio amorfo,

telureto de cádmio (CdTe) e diseleneto de cobre e ı́ndio (CuInSe2). Os

módulos de filme-fino utilizam materiais de pureza mais baixa, mais baratos

que os Si dos módulos cristalinos e com um maior poder de absorção da

luz. Porém, como o processo de fabricação é mais simples, as imperfeições

em sua estrutura e a quantidade de impurezas são maiores e a performance

elétrica (depois que o fóton tiver sido capturado) é mais baixa. A eficiência

destes módulos situa-se entre 7% a 11% em módulos comerciais t́ıpicos –von

Roedern et al. (2005)–, o que demanda o uso de uma área superior aos mó-
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dulos monocristalinos, tornando, em alguns casos, sua adoção inviável. Por

outro lado, como o nome sugere, tais módulos são mais leves e, além disso,

flex́ıveis, possibilitando uma melhor integração arquitetônica e facilidade de

instalação.

A maioria dos autores consultados, entre eles Green (2000),von Roedern

et al. (2005), Shah et al. (1999) e Hoffmann (2006), parecem concordar que

a tecnologia mais promissora para a energia fotovoltaica é a de filme-fino,

pois ao se atingir ńıveis de eficiência competitivos com os módulos cristali-

nos atuais possibilitará uma redução significativa no custo da energia. Dois

dados atuais corroboram esta opinião: até o momento o melhor desempenho

para um célula (em laboratório) deste tipo foi usando o diseleneto de cobre

ı́ndio gálio (CIGS), alcançando uma eficiência de 19,9%, valor quase igual aos

20,3% da célula de Si policristalino e 24,7% da de Si monocristalino (NREL

(2008) e Schultz et al. (2004)); e o menor preço do Watt-pico de módulos a

filme-fino é de US$3,74, enquanto o de módulos monocristalinos é de US$4,28

e de policristalinos de US$4,17 (SolarBuzz (2008)).

A última classe é aquela de alta concentração, cujos módulos usam peque-

nas pastilhas com várias junções entre diferentes materiais (heterojunção),

com o objetivo de aumentar o espectro absorvido da luz solar e o rendimento

do módulo. A principal questão desta tecnologia é que o ganho da eficiência

sob condições normais de irradiância (1000Wm−2) não é muito significativa,

de aproximadamente 26% (Feuermann e Gordon (2001)). Porém, ao se con-

centrar a luz solar em aproximadamente 500 vezes, o rendimento aumenta

(em laboratório) para até 40,7% (Gutter et al. (2000)). Para tanto são uti-

lizados concentradores óticos, o que em si é uma desvantagem pois aumenta

o número de componentes do módulo, além de tornar necessário o uso de

seguidores de sol (mecanismo que mantém os módulos sempre perpendicu-

lares ao sol), diminuindo ainda mais a confiabilidade e tornando sistemas

de baixa potência (menores que 30kW) pouco atrativos (Friedman (2007)).

Atualmente estão dispońıveis comercialmente sistemas deste tipo que usam

células com 35% de eficiência e concentradores com 75%, porém com rendi-

mento global de 17% e vida-útil de apenas 5 anos (Friedman (2007)). Este

tipo de tecnologia pode ter um futuro promissor, mas atualmente não é com-

petitiva em relação as anteriormente citadas.
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2.2.4 Mercado mundial de energia fotovoltaica

O mercado mundial de energia fotovoltaica vem crescendo desde 1997

a taxas, maiores que 20% ao ano (Zahedi (2006)). Os dados mais recentes

obtidos indicam um aumento de produção em 2007 de 56% em relação a

2006, alcançando o valor de 3.436MW, representando um mercado cujo valor

aproximado é de US$ 17,2 bilhões, SolarBuzz (2008).

Atualmente, o maior mercado mundial é o alemão, com 47% do total,

seguido pelo espanhol (23%), pelo japonês e pelo americano (ambos com 8%).

Em relação à capacidade instalada, há uma grande concentração (aproxi-

madamente 90%) em apenas três paises: Alemanha (38,6%), Japão (38,4%)

e Estados Unidos (12,9%). A Espanha e a Australia ocupam a quarta colo-

cação com 1,6% do total (dados do final de 2005 ,BPSolar (2007)).

Maycock (2005) traz um volume maior de informações sobre o mercado

mundial e aponta que, em 2004, 85% da produção de células e módulos foto-

voltaicos foram do tipo Si mono ou policristalinos, enquanto os módulos de

filme-fino baseados em Si amorfo corresponderam a 3,9%, os em diseleneto

de cobre e ı́ndio a 0,25% e os em telureto de cádmio a 1,1%. Hoje a produção

de módulos de filme-fino responde por 12% da produção mundial (SolarBuzz

(2008)). Por causa do aumento das vendas e evolução do processo de fab-

ricação dos módulos de Si cristalino, o preço da energia fotovoltaica vem

sistematicamente caindo, como ilustra a figura 2.6, retirada de SolarBuzz

(2008). Todavia, os mecanismos que atuaram como redutores do preço dos

módulos não possibilitarão mais uma redução tão significativa, como sugere

a curva da figura – a queda mais abrupta no preço dos módulos já foi ultra-

passada (o “cotovelo” da curva). O que os pesquisadores ao redor do mundo

hoje se perguntam (e buscam) é qual a tecnologia que substituirá a do Si

cristalino, pois parece não haver dúvidas que esta substituição ocorrerá no

médio prazo (20 a 30 anos) (Sopori (2007)).

O crescimento da indústria fotovoltaica baseada em Si cristalino esbarra

na competição com a indústria de microeletrônica, o que, como esta última

produz produtos de maior valor agregado e portanto tem maior capacidade de

absorver preços mais altos dos insumos (Bunce (2007)), aumenta o preço dos

módulos solares e gera problemas de abastecimento. Neste ponto, o menor

custo dos módulos de filme-fino é também benéfico aos consumidores dos
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Figura 2.6: Preço médio da energia fotovoltaica instalada no Japão.

Fonte: SolarBuzz (2008)

módulos de Si cristalino, pois “puxam” para baixo os preços destes últimos

(Hopwood (2007)).

Schimitz (2007) aponta ainda que ao contrário do que ocorre em outras

energias – como por exemplo na eólica, onde grandes fabricantes também são

responsáveis pelos projetos de engenharia, procurement e construção –, no

caso fotovoltaico isso não só não ocorre como há uma baixa disponibilidade

(na maioria dos páıses) de companhias (pessoas) com capacidade para tanto.

Um dos problemas disso, ainda segundo Schimitz (2007), é que não se cria

meios para uma grande empresa combinar a venda com garantias e serviços

de manutenção, condição que é de interesse de bancos e outros financiadores

dos projetos, pois aumenta as garantias (financeiras) e diminui os riscos. Tal

consideração é válida, porém parece ignorar que os projetos fotovoltaicos são

inúmeras ordens de grandeza menores que os eólicos, o que explica em grande

parte a ausência de grandes players neste mercado.

Estes dois fatores explicam parcialmente o porquê do crescimento ex-

traordinário do mercado fotovoltaico se dever, principalmente, a incentivos

governamentais e a programas de abertura de mercado (“market introduc-

tion”), como observa Zahedi (2006). Isto tanto é verdade que os páıses lideres

em capacidade instalada de energia fotovoltaica são aqueles cujos governos
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Figura 2.7: Sistema de bombeamento de água

mais investiram e subsidiaram a instalação de módulos (assim como propor-

cionaram marcos regulatórios claros).

2.3 Sistemas de bombeamento de água

O sistema de bombeamento de água estudado, ilustrado na figura 2.7, é

composto por um arranjo de módulos fotovoltaicos (FV), um inversor estático

(IE), um motor de indução trifásico (MI) com rotor em gaiola e uma bomba

centŕıfuga (BC). Seu funcionamento é monitorado por um sistema super-

visório que permite o armazenamento e visualização das principais grandezas

do sistema: a vazão (Q), a corrente (Ifv) e a tensão (Vfv) do arranjo, as

correntes de fase (Ia e Ib) e as tensões terminais (Va, Vb e Vc) do motor,

a irradiância (S) e as temperaturas dos seis pares de módulos (Tfv1−6
) e a

temperatura ambiente (Ta).

É importante destacar que as possibilidades de arquitetura do sistema

são extremamente variadas e a topologia em estudo é uma opção entre tantas.

Busca-se, como foco principal, contribuir no desenvolvimento de tecnologia
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nacional em uma das mais interessantes aplicações da energia fotovoltaica,

seja do ponto de vista técnico, econômico, ambiental ou humanitário.

A altura de recalque, a altura de sucção, a complexidade da instalação

do sistema, a possibilidade de construção (ou disponibilidade) de reservatório

de água, a capacidade deste, a regularidade demandada do fornecimento e a

necessidade diária de água são algumas das caracteŕısticas que definem qual

bomba, motor e fonte de energia deverão ser utilizados. Pelo número de

fatores enumerados, é imperativo um estudo criterioso anterior à aquisição

e instalação do sistema. Vários autores já realizaram estudos procurando

estabelecer uma metodologia para este fim, entre eles Argaw (2004), Cuadros

et al. (2004) e Glasnovic e Margeta (2007). Este é um ponto fundamental

não só para o atendimento das necessidades da aplicação, mas também para

o sucesso e avanço da energia fotovoltaica como alternativa limpa e confiável.

Cuadros et al. (2004) destaca que o correto dimensionamento é importante

para que os custos da instalação sejam pagos no menor tempo posśıvel e Short

e Thopson (2003) alertam que projetos errados podem frustrar expectativas

a respeito do uso da tecnologia fotovoltaica neste tipo de aplicação.

As principais fontes de energia para SBAs em locais isolados são eólica,

fotovoltaica e diesel. Além dos fatores já citados, a fonte de energia afeta na

definição do SBA mais adequado em um determinado caso. Entre as variáveis

determinantes, pode-se citar: preço do diesel, custo de transporte, regime

de ventos na região, potencial de irradiação solar, sazonalidade, custos de

manutenção de cada uma das alternativas, vida útil dos componentes, entre

outros.

A figura 2.8 ilustra as diversas possibilidades de sistemas e as faixas onde

cada uma delas é mais interessante. Há na figura, inclusive, uma previsão de

expansão da faixa de aplicações da energia fotovoltaica e, certamente, serão

trabalhos semelhantes à esse que permitirão a concretização desta expectativa

(além da redução do custo dos painéis fotovoltaicos).

Segundo Argaw (2004), o produto V h (altura manométrica-demanda de

água)2 define os limites nos quais um determinado tipo de energia é mais van-

tajoso. Quando o valor deste produto é muito baixo (inferior a 100m4/dia),

o investimento em sistemas mais complexos não se justifica e a forma mais

2Este produto define, em última análise, a quantidade de energia que o sistema deve
ser capaz de fornecer diariamente, por isso a relação direta com a fonte de energia.
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interessante de abastecimento é através de bombas manuais. À medida que

o produto V h aumenta, as soluções fotovoltaicas se tornam a primeira opção

e depois de um certo ńıvel de potência deve-se optar pelo bombeamento à

diesel.

Mesmo considerando apenas a alternativa de suprimento por energia fo-

tovoltaica, várias são as possibilidades de sistemas. Como ilustra a figura 2.9,

há opções em corrente cont́ınua que atendem pequenas demandas, sistemas

CC de potência mais elevada que competem com os de corrente alternada, e

a partir de uma potência superior a aproximadamente 200W os sistemas em

corrente alternada se tornam a opção mais interessante.

Essa divisão entre sistemas que usam motores CC e CA se deve a uma

relação de compromisso entre o preço dos motores, pois os motores CC de

mesma potência tem um custo elevado em relação ao CA, e o valor adicional

do inversor necessário à alimentação do motor CA. O valor do inversor é,

dependendo da potência do acionamento, compensado em parte pelo uso

de um conversor CC/CC cuja responsabilidade é a procura do ponto de

máxima potência dos painéis, algo já realizado pelo inversor (ou que pelo

menos deveria ser). Em sistemas de potência muito baixa, os motores de

corrente cont́ınua podem ser diretamente ligados aos painéis e, mesmo não

se atingindo um desempenho muito satisfatório, esta é a melhor opção.

Ambas as figuras demonstram que não existe, portanto, uma escolha

única de sistema que vá atender a qualquer demanda, e o dimensionamento

e escolha devem ser direcionadas a cada caso espećıfico, como dito anteri-

ormente. A análise das figuras permite afirmar também que o sistema em

estudo está dentro das faixas em que tanto a solução fotovoltaica quanto a

opção por um acionamento usando motor de corrente alternada são a opção

mais interessante. Para facilitar ao leitor a identificação nas figuras dos pon-

tos que representam o ponto de operação aproximado do sistema, estes foram

evidenciados por asteriscos.

Já que existem várias possibilidades de tipos de bomba, motor e fonte de

energia, quais as razões que explicam a escolha da configuração em estudo?

Em relação ao motor de indução pode-se citar:

• Faixa de potência: MIs estão dispońıveis em uma gama enorme de

potências. A WEG, um dos maiores fabricantes de motores elétricos
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Figura 2.8: Tipos de bombas para diferentes alturas de recalque e demanda.

Fonte: Argaw (2004)
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Figura 2.9: Opções em sistema de bombeamento de água fotovoltaico.

Fonte: Spravedlyvyy (2003)
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do mundo, possui em catálogo motores pequenos, a partir de 1/6 cv,

até de potências tão altas quanto 500 cv, por exemplo;

• Robustez: os motores com rotor em gaiola são extremamente robus-

tos, principalmente pela simplicidade de construção. Brancato (1991)

afirma que motores elétricos se mostraram operacionais por um longo

peŕıodo de tempo (maior que 10 anos) e que sua vida útil é indetermi-

nada. Em Brancato (1992) são mostrados métodos para se estimar a

vida útil de motores considerando principalmente falhas elétricas, rela-

cionadas à problemas no isolamento dos enrolamentos;

• Custo: os motores elétricos de corrente alternada respondem pela maio-

ria dos acionamento elétricos (Vas e Drury (1996)). Uma demanda

tão grande, junto com a já citada simplicidade de construção, tornam

este tipo de máquina imbat́ıvel em relação ao custo;

• Alto rendimento: os motores de indução trifásicos possuem altos rendi-

mentos. Uma portaria interministerial (MME/MCT/MDIC número

553, de 08/12/2005) estabelece o limite mı́nimo de rendimento de mo-

tores trifásicos com rotor em gaiola por faixa de potência. O limite para

motores de 1cv é de 80,5%, o para de 10cv de 89,5% e chega a 95% para

motores de 250cv. Além disso, como será mostrado no decorrer deste

texto, é posśıvel manter essa eficiência praticamente constante em toda

a faixa de interesse.

Já em relação à escolha da bomba centŕıfuga, pode se avaliar que:

• Custo: assim como os MIs, as BCs são extremamente comuns. Podem,

portanto, ser facilmente encontradas e a custos bastante reduzidos. A

maioria dos edif́ıcios, por exemplo, utiliza BCs para levar água ao reser-

vatório superior;

• Altura de recalque: há BC para vários ńıveis de altura de recalque,

desde poucos metros até valores superiores à uma centena.

• Manutenção: as BC’s também possuem baixa necessidade de manutenção;

Quanto ao conversor (CC/CA) utilizado, trata-se de um inversor estático

convencional (figura 2.10), com barramento em tensão e braços inversores
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à IGBT’s (transistores bipolares de gatilho isolado). Um estudo realizado

por Oliveira (2007) mostra que esta é a configuração que apresenta melhor

rendimento nesta aplicação; um resultado de certa forma intuitivo, afinal é a

configuração com o menor número de elementos. Melo (2004) mostra que é

posśıvel usar um inversor comercial de uso geral com pequenas adaptações.

Neste caso, porém, há pouca flexibilidade de melhorias no desempenho do

sistema.

a b c

FV+

FV-

Figura 2.10: Configuração básica de um inversor estático trifásico

2.4 Considerações finais

Foi visto neste caṕıtulo que a conversão de energia pelo processo foto-

voltaico é inerentemente pouco eficiente e que os custos para a produção

dos módulos é elevado, o que torna o valor final desta fonte de energia alto,

mesmo não havendo custo na fonte de energia.

Muito tem-se avançado nos últimos anos no sentido de aumentar a efi-

ciência e diminuir os custos dos módulos e, neste sentido, a tecnologia de

filme-fino é uma grande promessa no médio prazo. A indústria fotovoltaica

não pode, porém, fazer sozinha todo trabalho de tornar este tipo de energia

economicamente viável e competitiva em relação às fontes tradicionais, como

hidrelétricas, usinas nucleares e termelétricas.

Alguns páıses, principalmente Alemanha e Japão, têm visto a energia

fotovoltaica como uma opção estratégica e investido valores consideráveis em

seu desenvolvimento. Estes incentivos vão desde financiamentos e isenção
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de impostos para empresas que atuem na área até a subśıdio aos consumi-

dores que desejem instalar sistemas fotovoltaicos no telhado de suas casas.

É importante ressaltar que, mesmo com os subśıdios, a valor da energia fo-

tovoltaica ainda é mais alto que a tarifa que estes consumidores pagariam

para a concessionária local, ou seja, há consciência destes que o preço não é

o único fator importante. Outro papel importante destes governos é atuar

legalmente e/ou junto às concessionárias, tornando posśıvel que os consumi-

dores que tenham sistemas fotovoltaicos e que injetam energia na rede quando

a geração solar é maior que o consumo recebam por esta energia.

Infelizmente no Brasil não foi tomada esta decisão estratégica de desen-

volvimento da energia fotovoltaica, justo aqui onde se tem enorme potencial

solar. Como não é posśıvel esperar pela sensatez de nossos poĺıticos, cabe à

sociedade civil em geral e à comunidade cient́ıfica em particular tentar cobrir

esta lacuna da melhor forma posśıvel. O trabalho desenvolvido e exposto

nos próximos caṕıtulos vai nessa direção e, mesmo que de forma bem restrita

e sutil, espera contribuir para o desenvolvimento da energia fotovoltaica,

acreditando que essa é sim, não a única, mas uma das fontes de energia do

futuro.

O bombeamento de água é apenas uma das opções de uso da energia

solar, porém sua ampla faixa de aplicação – que vai desde abastecimento

de pequenas comunidades, passando pela agricultura familiar e chegando

até (porque não?) ao agronegócio –, a tornam especialmente interessante.

Outro detalhe importante faz crescer ainda mais o interesse pelos sistemas

de bombeamento solares, que é o fato que esta fonte já é, não em todos os

casos, mas em alguns, economicamente viável.

Das várias topologias e tecnologias de bombeamento de água, foi es-

colhida aquela que possui grande flexibilidade e tem potencial para aten-

der a um grande número de demandas distintas. Os componente adotados

são todos comerciais e cujo custo é reduzido se comparados ao necessário à

aquisição dos módulos. Como este valor é elevado, procurou-se desenvolver

mecanismos que possibilitassem reduzir o número de painéis necessários, que

aumentassem a produção diária e diminuissem o tempo necessário ao retorno

do investimento. Ao longo do texto ficará claro como tentou-se alcançar este

objetivo da maneira mais simples e versátil posśıvel.



Caṕıtulo 3

Modelagem e Caracterização do

Sistema de Bombeamento de

Água

3.1 Introdução

Uma vez escolhida a topologia e tecnologia dos componentes do sistema,

passa-se à modelagem e caracterização dos mesmos. Pretende-se assim, agre-

gando ao texto apresentado, consolidar as bases metodológicas e conceituais

do trabalho para o desenvolvimento de seu objetivo: a avaliação de técnicas

para aumentar a eficiência global do sistema e, conseqüentemente, melhorar

seu desempenho.

A abordagem será iniciada pela modelagem do motor de indução, inver-

sor estático e bomba centŕıfuga, com a preocupação de incluir os principais

mecanismos de perdas nos dois primeiros itens. Posteriormente serão apre-

sentadas as previsões obtidas através dos cálculos dos modelos, tendo seus

parâmetros sido obtidos por ensaio ou dados fornecidos pelos fabricantes.

3.2 Modelagem

Nesta seção serão apresentados os modelos matemáticos usados para pre-

ver o comportamento em regime permanente do motor e da bomba centŕıfuga.

Esta modelagem é importante para avaliar o comportamento do sistema em

seus diversos pontos de operação. Apesar de existirem modelos dinâmicos
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complexos tanto para a bomba quanto para o motor, o fato das variações

de irradiância serem muito lentas (da ordem de centenas de milisegundos a

segundos) torna desnecessária a adoção de modelos que contemplem os tran-

sitórios eletromagnéticos e mecânicos para se obter os resultados desejados.

Além da modelagem do regime permanente do motor de indução e da

bomba centŕıfuga, os principais mecanismos de perdas do inversor e do motor

também são estudados e modelados, pois a metodologia adotada para redução

das perdas pressupõe um maior conhecimento do processo de estabelecimento

das perdas e das variáveis envolvidas. Outra abordagem posśıvel seria a

procura de melhorias construtivas ou mesmo adoção de outras tecnologias

para os diversos componentes, porém essa opção foi descartada por ser mais

dif́ıcil de ser aplicada na prática e também por aumentar os custos do sistema.

Note que os dispositivos usados são os mais baratos dispońıveis atualmente.

3.2.1 Motor de indução

O modelo utilizado do motor é o circuito equivalente derivado da modela-

gem dinâmica do motor em coordenadas dq0, como mostram Lipo e Novotny

(1996), Krause (1986) ou Kovacs (1984).

A figura 3.1 ilustra o diagrama do circuito equivalente do motor, onde Rs

e Rr são, respectivamente, a resistência de estator e de rotor, Lm a indutância

de magnetização, Lls e Llr as indutâncias de dispersão de estator e rotor,

respectivamente, e a velocidade angular de escorregamento é representada por

sωe. São conhecidas como indutâncias de estator (Ls) e de rotor (Lr) a soma

das respectivas indutâncias de dispersão com a indutância de magnetização,

(3.1) e (3.2).

Ls = Lls + Lm (3.1)

Lr = Llr + Lm (3.2)

É posśıvel calcular diretamente o torque eletromagnético através de va-
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Figura 3.1: Circuito equivalente do MI em regime permanente.

riáveis do modelo, como por exemplo as correntes de estator (Is) e rotor(Ir):

Te =
3

2

P

2
Lmℑm{Is.I∗r }, (3.3)

lembrando que essas grandezas são representadas por vetores espaciais no

eixo ortogonal d + jq, e são portanto variáveis complexas. ℑm é a função

que calcula a parte imaginária de seu argumento.

3.2.1.1 Perdas no motor

Os principais tipos de perdas em um motor de indução são (IEEEStd-112

(2004)): perdas de condução no estator, perdas de condução no rotor, perdas

no núcleo, perdas do tipo stray load e perdas por fricção e ventilação.

3.2.1.2 Perdas no núcleo

Embora as perdas no núcleo possam ser em alguns casos desprezadas,

argumentando - se que são muito baixas, estudos de Boglietti et al. (1998)

mostram que correspondem a aproximadamente 1/3 do total de perdas, e Levi

et al. (2006) afirma que podem estar entre 1% a 4% da potência nominal da

máquina, ou seja, longe de serem despreźıveis. Levi (1995) estuda o efeito

destas perdas no controle vetorial e mostra que não considerá-las pode levar a

desempenhos pouco satisfatórios do controlador. Quando se usa conversores

PWM na alimentação do motor, há ainda um acréscimo considerável nas
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perdas e o seu papel é ainda mais relevante. Há divergências na literatura

em relação à amplitude do incremento nas perdas; Como exemplo, Boglietti

et al. (1996b) constatou 80% de aumento, enquanto Sokola et al. (1996)

afirma que este incremento pode chegar a elevações tão altas quanto 300%.

O aumento das perdas causado pelo inversor pode ser atribúıdo, prin-

cipalmente, ao aumento das correntes parasitas, conhecidas como eddy cur-

rents, devidas às altas freqüências (Boglietti et al. (1991)) presentes na forma

de onda da tensão durante o chaveamento. Boglietti et al. (1998) mostra di-

versos fatores que poderiam influenciar neste aumento como, por exemplo,

o ı́ndice de modulação e a frequência de chaveamento, porém os resultados

não são plenamente satisfatórios e deixam margem a alguns questionamentos,

não respondidos na bibliografia pesquisada.

É intuitivo supor que o espectro da corrente afete as perdas magnéticas e

as influências da freqüência, método e ı́ndice de modulação se dêem por este

motivo. Porém não foi posśıvel nem confirmar nem descartar esta hipótese,

o que motiva um futuro estudo experimental para validá-la.

Modelar este tipo de perda não é tarefa trivial e vários autores já se

dispuseram a enfrentar este desafio, entre eles Sokola et al. (1996), Udayagiri

e Lipo (1989), Miller et al. (2006) e Matsuse et al. (2001). Uma maneira

de simplificar a análise é medir apenas a componente fundamental, por meio

de filtros ou sincronizando as medições com o PWM, obtendo um controle

transparente ao acréscimo nas perdas, que se refletem na corrente na forma

de picos e ondulações de alta freqüência. O modelo proposto em Levi (1995)

e ilustrado na figura 3.2 pode então ser empregado, onde L′

m = L2
m/Lr e

R′

r = Rr.L
2
m/L

2
r. Este modelo é uma variação do anteriormente apresentado

e é obtido através da orientação do eixo d solidário ao vetor fluxo de rotor.

Outro fator que influencia de maneira importante na variação de perdas

é a saturação do núcleo, que pode ser modelada através da variação da in-

dutância de magnetização em função do ńıvel de fluxo do motor, indicado no

diagrama do circuito equivalente atráves da seta sobre L′

m.
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Figura 3.2: Circuito equivalente do MI em regime permanente com modelagem das
perdas no ferro.

3.2.1.3 Análise do comportamento do motor de indução

Com a modelagem do motor em regime permanente definida, incluindo

as perdas no ferro e a saturação do núcleo, passa-se à análise do circuito

equivalente, procurando entender de forma mais completa o comportamento

de variação das perdas no motor. Para realizar esta análise convém lembrar

algumas relações entre as grandezas da máquina de indução, como entre o

fluxo de rotor (λr) e a corrente de magnetização (3.4); o fluxo de rotor e a

força eletromotriz de rotor (Er)(3.5); e a expressão do torque eletromagnético

(3.6) em função de IsT e λr (3.6).

λr = Lm.Isλ (3.4)

Er = j.ωe
Lm
Lr

λr (3.5)

Te = 3
P

2

Lm
Lr

λrIsT (3.6)

As perdas, exceto as por atrito, ventilação e stray load, podem ser cal-

culadas através de (3.7). Este último tipo de perdas (stray load) não será

modelada, pois para obter resultados confiáveis através dos ensaios norma-

lizados sugeridos por IEEEStd-112 (2004) são necessários equipamentos de

alta precisão infelizmente não dispońıveis quando da execução deste trabalho.
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Segundo Bradley et al. (2006) erros na estimativa das resistências dos enrola-

mentos em condições de cargas parciais, fator de potência e escorregamento,

entre outros, causam erros consideráveis na estimativa das perdas do tipo

stray load.

Perdas = 3Rs.|Is|2 + 3Rfe|Ife|2 + 3.R′

r|IsT |2 (3.7)

Pelo circuito ilustrado na figura 3.2 e seu diagrama fasorial representado

na figura 3.3, nota-se que

|Is|2 = |Iλ|2 + |Ife + IsT |2. (3.8)

IsT Ife

Isλ
Is

Er

Vs jω L ’Ie s s

R Is  s

θ
λr

Figura 3.3: Diagrama vetorial do circuito equivalente.

Como as corrente Ife e IsT estão sempre em fase, |Ife+IsT | = |Ife|+|IsT |.
Substituindo (3.8) em (3.7):

Perdas = 3Rs.|Isλ|2 + 3(Rfe +Rs).|Ife|2 +

+3(R′

r +Rs).|IsT |2 + 6.Rs.|IsT |.|Ife| (3.9)

Finalmente, através de manipulações de (3.9), (3.4) e (3.6), pode-se es-

crever a expressão que relaciona as perdas com o fluxo magnético de rotor e

o torque de carga (TL), já que, em regime permanente este primeiro é igual

ao torque eletromagnético,
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Perdas = 3

[

Rs

L2
m

+

(

ωeLm
Lr

)2

.
(Rs +Rfe)

R2
fe

]

|λr|2 +

+
(Rs +R′

r)

3

(

2

P
.
Lr
Lm

.TL

)2
1

|λr|2

+2
2

P
.
Rs

Rfe

.
Lr
Lm

ωe.TL. (3.10)

A análise de (3.10) é valiosa e traz informações interessantes a respeito

das perdas. Primeiramente, se as perdas no ferro fossem despreźıveis (Rfe =

∞), ainda assim existiria um λr de máxima eficiência. Isto ocorre porque a

corrente de estator Is é responsável tanto pela magnetização do circuito (Isλ)

quanto pela produção de torque (IsT ). Diminuir o fluxo significa menos per-

das em Rs, porém há um aumento proporcional em IsT e nas perdas devidas

a essa corrente em Rs e Rr, enquanto o aumento do fluxo resulta em com-

portamento inverso ao exposto, ou seja, existe uma solução de compromisso

entre essas duas componentes que minimizam as perdas globais do motor.

A análise fica ainda mais interessante quando são inclúıdas as perdas

no núcleo. Há uma parcela nas perdas que independe do ńıvel de fluxo e é

diretamente proporcional ao torque de carga. Outra parcela está associada

às perdas magnéticas em si. Por último, há ainda um aumento das perdas

Rs.I
2 devido à potência ativa extra drenada da fonte para suprir as perdas

magnéticas.

3.2.2 Inversor

Os principais mecanismos de perdas de energia na topologia do con-

versor estático utilizado (figura 3.4) são: no capacitor do barramento CC

(condução e perdas no dielétrico), nos IGBTs (condução e chaveamento) e

nos diodos (condução e recuperação reversa). Destas, as perdas por chavea-

mento e condução nos IGBTs e recuperação reversa são normalmente as mais

significativas e serão portanto as perdas modeladas (Wu et al. (2006)).

A melhor maneira de compreender as perdas nos semicondutores é através

da análise das formas de onda t́ıpicas das transições corte–condução e con-
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a b c

FV+

FV-

Figura 3.4: Inversor estático trifásico.

dução – corte. Por sua vez, para entender o comportamento dos dispositivos e

a influência de diversos fatores – como resistência de gatilho (Rg), corrente de

condução (IC) e tensão do barramento (VCC) – é necessário o conhecimento

da f́ısica dos dispositivos envolvidos e do processo de entrada e sáıda de

condução. Alguns detalhes serão fornecidos sobre este assunto, permitindo

ao leitor acompanhar a modelagem e procedimento de cálculo das perdas.

Uma abordagem completa do assunto pode ser encontrada em Baliga (1995),

com densa abordagem f́ısica dos semicondutores; ou Mohan (2003) e Rashid

(2001), com uma visão mais prática.

3.2.2.1 Entrada em condução

A forma de onda t́ıpica da corrente e tensão coletor-emissor (VCE) de um

IGBT durante a entrada em condução em um circuito inversor de potência é

mostrada na figura 3.5 (peŕıodo t1–t3). Devido às caracteŕısticas indutivas da

carga e à alta constante de tempo transitória de estator (σLs/Rs, onde σ =

1 − LsLr/L
2
m) em relação à freqüência de chaveamento, a corrente pode ser

considerada constante em um peŕıodo de chaveamento e a transição sempre

se dá entre diodo e IGBT. A figura 3.6 ilustra este comportamento quando

a corrente de carga é positiva. Inicialmente o IGBT Q1 é comandado e a

corrente de carga circula por esse dispositivo (figura 3.6 (a)). Ao se retirar o

pulso, a natureza indutiva da carga provoca a entrada em condução do diodo

D2 e a corrente de carga circula por este dispositivo (figura 3.6 (b)).

Após a transição da tensão de gatilho (VGE) de ńıvel lógico baixo (tipi-

camente 0V ou -12V) para ńıvel lógico alto (≈ 15V), o capacitor equivalente
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Figura 3.5: Chaveamento forçado de um IGBT.

entre as junções de gatilho e emissor (CGE) – figura 3.7(a) – se carrega através

do circuito RgCGE. Durante este processo, quando a tensão em CGE ultra-

passa o valor limiar (threshold, VGE(th)), o IGBT passa a conduzir e começa

a assumir a corrente de carga (IL) que passa pelo diodo, em uma transição

controlada pela transcondutância do IGBT, que relaciona a corrente de carga

com a tensão Vge.

Para entrar em modo de corte, o diodo de roda livre necessita que toda

a corrente de carga tenha sido transferida para o IGBT e que a carga ar-

mazenada na camada n− (devido ao fenômeno conhecido como modulação de

condutividade) – figura 3.7 (b) – seja descarregada, permitindo novamente a

formação da região de depleção. Esse processo, conhecido por recuperação

reversa, é responsável pelo pico da corrente IC mostrado no tempo t2 da

figura 3.5.

Devido à essas caracteŕısticas, o IGBT, durante esta transição, conduz

altas correntes ao mesmo tempo que está bloqueando praticamente toda a

tensão do barramento CC, o que causa perdas significativas. O mesmo acon-

tece com o diodo, pois a formação da camada de depleção se dá antes que toda
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Figura 3.6: Divisão de corrente em um ciclo de chaveamento.
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Figura 3.7: (a) Capacitores parasitas de um IGBT; (b) Estrutura básica de um
diodo de potência.

a carga armazenada seja descarregada por recombinação e também tem-se

simultaneamente altos valores de corrente e tensão.

Pode-se inferir pelas explicações dadas e pela figura 3.5 que as perdas

no ińıcio de condução do IGBT estão intimamente ligadas com a tensão no

barramento e a corrente de carga. Além destes dois fatores, outros são im-

portantes como: 1) resistência de gatilho, pois determina a velocidade em

que CGE será carregado e a dinâmica do processo de entrada em condução;

2) caracteŕıstica do IGBT, principalmente sua transcondutância que define o

dI/dt durante a entrada em condução; 3) temperatura da junção (Tj); 4) in-

dutâncias parasitas, que causam sobretensões e podem entrar em ressonância

com os capacitores equivalentes do circuito, influenciando nas perdas totais.
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Segundo Cavalcanti (2003), as energias necessárias a cada chaveamento

do IGBT (Eon) e a recuperação reversa do diodo (Err) podem ser aproxi-

madas por polinômios de segundo grau em função da corrente de carga,

Eon = a1.I
2
L + a2.IL + a3 e (3.11)

Err = a4.I
2
L + a5.IL + a6, (3.12)

onde a1-a6 são constantes determinadas por algum método de aproximação

(mı́nimos quadrados, por exemplo) dos dados fornecidos pelo fabricante ou

obtidas através de ensaios e dependem dos fatores citados acima, principal-

mente VCC , Rg e Tj.

3.2.2.2 Bloqueio

A transição condução–bloqueio é ligeiramente menos complexa que a en-

trada em condução, principalmente porque a entrada em condução do diodo

é suave e as perdas são pouco significativas (Rashid (2001)).

Quando acontece o comando para desligamento da chave, a tensão em

CGE começa a diminuir e, quando ultrapassa o valor limiar, o dispositivo

inicia a sáıda de condução. Assim como no diodo, após a formação das regiões

de depleção, há ainda a necessidade de remoção dos portadores minoritários

injetados pela camada p+ em n−, o que causa, novamente, altas tensões e

valores consideráveis de correntes simultaneamente no dispositivo (t5 e t6).

A modelagem deste tipo de perdas será idêntico ao da recuperação re-

versa do diodo e entrada em condução do IGBT:

Eoff = a7.I
2
L + a8.IL + a9, (3.13)

onde a7-a9 são constantes a serem determinadas como sugerido anterior-

mente.
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3.2.2.3 Condução

As perdas por condução se devem à queda de tensão nos dispositivos en-

quanto eles estão conduzindo. Em cargas indutivas, grande parte da corrente

de carga flui pelos IGBTs (exceto quando o fator de deslocamento é baixo),

principalmente nos picos, motivo pelo qual este tipo de perdas seja mais sig-

nificativa nestes do que nos diodos. Outra conseqüência desta distribuição de

correntes é que os diodos em módulos comerciais têm, tipicamente, menor ca-

pacidade de condução que os IGBTs, o que causa um superdimensionamento

dos IGBTs quando estes módulos são usados como retificadores controlados.

VCE Vd

IdIC

(a) (b)

25 C
o

125 C
o

125 C
o

25 C
o

Figura 3.8: Função de transferência tipica de um (a) IGBT e (b) diodo.

Uma caracteŕıstica ixV t́ıpica de um IGBT e um diodo do módulo SK10GD126ET

da SEMIKRON são mostrados na figura 3.8 para duas temperaturas de

junção. Algumas abordagens diferentes podem ser utilizadas para mode-

lar estas perdas (Cavalcanti (2003)), porém, por simplicidade, optou-se por

aproximar a curva por uma fonte de tensão (Vx(on)) em série com uma re-

sistência de condução equivalente (Rx(on)). A vantagem desta abordagem

é que, para as duas temperaturas indicadas, os dados são fornecidos pela

maioria dos fabricantes.

A distribuição de correntes nos dispositivos pode ser levada em conta

através do ciclo de trabalho (d) do IGBT a cada intervalo de chaveamento,

importando desta forma a estratégia de modulação utilizada, e a potência dis-

sipada no IGBT (PQ) e no diodo (Pd) são calculadas através das expressões:
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PQ = d.
(

RQ(on).I
2
L + Vce(on).IL

)

(3.14)

Pd = (1 − d) .
(

Rd(on).I
2
L + Vd(on).IL

)

. (3.15)

Na verdade, a estratégia de modulação influi nas perdas não apenas em

razão dos ciclos de trabalho, como explicitado acima, como também por

alterar o padrão de chaveamento, pois dependendo da estratégia escolhida

é posśıvel reduzir o numero de mudanças por ciclo da fundamental. Por

esses diversos fatores, será realizada uma revisão dos principais métodos de

modulação PWM1 a seguir.

3.2.2.4 Modulação por largura de pulsos

A modulação por largura de pulsos, popularmente conhecida por PWM, é

a estratégia adotada em 10 de cada 10 conversores de freqüência comerciais de

baixa e média potência dispońıveis atualmente, principalmente por permitir

o controle tanto da freqüência quanto do módulo da tensão fundamental

aplicada à carga. Pode-se pensar que a modulação PWM seja única, mas,

como será visto a seguir, na verdade trata-se de uma classe geral com infinitas

possibilidades.

Historicamente, o primeiro método de modulação PWM, hoje conhecido

como PWM senoidal (SPWM), era aquele que, implementado de forma ana-

lógica, comparava o sinal senoidal que se desejava sintetizar na carga com

uma onda triangular ou dente-de-serra na freqüência de chaveamento. Esta

comparação gerava os comandos de liga e desliga das chaves. O maior prob-

lema deste método é que o pico da tensão de fase da carga (Van) poderá, no

máximo, ser igual a metade da tensão do barramento de corrente cont́ınua,

ou seja, |Van| ≤ Vcc/2 =
√

3/2Vanrede
, ou seja, |Van| ≤ 0, 866Vanrede

, o que

limita a aplicação do inversor e traz um sério inconveniente: é necessário que

a tensão da rede seja superior à do motor a ser alimentado.

A sáıda para este problema, embora historicamente não tenha sido esta

a forma de descobri-la, é a soma de tensões de seqüência zero (ou modo

1Embora o uso da expressão “modulação PWM” seja a rigor redundante, far-se-á uso
dela em prol de uma melhor compreensão do texto.
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o

a b c

n

Figura 3.9: Diagrama simplificado do inversor de freqüência.

comum) à referência de tensão. Ao invés de sintetizar as tensões senoidais

Van, Vbn e Vcn, adiciona-se às referências de tensão uma componente de modo

comum (3.16), Vno, e usa-se a tensão obtida (Vao, Vbo, Vco) como referência

(figura 3.9), calculando os tempos de cada uma das chaves através de (3.17).

Isto pode ser feito pois, como não há ligação entre os pontos o e n, a carga

rejeita tensões de seqüência zero e suas tensões de fase continuam senoidais.

Vao = Van + Vno

Vbo = Vbn + Vno

Vco = Vcn + Vno (3.16)

ta = Tpwm (0.5 + Vao/2Vcc)

tb = Tpwm (0.5 + Vbo/2Vcc)

tc = Tpwm (0.5 + Vco/2Vcc) (3.17)

O avanço da tecnologia e o uso de microcontroladores e controladores di-

gitais permitiram o desenvolvimento de inúmeras técnicas de PWM; qualquer

forma de onda periódica que for adicionada simultaneamente às senóides gera
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um novo método. Obviamente, não é qualquer tensão de modo comum que

resultará em um método cujo desempenho seja satisfatório. Por desempenho

satisfatório entende-se um bom uso do barramento de corrente cont́ınua, am-

pla faixa linear de operação (define-se o ı́ndice de modulação, m, em (3.18))

e baixa distorção de corrente, seja medida pela distorção harmônica total

(DHT ) ou distorção harmônica total ponderada (DHTp), (3.19) e (3.20),

dentre outros (Hava et al. (1999)).

m =
Van

Vsix−step
=

π

2.Vcc
.Van (3.18)

DHT =

√
∑

∞

h=2 V
2
h

V1

.100 (3.19)

DHTp =

√

∑

∞

h=2 (Vh/h)
2

V1

.100 (3.20)

Dos diversos métodos de PWM, dois se destacam:

• SVPWM (figura 3.10a): conhecido como Space Vector PWM, esta es-

tratégia surgiu da análise do comportamento de um inversor em um

espaço vetorial. A determinação da tensão de seqüência zero é definida

pela regra de mı́nimo módulo. Suponha que |Van| < |Vbn|, |Vcn|, então

a tensão a ser somada às referências será Vno = Van/2. Esta estraté-

gia possui um ótimo desempenho em relação a distorções de corrente

e tem um ı́ndice de modulação máximo de π/
(

2
√

3
)

, que corresponde

ao máximo aproveitamento posśıvel do barramento.

• DPWM (figura 3.10b-d): os métodos descont́ınuos de PWM recebem

esse nome pois possuem pelo menos um segmento durante um ciclo da

fundamental que permanece grampeado ao ponto negativo e/ou posi-

tivo do barramento CC durante até 120o. Este grampeamento evita o

chaveamento da respectiva fase, o que provoca a diminuição no número

de trocas em até 1/3 e reduz as perdas por chaveamento. Considere

o vetor da tensão a ser sintetizada V = (Van + a.Vbn + a2.Vcn), onde

a = ej120. A tensão de sequência zero será calculada a partir deste ve-

tor deslocado (V ∗ = V.ej.(ψ−π/6)), obtendo novas tensões de referência:
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Figura 3.10: Alguns métodos de PWM: (-·) Van, (—) Vao e (··) Vno.

V ∗

an, V
∗

bn e V ∗

cn. Se |V ∗

an| ≥ |V ∗

bn|,|V ∗

cn|, a tensão somada às três fases

será então Vno = sinal(Van).Vcc/2− Van. O ângulo ψ define a diferença

angular entre o meio do intervalo em que não há troca de estado das

chaves e 30 graus atrasado do pico da tensão da respectiva fase. As-

sim, a escolha de ψ pode ser feito em função do fator de deslocamento

da carga, de forma que o peŕıodo em que não há chaveamento ocorra

centralizado no pico da corrente, diminuindo ainda mais as perdas. O

efeito do ângulo ψ é ilustrado nas subfiguras (b), (c) e (d), correspon-

dentes a ângulos de 0o, +30o e +60o respectivamente.

3.2.3 Bomba centŕıfuga

A função da bomba centŕıfuga é gerar uma diferença de pressão entre

as conexões de entrada (sucção) e sáıda (recalque) para permitir elevar água

de um reservatório inferior até um reservatório superior. Esta diferença de

pressão é conhecida como altura manométrica (Hman) e depende principal-
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mente de dois fatores, a rotação do eixo (ωR) e vazão do fluido (Q), ou seja,

volume de água bombeado por unidade de tempo. Um modelo matemático

para representar as relações entre estas grandezas foi apresentado em Silva

(1988) e pode ser expresso por:

Hman = a1.Q
2 + a2.ωR.Q+ a3.ω

2
R, (3.21)

onde a1, a2, a3 são constantes do modelo. Se o sistema estiver em equiĺıbrio,

a diferença de pressão gerada pela rotação da bomba será igual à pressão

total da instalação (3.22), que pode ser dividida em duas parcelas: Hest,

correspondente à diferença de ńıveis dos dois reservatórios; e ∆H, uma altura

equivalente devida às perdas nas tubulações, conhecida por isso como perdas

de carga (3.23).

Hman = Hest + ∆H (3.22)

∆H = a4Q
2 (3.23)

Outra caracteŕıstica importante sobre a bomba é sua eficiência (ηb) de

conversão da energia mecânica em energia hidráulica (de pressão). O modelo

adotado para eficiência é um polinômio não linear de segundo grau que tem

como variáveis Q e ωR (Silva (1988)):

y1 = (kb1.ω
2
R + kb2.ωR + kb3)

y2 = (kb4.ω
2
R + kb5.ωR + kb6)

ηb = y1.Q
2 + y2.Q, (3.24)

onde kb1, kb2, kb3, kb4, kb5 e kb6 são constantes determinadas experimental-

mente. A potência de sáıda da bomba é deduzida da clássica expressão de

energia potêncial Ep = mgh, sendo m, g e h iguais à massa, aceleração da

gravidade e altura respectivamente. A potência de sáıda (Pb) pode ser es-

crita em função da vazão, pois a taxa de variação de água está relacionada

com Q pela expressão dm = ρQ.dt, onde ρ é a densidade espećıfica da água.

Como Pb = dEp/dt, obtem-se à expressão (3.25) fazendo as devidas substi-
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tuições, sendo que γ depende das unidades utilizadas para vazão e altura

manométrica. Desta obtém-se a potência mecânica de entrada e o conjugado

drenado no eixo do motor elétrico (3.25) e (3.26).

Pb = γHmanQ (3.25)

Po = Pb/ηb

Tb = TL =
Pb
ωRηb

(3.26)

3.3 Caracterização do comportamento do MI

e da BC

Os resultados apresentados a seguir foram obtidos através de ensaios

tanto do motor de indução quanto da bomba centŕıfuga. O objetivo deste

procedimento é caracterizar o funcionamento de ambos e estimar os parâme-

tros dos modelos, o que permitirá uma melhor análise do sistema.

Para o ensaio do motor, o padrão estabelecido pela Power Engineering

Society - PES do Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE foi

usado para determinar os parâmetros do modelo, incluindo a saturação do

núcleo e as perdas no ferro (IEEEStd-112 (2004)).

Um circuito hidráulico foi especialmente montado para testes na bomba

hidráulica e, mantendo-se a rotação constante, variou-se a vazão por meio

de uma válvula, registrando-se valores de vazão e diferença de pressão entre

sucção e recalque para várias velocidades de rotação. O torque de carga foi

estimado através das medições das grandezas elétricas e cálculo do modelo

do motor, permitindo desta forma obter o rendimento da bomba (ηb).

3.3.1 Motor de indução

A tabela 3.1 resume os principais dados nominais do motor de indução

(de alto rendimento) ensaiado.

Foram realizados os ensaios em vazio e com rotor bloqueado no mo-
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Tabela 3.1: Dados nominais do motor ensaiado.

Grandeza Valor

Potência 735 W

Tensão 220 V

Corrente 2,98 A

Freqüência 60 Hz

Par de polos 2 pares

Rotação 1730 rpm

tor seguindo os procedimentos descritos no padrão do motor IEEEStd-112

(2004), permitindo realizar estimativas da saturação do núcleo e da resistên-

cia de perdas no ferro, parâmetros importantes quando se deseja considerar

efeitos na eficiência do motor, conforme já foi ressaltado.

O padrão determina que o ensaio em vazio seja realizado da seguinte

forma: deve-se variar a tensão de alimentação a partir de 125% do valor

nominal até o momento em que a redução cause um aumento da corrente de

estator. A cada valor de tensão aplicado devem ser medidos a temperatura do

motor, tensão, corrente e fator de deslocamento. Como neste estudo deseja-se

caracterizar o comportamento do motor em uma faixa ampla de freqüência de

alimentação, este ensaio foi repetido nas seguintes freqüências: 30Hz, 35Hz,

40Hz, 45Hz, 50Hz, 55Hz e 60Hz.

No ensaio com rotor bloqueado, chamado de “teste de impedância” pelo

padrão IEEE, é necessário o uso de uma fonte de tensão cuja freqüência seja

variável, sendo que esta não deve ultrapassar 15 Hz (25% da freqüência nom-

inal). Esta recomendação é feita porque a freqüência t́ıpica das correntes que

circulam no rotor é pequena ( mais precisamente a freqüência de alimentação

vezes o escorregamento) e deseja-se minimizar os efeitos do aumento da fre-

qüência. Com o rotor bloqueado, deve-se aumentar a tensão de 0V até se

obter uma corrente de estator próxima ao valor nominal. Medições das cor-

rentes, tensões, potência e temperatura devem ser realizadas em vários ńıveis

de tensão, especialmente naqueles próximos ao ponto de corrente nominal.

Os resultados obtidos nestes dois ensaios são usados, através de um

método iterativo apresentado pelo padrão do IEEE em seu caṕıtulo quinto,
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para se obter os seguintes parâmetros do modelo: resistência de rotor, in-

dutâncias de estator, rotor e mútua. A figura 3.11 mostra os valores da

indutância de magnetização obtidos para diversos ńıveis de fluxo de mag-

netização com freqüência fixa (60Hz). Os resultados mostram claramente o

efeito da saturação do núcleo, cuja conseqüência é a diminuição da reatância

à medida que o ńıvel de fluxo aumenta. Nota-se pela figura que há também

uma diminuição na reatância em ńıveis muito baixos de fluxo. Este resultado

em baixos ńıveis de fluxo é falso e se deve a um aumento significativo do escor-

regamento durante o ensaio em vazio, portanto será desconsiderado. O valor

da reatância adotado nas simulações de regime permanente está representado

na figura pela linha cont́ınua e foi obtido pela aproximação polinomial cúbica

dos valores medidos.
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Figura 3.11: Reatância de magnetização obtida através de ensaio.

Já a resistência de perdas no núcleo é obtida através da inclinação da

curva potência de entrada pela tensão de estator ao quadrado (PxV 2
s ) nas

diversas freqüências aplicadas. A figura 3.12 ilustra os resultados obtidos,

sendo que a linha cont́ınua representa a aproximação linear obtida para este

parâmetro. Note que o valor estimado para 60Hz ficou consideravelmente

fora da linha de tendência e foi desconsiderado.

Como o modelo do motor apresenta parâmetros que variam com variá-

veis do mesmo, assim como a carga, faz-se necessário utilizar algum método

numérico para obter a convergência do modelo. O método de Newton-

Raphson foi o escolhido para tanto e detalhes sobre como foram realizados

os cálculos são apresentados no anexo A.
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Figura 3.12: Resistência de perdas no ferro obtida através de ensaio.

O cálculo do modelo permitiu obter a curva caracteŕıstica do motor (Te
x ωR) para diversas freqüências de alimentação (figura 3.13) com a razão

Volts/Hertz constante, ilustrando o comportamento do motor utilizado.

3.3.2 Bomba centŕıfuga

As duas caracteŕısticas mostradas nas figuras 3.14 e 3.15 são funda-

mentais para caracterizar o comportamento de uma bomba centŕıfuga, pois

através delas é posśıvel determinar todas as grandezas de interesse como, por

exemplo, torque de carga, potência, rendimento e vazão para uma determi-

nada instalação hidráulica.

Em ambas as figuras são apresentadas três instalações hidráulicas com

caracteŕısticas distintas, representadas pelas curvas de traço mais espesso. A

instalação (a) é a atualmente montada no laboratório e cuja altura manométrica

é de 5,5m e um determinado a4 (coeficiente das perdas de carga). Na ins-

talação (b) as perdas de carga são reduzidas em 40% (0, 6a4), por exemplo

através de um aumento do diâmetro da tubulação e diminuição na quanti-

dade de conexões utilizadas. A instalação (c) teria uma redução de 40% em

relação a (a) nas perdas de carga e redução também na altura manométrica,

para 3m.

A primeira caracteŕıstica, figura 3.14, é a curvaH x Q, representada para

diversas velocidades de rotação. Em um acionamento a velocidade variável
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Figura 3.13: Curva torque x velocidade em diversas freqüências de alimentação.

com uma determinada instalação hidráulica, o ponto de operação da bomba

é representado pela interseção entre a curva caracteŕıstica da instalação e a

curva Q x H correspondente a velocidade da bomba.

A segunda caracteŕıstica, figura 3.15, é o rendimento da bomba em função

da vazão em diversas velocidades. O desenho simultâneo da curva caracteŕıs-

tica da instalação, obtidas pela interseção das curvas Q x H caracteŕısticas da

instalação e da bomba, e das curvas de rendimento com velocidade fixa pos-

sibilita avaliar o quão adequada está uma bomba à instalação hidráulica. As

curvas tracejadas representam o rendimento da bomba em função da vazão

para cada uma das diferentes instalações hidráulicas. Pode-se concluir pela

análise da figura 3.15 que a bomba utilizada deveria ser empregada em uma

aplicação cuja instalação hidráulica apresentasse menores perdas de carga e

tivesse uma menor altura manométrica.

Nota-se na figura que a bomba utilizada nas presentes condições trabalha

sempre em pontos de operação distantes dos pontos de máxima eficiência, in-

dependentemente da velocidade de rotação. Tal fato não invalida o trabalho

ora exposto, pois ainda assim é posśıvel empregar os conceitos utilizados e

comprovar a eficácia dos métodos propostos. Porém a má escolha da bomba
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centŕıfuga pode anular os benef́ıcios dos mesmos, uma vez que um baixo

rendimento da bomba em toda a faixa de interesse pode resultar em um de-

sempenho global do sistema pouco satisfatório. Por tal motivo, a substituição

da bomba centŕıfuga é important́ıssima e deverá constar no topo da lista de

trabalhos futuros.
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Figura 3.14: Curva vazão x altura manométrica em várias velocidades de rotação.

Por último, a figura 3.16 ilustra o torque de carga da bomba e as curvas

caracteŕısticas do motor em diversas freqüências de alimentação, demons-

trando assim que é posśıvel variar o ponto de operação da bomba centŕıfuga

através de um controle escalar da velocidade do motor. Nota-se na figura que

o torque da bomba não apresenta uma relação quadrática com a velocidade,

como normalmente é assumido na literatura, causado, dentre outros motivos,

pelo baixo rendimento da bomba na faixa de velocidades mostrada.

3.4 Considerações finais

Neste caṕıtulo foram modelados os dispositivos do sistema e os principais

mecanismos de perdas do motor e do inversor. Após essa modelagem, ensaios
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Figura 3.15: Rendimento da bomba em função da vazão em várias velocidades de
rotação.

foram realizados visando obter os parâmetros dos modelos usados.

Devido às baixas variações da irradiância, que muda durante o dia essen-

cialmente pelo movimento de rotação da terra e o efeito de nuvens, não se

faz necessária para o estudo em questão a modelagem do comportamento

dinâmico dos componentes envolvidos, o que torna a modelagem extrema-

mente simples.

O motor de indução foi modelado através de seu circuito equivalente clás-

sico, com algumas pequenas variações de acordo com a conveniência do que

se deseja exprimir do modelo. O circuito estabelecido no padrão IEEEStd-

112 (2004) foi usado inicialmente com o objetivo de levantar os parâmetros

do modelo. Posteriormente, uma segunda topologia do circuito equivalente

foi adotada visando facilitar as manipulações matemáticas executadas e obter

uma expressão que relaciona as perdas no motor com o fluxo de rotor e torque

de carga através dos parâmetros do modelo.

Na modelagem da bomba centŕıfuga utilizada trata-se de um modelo

“caixa cinza”, onde as relações entre velocidade de rotação, altura manométrica
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Figura 3.16: Rendimento da bomba em função da vazão em várias velocidades de
rotação.

e vazão são correlacionadas pela f́ısica do processo, enquanto a expressão de

eficiência é uma aproximação dos dados obtidos experimentalmente por um

polinômio não linear de segundo grau. Dois são os principais objetivos desta

modelagem: avaliar a adequação da bomba em uso à instalação hidráulica;

e determinar o torque de carga, variável de extrema importância na minimi-

zação das perdas do motor.

Já a modelagem do inversor estático teve como objetivo o cálculo das

perdas no mesmo, tanto para possibilitar o correto dimensionamento e es-

pecificação do módulo semicondutor quanto para a avaliação de técnicas para

a redução das perdas no mesmo. Para tanto foram estudados o comporta-

mento dos IGBTs e diodos durante a entrada e sáıda de condução e as funções

de transferência corrente x tensão. Algumas das principais técnicas de mo-

dulação PWM foram também apresentadas, pois há influência do método

utilizado nas perdas totais do sistema.

Uma vez realizado o desenvolvimento descrito acima, criam-se todas as

condições necessárias ao seguimento do trabalho, o estudo e a proposição

de algumas estratégias que visem minimizar as perdas globais do sistema
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e conseqüentemente aumentar o volume diário de água bombeado, que em

última análise é o resultado almejado.



Caṕıtulo 4

Redução de Perdas

4.1 Introdução

A partir da modelagem realizada no caṕıtulo anterior serão estudadas

maneiras de se obter um aumento da eficiência global do sistema através do

aumento da eficiência de conversão do arranjo fotovoltaico e da diminuição

das perdas no inversor estático e motor de indução.

Inicialmente estuda-se estratégias individuais para alcançar o objetivo

proposto e, posteriormente, são verificadas as interações entre os componentes

para se verificar que a adoção de uma estratégia que aumente a eficiência de

um dos componentes não cause efeito inverso em outro.

4.2 Arranjo fotovoltaico

Um arranjo de paineis fotovoltaicos pode apresentar grandes variações

em sua eficiência à medida em que excursiona em pontos de operação do

sistema. O ideal é que esta variação no ponto de operação ocorra de forma

que o arranjo trabalhe sempre próximo ao ponto de máxima potência (PMP).

A variação do ponto de operação e o controle sobre essa variação dependem

sobremaneira da aplicação, mas normalmente o conceito de modulação da

carga, associado sempre a armazenadores de energia (indutores, capacitores,

massas girantes), é empregado com este propósito.

Uma das aplicações mais simples de sistemas fotovoltaicos é o carrega-

mento de baterias através de paineis fotovoltaicos, por exemplo para eletrifi-

cação rural. Em sua topologia mais básica, paineis são ligados diretamente ao
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banco de baterias através de um diodo (para evitar que o banco descarregue

através dos paineis quando não há irradiância). Neste sistema, o ponto de

operação do arranjo é determinado pela tensão do banco e o bom dimension-

amento do projeto está associado à correta escolha do conjunto de paineis

e das ligações internas do banco, de modo que a tensão deste se situe em

um valor cujo desempenho dos paineis seja razoável em diversos ńıveis de

irradiância. Porém, ao se introduzir um conversor CC-CC (um buck, por

exemplo) é posśıvel desacoplar a tensão de funcionamento dos painéis da

tensão de funcionamento do banco de baterias e variar o ponto de operação

do arranjo em busca do PMP (Snyman e Enslin (1993)), além de garantir

proteção ao carregamento das baterias, evitando danos.

A questão que surge agora é: como trabalhar no ponto de máxima potên-

cia, uma vez que este está constantemente variando devido à irradiância e à

temperatura?

A primeira opção que ocorre é utilizar um conversor CC-CC para man-

ter a tensão do arranjo constante em determinado ńıvel que apresente bons

resultados mesmo com variações de temperatura ou irradiância (Schoeman

e vanWyk (1982)); algo semelhante ao correto dimensionamento do sistema

básico de bateriais, porém com maior flexibilidade pois a escolha da tensão

é cont́ınua ao invés de discreta. Este método é conhecido como “Método de

Tensão Constante” e é inclúıdo por alguns autores como um dos métodos de

procura do ponto de máxima potência (MPPT) para arranjos fotovoltaicos,

o que parece ser um erro conceitual, afinal o método não se caracteriza pela

procura, mas sim por uma regulação da tensão que se aproxima teoricamente

do MPPT.

Um sistema que mantenha a tensão dos paineis constante é melhor que

um que não o faça, entretanto, como foi visto no caṕıtulo 2, a tensão de

máxima potência sofre grandes variações tanto com a temperatura quanto

com a irradiação e o resultado obtido normalmente está longe de ser um

método de controle de eficiência.
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4.2.1 Métodos de MPPT

Um dos primeiros métodos desenvolvidos de MPPT foi o método “Per-

turba e Observa” (P&O) (Hua e Lin (1996)). Neste método perturbações

são feitas no ponto de operação, seja através de variações no ciclo de trabalho

do conversor, na tensão de referência do controle ou em outra variável de atu-

ação sobre o processo, por exemplo. A cada ciclo é realizado o cálculo da

variação da potência de entrada (∆Pfv); se a potência aumentar, a próxima

perturbação será no mesmo sentido da anterior; caso contrário, inverte-se o

sentido.

Apesar de bastante simples, o P&O possibilita um ganho significativo

de rendimento em relação à tensão constante (Hohm e Ropp (2000)). Este

método, porém, possui alguns problemas significativos.

O tamanho das variações realizadas pelo algoritmo é um dos pontos cŕıti-

cos do funcionamento do mesmo. Se a variação a cada passo for grande,

obtém-se uma boa resposta dinâmica (frente a variações de irradiância),

porém as oscilações em torno do PMP serão maiores e o erro em regime

permanente (RP) também. Usar variações pequenas traz o problema oposto:

resposta dinâmica lenta e melhor resultado em RP.

Outro problema grave é que o algoritmo avalia de maneira equivocada

quando há variações rápidas de irradiância. A figura 4.1 ilustra o compor-

tamento do método quando ocorrem variações abruptas de irradiância. En-

quanto há um decréscimo de irradiância, o P&O percebe uma variação neg-

ativa de potência e as variações são feitas ora em um sentido ora no outro,

como demonstrado pela curva (a) da figura. Pior é enquanto ela aumenta,

pois a última variação é detectada como benéfica e conseqüentemente man-

tida, podendo levar o ponto de operação para o lado oposto do PMP, como

por exemplo no caso ilustrado pela curva (c). Há ainda a possibilidade de

as variações serem feitas inicialmente no sentido correto do PMP, porém,

dependendo do ponto de operação inicial, tamanho das variações e duração

do aumento da irradiância, a tensão de referência pode ser aumentada em

demasia, ocorrendo desta maneira uma ultrapassagem do PMP. A figura

mostra como em qualquer um dos três casos o método de P&O pode alterar

consideravelmente o ponto de operação relativo1 do sistema.

1Como o formato das curvas caracteŕısticas para vários ńıveis de irradiância é seme-
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(a)

(b)

(c)

Figura 4.1: Comportamento do método de Perturba e Observa frente a variações
de irradiância.

Há também a questão da freqüência das variações, que não pode ser muito

alta, pois é necessário que o sistema novamente se estabilize após a última

perturbação; nem muito baixa, afinal as respostas a variações de irradiância

serão muito lentas e o desempenho do sistema pobre.

Estes problemas são cŕıticos mas não invalidam o método. Femia et al.

(2005) mostra que a correta escolha da amplitude e da freqüência do P&O

pode minimizar as fragilidades do algoritmo e melhorar consideravelmente o

desempenho deste.

Em resposta às dificuldades do P&O, apareceu uma variação deste, con-

hecida como método da “Condutância Incremental” (CondInc), (Pan et al.

(1999)). Neste método promove-se também variações no ponto de operação,

porém a decisão à respeito do próximo passo não é mais tomada em relação

ao ∆Pfv, mas sim sobre a razão ∆Pfv/∆Vfv, calculada através de (4.1).

lhante, entende-se por ponto relativo o conjunto de pontos de operação que possuem
posições semelhantes em cada uma das curvas.
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∆Pfv = Vfv.∆Ifv + ∆Vfv.Ifv (4.1)

As principais vantagens desta implementação são:

• O algoritmo é capaz de detectar quando está no PMP (∆Pfv/∆Vfv =

0), o que evita as oscilações em regime permanente;

• A capacidade de detectar se o ponto atual está na região de fonte de

tensão (∆Pfv/∆Vfv < 0) ou fonte de corrente (∆Pfv/∆Vfv > 0), efe-

tuando a variação no sentido correto.

Desta forma, a escolha da amplitude da variação se torna menos cŕıtica

e melhora-se a performance da procura do PMP. Ainda assim, variações na

irradiância continuam sendo um problema para o algoritmo. Quando a ir-

radiância decresce, ∆Pfv/∆Vfv > 0 e o MPPT aumenta a tensão de referência

quando deveria diminuir. O mesmo não acontece quando a irradiância cresce,

pois as variações serão feitas no sentido correto. Há, porém, a possibilidade

de ocorrer uma ultrapassagem, isto é, a tensão de referência pode aumen-

tar além do necessário dependendo do tempo que a irradiância levar para

estabilizar e da amplitude da variação.

Estes contratempos podem ser contornados se, ao invés de se adotar

(4.1), empregar-se a lógica da tabela 4.1, proposta por Heng et al. (2005), pois

torna-se posśıvel, desta forma, detectar quando há aumentos ou diminuições

de irradiância.

Tabela 4.1: Lógica do algoritmo de critérios múltiplos (Heng et al. (2005)).

Medidas
∆Pfv ∆Vpv ∆Ipv Vref Estado dos arranjo
< 0 < 0 < 0 ↑ Irradiância ↓
< 0 < 0 ≥ 0 ↑ Fonte de corrente
< 0 ≥ 0 < 0 ↓ Fonte de tensão
> 0 < 0 ≥ 0 ↓ Fonte de tensão
> 0 ≥ 0 < 0 ↑ Fonte de corrente
> 0 > 0 < 0 ↓ Irradiância ↑
= 0 – – ↔ PMP
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Esta modificação no método Condutância Incremental pode melhorar sua

performance. Há a possibilidade, por exemplo, de diminuir gradativamente

a amplitude das perturbações enquanto não forem detectadas variações de

irradiação; outra possibilidade é adotar amplitudes diferentes para quando a

irradiância se mantém constante e para quando ela varia (evitando assim as

ultrapassagens descritas acima).

Os dois métodos de MPPT citados anteriormente são apenas exemplos

de uma imensa lista de algoritmos. Esram e Chapman (2007) enumeram em

sua bibliografia 91 artigos que tratam de algoritmos de MPPT, seja propondo

um novo método ou melhorias em outros já existentes. Este número dá uma

idéia do número de pesquisadores que já se debruçaram sobre o tema, usando

desde algoritmos simples como os apresentados até aqueles que empregam

redes neurais ou lógica fuzzy, por exemplo.

Há, porém, algumas caracteŕısticas do método Condutância Incremental

que o tornam extremamente interessante e que motivaram seu uso na apli-

cação estudada neste trabalho. A primeira é sua performance que, apesar

dos problemas apresentados, é bastante satisfatória (Oliveira (2007); Hohm

e Ropp (2000)). Em segundo lugar, sua simplicidade: é posśıvel implementá-

lo com baixo número de sensores (uma medição de tensão e outra de corrente,

ambas CC) e baix́ıssimo custo computacional. Terceiro, sua imunidade a

variações paramétricas e ausência de manutenção periódica. Quarto, sua

independência do arranjo fotovoltaico.

4.2.2 MPPT em sistemas de bombeamento de água

O uso do algoritmo de MPPT em um sistema de bombeamento de água

não é tão simples quanto em outras aplicações, pois há problemas de estabi-

lidade associados ao acionamento da motobomba.

A tensão no barramento CC é um ponto cŕıtico do sistema, pois se

ficar menor que o mı́nimo valor necessário para se sintetizar a tensão de-

sejada, perde-se a capacidade de manutenção do correto ńıvel de fluxo. Se a

diminuição do fluxo for grande o suficiente haverá um aumento acentuado do

escorregamento que aumentará as perdas e causará um aumento da potência

drenada do barramento. Se não houver uma correção rápida na freqüência
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de alimentação do motor, este aumento de potência drenada acaba causando

uma queda maior na tensão do barramento, um aumento ainda maior do es-

corregamento e das perdas, gerando um ćırculo vicioso que provoca o colapso

do sistema.

Este fenômeno pode ocorrer em duas situações: quando há uma queda

repentina de irradiância ou quando o arranjo entra na região fonte de corrente.

O fator determinante é a capacidade do controle em rejeitar tais pertubações

reduzindo a freqüência do motor. Ao fazer esta redução, o motor entrará

na operação geradora, transferindo parte da energia armazenada nas massas

girantes para os capacitores do barramento e elevando a tensão a um ńıvel

que seja novamente posśıvel sintetizar no inversor a tensão desejada .

Quando a responsabilidade de variar a freqüência de alimentação está a

cargo do algoritmo de MPPT, que tem sua freqüência de atuação e amplitude

de variação limitados, este fenômeno é recorrente. A solução está na adoção

de uma malha de controle interna ao MPPT, responsável por manter a tensão

do barramento constante. Desta forma, consegue-se estabilizar o sistema e o

algoritmo passa a fornecer a tensão de referência do controlador.

O diagrama de blocos apresentado na figura 4.2 ilustra a estratégia de

controle utilizada e sugere uma maneira de abordar a modelagem da planta do

ponto de vista de controle com o objetivo de se projetar o controlador, C(s).

A tensão do barramento é o resultado da integração, por parte do capacitor do

barramento de corrente cont́ınua, da corrente de sáıda do arranjo fotovoltaico

(Ifv) menos a corrente que sai do barramento em direção ao motor (Icc). A

função de transferência do arranjo é representada pelo bloco que relaciona

Vfv com Ifv e pode-se optar por modelá-la de forma semelhante à Xiao et al.

(2007) ou apenas considerar Ifv como uma perturbação. A modelagem do

restante do sistema – G(s) – é mais complexa, pois representa a relação entre

a demanda de corrente CC pelo conjunto inversor–motor–bomba em função

da freqüência de alimentação. Esta relação possui várias não-linearidades, e

não será detalahada neste trabalho. Desenvolvimentos preliminares mostram

que o ganho desta planta é crescente com a freqüência de alimentação, o que

confirma algumas observações na montagem experimental. Percebeu-se que

um mesmo valor de ganho proporcional cuja resposta em baixa freqüência

de alimentação do motor é satisfatória pode causar a perda de estabilidade

se a velocidade do motor ultrapassar um determinado limite. Por último,
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ressalta-se que o projeto adequado do controlador pode diminuir o tempo de

resposta das variações de tensão e possibilitar um aumento da freqüência de

atuação do algoritmo de MPPT, melhorando sua performance. Este é um

objetivo que deve, portanto, ser perseguido em trabalhos futuros.

Vref +
+

-
G(s)C(s) - 1

Cs
Vfv

Vfvωe
Ic

Icc

Ifv

MPPT

Controle Planta

Controlador

Figura 4.2: Diagrama de blocos do controle do MPPT.

No próximo caṕıtulo serão apresentados os resultados experimentais obti-

dos para o SBA usando esta estratégia de controle associada ao método Con-

dutância Incremental.

4.3 Perdas no inversor estático

Devido à baixa potência do sistema comparado com acionamentos indus-

triais t́ıpicos, há dificuldade em se encontrar módulos de IGBTs que sejam

perfeitamente compat́ıveis com as necessidades do sistema. No estudo que

será realizado a seguir, dispositivos com capacidade de corrente de 10A e

11A foram comparados, por serem os com menor capacidade de corrente

dispońıveis no mercado. São eles: SKM10GB126ET e SKM10GB123 da

SEMIKRON e FS10R12VT3 da EUPEC.

O cálculo das perdas no inversor estático – (4.2) e (4.3) – foi realizado

de acordo com a modelagem apresentada no caṕıtulo anterior. Algumas

simplificações foram feitas de forma a facilitar o processo de cálculo e análise

dos resultados:

• A temperatura da junção foi considerada constante e igual a 125oC
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para todas as situações;

• Os dados utilizados foram aqueles para a resistência de gatilho recomen-

dada pelo fabricante;

• A tensão do barramento é constante e igual ao valor de máxima potên-

cia média nas condições ambientais padronizadas (S = 1000W.m−2 e

Ta = 25oC), de aproximadamente 400V;

• A carga considerada foi de 4,43A, 220V, 60Hz e fator de deslocamento

igual a 0,82 (dados de um motor trifásico de 1,5 cv).

Pcond =
1

n
.

n
∑

0

PQ (IL) + Pd (IL) (4.2)

Pch =
1

n.Tfund
.

n
∑

0

Eon (IL) + Eoff (IL) + Err (IL) (4.3)

Os cálculos realizados serão usados para a escolha do módulo de potência,

freqüência de chaveamento e estratégia(s) de modulação a serem utilizados

no sistema. Os resultados são mostrados na figura 4.3, onde as perdas dos

três módulos supracitados são comparados, e na figura 4.4, na qual são com-

parados os desempenhos dos métodos de modulação apresentados no caṕıtulo

anterior. Os resultados obtidos indicam que, do ponto de vista das perdas no

inversor, o melhor módulo é o SKM10GD126ET fabricado pela SEMIKRON.

Para reduzir as perdas, a freqüência de chaveamento deve ser a menor posśı-

vel e a estratégia de chaveamento mais indicada é o método descont́ınuo com

ângulo de deslocamento (ψ) igual a π/3, pois a natureza da carga é indutiva e

o pico de corrente está sempre atrasado em relação à tensão. O leitor deverá,

porém, esperar até o fim deste caṕıtulo para a validação destas conclusões,

porque o inversor interage com o motor de indução e influência nas perdas

do mesmo.
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Figura 4.3: Estimativa das perdas nas chaves do inversor.

4.4 Perdas no motor de indução

A principal questão na redução das perdas do motor é o compromisso

entre as perdas no cobre e no ferro, pois as perdas por fricção, ventilação

e stray load dependem principalmente da velocidade de rotação e da carga,

não permitindo alterações significativas através de mudanças nas grandezas

de alimentação da máquina.

É posśıvel obter uma expressão anaĺıtica para o valor de enlace de fluxo

de rotor ótimo (λro) em função do torque de carga através da derivação

de (3.10) em relação ao λr, (4.4). Por simplicidade foi desconsiderada a

saturação do núcleo, ou seja, nesta análise a indutância de magnetização Lm
foi considerada como uma constante.

dPerdas

dλr
= 6

[

Rs

L2
m

+

(

ωeLm
Lr

)2

.
(Rs +Rfe)

R2
fe

]

|λr| −

−2
(Rs +R′

r)

3

(

2

P
.
Lr
Lm

.Te

)2
1

|λr|3
= 0 (4.4)
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Figura 4.4: Estimativa da influência do método de modulação nas perdas (módulo
SKM10GB126ET).

Com o objetivo de facilitar a notação de (4.4), define-se a constante de

fluxo ótimo kλo (4.6), pois, para cada freqüência de alimentação, kλo será a

constante de proporcionalidade entre a raiz quadrada do torque e o enlace

de fluxo que resultará em rendimento ótimo (4.5). Substituindo os valores

obtidos através do ensaio do motor, foram computados os valores que esta

constante assume para a faixa de freqüência de interesse. Na figura 4.5 pode-

se observar que a variação da constante é menor do que 8%.

|λro| = kλo(ωe)
√

Te (4.5)

kλo(ωe) = 4

√

√

√

√

√

√

√
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2
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. Lr
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] (4.6)
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Figura 4.5: Variação de kλo com a freqüência.

4.4.1 Operação com fluxo ótimo

Da equação 4.5 emerge a base de uma das estratégias posśıveis para au-

mentar a eficiência do motor. Usando como ponto de partida o controle ve-

torial de motores de indução para se estimar o torque de carga, é posśıvel de-

terminar a referência do controlador de fluxo para obter rendimento máximo.

Vários autores, entre eles Matsuse et al. (2001), Rasmussen e Thoegersen

(1997) e Abrahamsen et al. (1998), já propuseram métodos que usam este

prinćıpio. A principal desvantagem destes métodos é sua dependência de pa-

râmetros do motor, tanto pela necessidade de estimação dos mesmos quanto

pelas variações paramétricas e limitações nas modelagens.

Como uma das linha-mestras desta pesquisa é o uso de métodos que

dependam o mı́nimo posśıvel de caracteŕısticas dos componentes empregados,

assim como a ausência de manutenção periódica, esta estratégia não será

empregada. Outra abordagem posśıvel é procurar no comportamento das

grandezas de entrada do motor frente a variação do fluxo de rotor informações

que possam ser usadas na minimização das perdas, como será feito a seguir.
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4.4.1.1 Minimização da corrente de estator

Simulações do motor de indução utilizando o modelo apresentado no caṕı-

tulo anterior foram usadas para avaliar o comportamento da potência de en-

trada (Pi), da corrente de estator (Is) e do fator de deslocamento (cosθ) frente

a variações da tensão de estator. A carga simulada foi do tipo quadrático,

representada por (4.7). Desta forma, a simulação contempla o fato de que

ela não é constante e que diminui à medida que o escorregamento aumenta.

TL[pu] = TL60Hz.ωR[pu]2 (4.7)

Os resultados obtidos para três freqüências de alimentação são mostrados

nas figuras 4.6-4.8, onde os pontos máximos e mı́nimos estão marcados por

ćırculos. Como se pode perceber, o ponto de mı́nima corrente nos três casos

se localiza próximo do ponto de máxima eficiência e sugere que a minimização

da corrente de estator pode ser um bom método para se procurar o ponto de

mı́nimas perdas do motor.
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Figura 4.6: Efeito da variação da tensão de alimentação no regime permanente,
60Hz.
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Figura 4.7: Efeito da variação da tensão de alimentação no regime permanente,
50Hz.

Com o objetivo de se averiguar qual o desempenho (em relação ao au-

mento da eficiência) que se pode obter minimizando a corrente, foi realizado

o cálculo do regime permanente do motor em diversas freqüências de alimen-

tação e para várias bombas, que na modelagem ora considerada consiste em

adotar vários valores de TL60Hz. O gráfico da figura 4.9 mostra a eficiência

relativa do ponto de mı́nima corrente em relação a máxima eficiência do mo-

tor. Neste gráfico, uma carga perfeitamente quadrática é representada por

uma linha vertical e seria uma aproximação da carga equivalente de uma

determinada bomba. Como se pode ver na figura, o resultado obtido mini-

mizando a corrente de estator obtém eficiências relativas maiores que 99,7%

em todos os casos, ou seja, a eficiência obtida será no máximo 0,3% menor

que o valor posśıvel, um resultado bastante interessante. Não se espera obter

na montagem experimental uma otimização perfeita do rendimento do mo-

tor, pois o ponto de operação do motor está sempre mudando e o algoritmo

de minimização da corrente não responde imediatamente às variações, assim

como não consegue manter o motor perfeitamente nestes pontos (mesmo em

regime permanente) devido às constantes perturbações. Ainda assim, tais re-

sultados encorajam a implementação desta estratégia e criam a expectativa
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Figura 4.8: Efeito da variação da tensão de alimentação no regime permanente,
40Hz.

de um bom desempenho do método.

4.4.2 Procura do ponto de mı́nimas perdas

A estratégia de minimização da corrente empregada é extremamente se-

melhante as estratégias de MPPT descritas anteriormente e, por esse motivo,

receberá o nome de MLPT – Minimum Losses Point Tracking –, ou seja,

procura do ponto de mı́nimas perdas.

Como uma primeira abordagem, adota-se uma estratégia análoga ao

método de MPPT “Perturba e Observa”. As desvantagens de tal algoritmo

já foram citadas anteriormente e sabe-se que o o método Condutância Incre-

mental consegue eliminar ou reduzir a grande maioria destas. Porém, a opção

pelo algoritmo do método perturba e observa se deu por sua simplicidade e

facilidade de implementação.

A variável minimizada pelo algoritmo é a sáıda de um filtro butterworth

digital de primeira ordem, cuja entrada é o módulo do vetor corrente de
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Figura 4.9: Eficiência relativa do ponto de mı́nima corrente.

estator no plano αβ obtidos pela medição de duas das três correntes de

estator do motor de indução. A cada passo de execução, o algoritmo avalia

esta variável: caso tenha havido uma diminuição em relação ao passo anterior,

efetua-se a próxima perturbação no mesmo sentido; caso contrário, inverte-se

o sentido da perturbação.

A adoção de tão simples método tem como objetivo principal validar que

a minimização da corrente de estator é de fato um meio de reduzir as perdas

no motor de indução e melhorá-lo torna-se um tarefa futura.

4.5 Interações entre os dispositivos do sistema

Nas seções anteriores foram estudadas formas de aumentar o rendimento

de cada um dos componentes do sistema isoladamente. Este estudo é não

só válido como necessário, porém pode levar a conclusões equivocadas ao se

ignorar que os diversos componentes interagem entre si e que estas intera-

ções podem ter influência nas perdas. Por isso, a verificação de como estas

interações se dão e qual o efeito destas nas perdas é tão importante quanto
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os estudos para as reduções das perdas realizados anteriormente.

Como as propostas de melhorias na eficiência do sistema estão rela-

cionadas ao conjunto PV-inversor-motor, são os efeitos de tais estratégias

que devem ser estudadas. Portanto, serão avaliados os pares: PV-inversor,

inversor-motor e motor-PV.

4.5.1 O conjunto arranjo fotovoltaico e inversor es-

tático

As iterações que poderiam ser fontes de problemas para o funcionamento

do sistema são as oscilações da corrente drenada dos painéis, que fazem com

que o arranjo oscile em torno do ponto de operação, e as variações na tensão

do barramento de CC. O primeiro problema é evitado pelo alto valor de

capacitância do barramento de corrente continua e o segundo através da

leitura da tensão do barramento e compensação via ı́ndice de modulação.

4.5.2 O conjunto motor de indução e inversor estático

O uso do inversor estático no acionamento do motor de indução afeta as

perdas de duas formas: aumento das perdas no cobre e aumento das perdas

no ferro. No primeiro caso, este aumento está associado à componentes har-

mônicos de alta freqüência na corrente, pois há um aumento da resistências

de estator e rotor devido ao efeito pelicular. No segundo, as perdas aumen-

tam por diversores fatores, mas principalmente pelo aumento das correntes

parasitas no núcleo magnético (Boglietti et al. (1993)).

Boglietti e sua equipe foram provavelmente os responsáveis pela mais

ampla pesquisa a respeito do aumento das perdas no núcleo causados pelo

uso de inversores PWM. Eles são autores de uma longa série de artigos neste

assunto, entre eles Boglietti et al. (1991), Boglietti et al. (1993), Boglietti

et al. (1994), Boglietti et al. (1995), Boglietti et al. (1996b), Boglietti et al.

(1996a) e Boglietti et al. (1998). Nesta série são avaliados os efeitos dos

principais parâmetros dos inversores, à saber: freqüência de chaveamento,

ı́ndice de modulação e método de modulação.
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Em Boglietti et al. (1991), a comparação das perdas espećıficas em ma-

teriais magnéticos com o uso de uma fonte senoidal, um inversor de seis

degraus e um inversor PWM mostraram que as perdas da primeira e do se-

gundo são equivalentes, enquanto há um aumento considerável no terceiro.

Esta observação, junto com os picos (spikes) de corrente, levaram os autores

à hipótese que o aumento das perdas ocorre devido ao considerável aumento

das correntes parasitas (eddy currents).

Em Boglietti et al. (1993) esta hipótese ganhou força ao se avaliar as

consequências da variação do ı́ndice de modulação (m). Constatou-se que há

um aumento das perdas com a diminuição de m, pois para obter o mesmo

valor fundamental de tensão é necessário uma maior tensão no barramento

CC, o que aumenta as variações de tensão (dV/dt) aplicadas ao motor e,

conseqüentemente, as correntes parasitas induzidas no núcleo. Note o leitor

que, na verdade, o que acabou sendo efetivamente avaliado foi o efeito da

tensão do barramento, e não o ı́ndice de modulação em si. Estes resultados

não são conclusivos sob a luz da redução do fluxo para minimização das

perdas no motor. Neste âmbito, há uma redução do ı́ndice de modulação sem

um aumento proporcional na tensão do barramento e deseja-se saber se há um

aumento nas perdas provocados pela redução de m. Se há, haverá também

uma solução de compromisso entre este aumento e a economia provocada

pela diminuição do fluxo.

Em Boglietti et al. (1994) foram feitas alterações no motor para a reali-

zação dos experimentos. O motor foi mantido com escorregamento nulo por

uma máquina śıncrona e o rotor foi substitúıdo por outro sem barras e sem

ranhuras afim de se evitar a circulação de correntes harmônicas no mesmo.

Nestes ensaios foram constatados que as perdas no ferro podem aumentar

em até 120% sob uma alimentação PWM.

Sokola et al. (1996), Boglietti et al. (1995) e Boglietti et al. (1996a)

estudaram o efeito da freqüência de chaveamento nas perdas e chegaram a

conclusão que a influência deste parâmetro é pequena. Constatou-se que as

perdas clássicas (devidas à histerese) aumentam em frequências menores que

5kHz, o que levou à recomendação que o valor escolhido seja sempre superior

a este (Boglietti et al. (1996a)). Esse aumento ocorre devido à uma maior

distorção da corrente e aumento dos “mini-loops” (minor loops) de histerese

no núcleo magnético (Cester et al. (1997)).
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Boglietti et al. (1996b) avalia as perdas em um conversor de três ńıveis

e de dois ńıveis. As perdas no primeiro são até 30% menores, pois em con-

versores de três ńıveis, durante o intervalo de tensão nula, não há mudanças

na derivada do fluxo, causando uma quantidade menor de mini-ciclos de his-

terese magnéticos. Ademais, as mudanças em 3 ńıveis são de Vcc/2, enquanto

de dois são de Vcc, tendo portando taxas de variação menores e uma circulação

mais restrita de correntes parasitas.

As conclusões citadas acima são confirmadas usando outra metodologia

em Boglietti et al. (1996b), que usa o método de elementos finitos em seu

estudo.

As informações obtidas pelos autores citados são extremamente válidas,

porém são, em sua maioria, qualitativas e não quantitativas. Por isso, prever

quais os reais benef́ıcios em se adotar uma estratégia de modulação ou outra

e uma freqüência de chaveamento ou outra é extremamente dif́ıcil. Optou-

se, portanto, em ser conservador e adotar a freqüência de chaveamento de

5kHz e manter a modulação vetorial, uma vez que a diminuição prevista de

eficiência do conversor é de apenas 0,5%.

4.5.3 O conjunto motor de indução e arranjo fotovoltaico

A prinćıpio não há nenhuma interação importante a ser considerada en-

tre o arranjo fotovoltaico e o motor de indução, pois o inversor torna in-

dependente o funcionamento de ambos. Porém, ao se utilizar uma estraté-

gia de minimização das perdas no motor e outra de aumento da eficiência

dos paineis, ambas realizando pequenas perturbações no regime permanente,

torna-se imprescind́ıvel analisar quais os efeitos cruzados e suas conseqüên-

cias. O objetivo aqui é verificar quais serão os efeitos das perturbações do

MLPT nas variáveis de sáıda do arranjo, quais serão as conseqüências do

MPPT nas grandezas de entrada do motor e se estes efeitos podem causar

resultados não desejados no desempenho do sistema.

As perturbações do MLPT são realizadas na tensão de alimentação do

motor com o objetivo de procurar o ponto de mı́nima corrente. Se a tensão

de estator é reduzida e a freqüência mantida constante, o escorregamento

do motor aumenta, a velocidade da bomba diminui e a potência de sáıda
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reduz. Como conseqüência, a carga equivalente do arranjo muda e o ponto

de operação deste será perturbado, porém não pelo algoritmo de MPPT como

seria esperado. Isto é verdade apenas se a tensão do barramento CC não for

controlada. Porém, como a tensão é controlada, a freqüência de alimentação

do motor aumenta para manter a tensão do barramento constante, o ponto de

operação dos paineis não muda e o resultado final é um aumento na velocidade

e na potência de sáıda, ou seja, obtém-se o aumento de performance desejado.

Durante toda a análise das perdas do motor realizada na seção anterior,

a freqüência de alimentação sempre foi considerada constante, embora na

aplicação real ela não o seja. Ela é, na verdade, a grandeza de atuação

do controle e varia de acordo com três fatores: mudanças na irradiância,

mudanças na referência de tensão (causadas pelo MPPT) ou pelo próprio

MLPT, como foi descrito acima. Destas três variações, a irradiância é a que

tem o maior potencial de “enganar” o algoritmo de MLPT, por dois motivos:

a irradiância não pode ser controlada (ao contrário das outras duas) e o

módulo das variações pode ser extremamente elevado.

Duas alternativas de modos de atuação do algoritmo de MLPT foram

consideradas; a tensão de alimentação do motor pode ser diretamente con-

trolada pelo MLPT (atuação direta); ou então o MLPT atua variando a

constante Volts-Hertz (atuação indireta). Como será visto pela análise a

seguir, a atuação indireta é menos suscet́ıvel às perturbações causadas pela

variação da irradiância.

As figuras 4.10 e 4.11 ilustram o que acontece com o ponto de operação do

motor quando acontecem variações abruptas de irradiância, tanto crescentes

como decrescentes, no método de atuação direto e indireto, respectivamente.

Suponha que o motor se encontrava alimentado em 42Hz e o ponto de

operação da corrente de estator esteja no lado em que dIs/dt > 0. Se neste

instante a irradiância sofre um crescimento abrupto, o algoritmo de MLPT

interpreta o aumento de corrente como sendo efeito da última variação de

tensão e, enquanto este fenômeno ocorrer, realiza variações ora em um sentido

ora no outro. Enquanto a tensão de estator praticamente não muda no

método direto (figura 4.10(a)) – o que pode causar uma mudança significativa

do ponto de operação –, no método indireto ela acompanha o aumento da

freqüência e o motor permanece próximo ao ponto de mı́nima corrente (figura

4.11(a)), um resultado efetivamente superior.
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Se após este crescimento abrupto a irradiação se estabilizar, o algoritmo

de MLPT irá atuar no sentido de minimizar a corrente. Caso a irradiância

diminua subitamente, a conseqüente redução da corrente de estator causará

perturbações no mesmo sentido da exatamente anterior ao ińıcio do processo,

pois o algoritmo interpreta a redução da corrente como efeito da última per-

turbação, e estas continuarão sendo feitas enquanto o decĺınio da irradiância

continuar acentuado. Neste caso, não é posśıvel determinar qual será o sen-

tido, principalmente devido aos rúıdos de medição, e deve-se analisar os dois

casos.

Caso a atuação do MLPT for no sentido de diminuir a tensão de estator,

ambos os métodos têm um desempenho favorável, afinal a tensão deve real-

mente ser reduzida à medida que a carga diminui. Mais um vez, o método

indireto tem um desempenho melhor, pois mantém o sistema no mesmo ponto

de operação relativo (figura 4.11(b)). Já a atuação do método direto não tem

um resultado tão favorável, pois as perturbações podem ser pequenas quando

a queda de irradiância for ou muito grande ou muito rápida (figura 4.10(b)).

O pior desempenho de ambos métodos acontece quando a irradiância

diminui e a perturbação´exatamente anterior aumentou a tensão, pois o

MLPT irá continuar aumentando-a quando deveria diminuir. Neste caso,

o desempenho da atuação indireta é (figura 4.11(c)) é pior que o da direta

(figura 4.10(c)). Mesmo assim, na quadro geral, avalia-se que o método de

atuação indireta responde melhor aos transitórios de irradiância e foi, por-

tanto, a opção escolhida.

4.6 Considerações finais

Após uma análise dos processos de perdas do motor de indução, inversor

estático e paineis fotovoltaicos, foram escolhidos dois métodos para serem

implementados na montagem experimental desenvolvida. Todos os métodos

adotados tiveram como base a convicção que os custos adicionais deveriam

ser mı́nimos e que a simplicidade é, antes de tudo, uma virtude.

O primeiro método é a procura do ponto de máxima potência do arranjo

fotovoltaico. Esta estratégia de aumento da eficiência do arranjo fotovoltaico

é de extrema relevância e já foi bastante discutido na literatura, embora ape-
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(a)

(b)

(c)

Figura 4.10: Comportamento do MLPT frente a variações abruptas de irradiância
(atuação direta).

nas um artigo recente (Heng et al. (2005)) que tratasse da implementação

do método da Condutância Incremental em um sistema de bombeamento de

água semelhante tenha sido encontrado. Este artigo trouxe uma contribuição

importante ao sistema em estudo: a inclusão da malha interna de controle

da tensão. Porém a estratégia proposta originalmente não foi o uso de um

controlador PI, mas variações constantes na freqüência. O uso do contro-

lador é uma solução mais efetiva, robusta e natural à este problema e é uma

contribuição do trabalho ora exposto.

O segundo método de redução de perdas tem como alvo o aumento da

eficiência do motor de indução que, como mostrado, pode ser facilmente

obtido e possibilita economia relevante de energia. Embora a redução de

perdas no motor seja um assunto bastante antigo, sua adoção em um sistema

fotovoltaico de bombeamento de água é bastante raro, não tendo sido encon-

tradas referências de aplicação na topologia estudada. O algoritmo proposto

se baseia no método de MPPT Perturba e Observa e minimiza a corrente

através de perturbações no estado de regime permanente.

Os resultados experimentais apresentados no próximo caṕıtulo têm como
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Stator voltage [pu]

Figura 4.11: Comportamento do MLPT frente a variações abruptas de irradiância
(atuação indireta).

objetivo demonstrar que os métodos não estão apenas teoricamente corretos,

mas que são pasśıveis de implementação e funcionam na prática. Embora al-

guns dados quantitativos tenham sido levantados, um procedimento rigoroso

e sistemático deverá ser adotado para se quantificar as melhorias obtidas

através dos métodos utilizados em um trabalho futuro. Esta tarefa está sim-

plificada já que durante o trabalho desenvolvido criou-se todas as condições

para tanto, incluindo um sistema supervisório que permite observar e ar-

mazenar os dados necessários a tal análise.





Caṕıtulo 5

Resultados Experimentais

5.1 Introdução

Foi montado em laboratório um sistema de bombeamento de água foto-

voltaico que utiliza como fonte de energia um arranjo de 12 módulos da So-

larex de 120Wp1 cada, totalizando 1440Wp de potência nominal. Os paineis

foram conectados dois a dois em série e a distribuição dos pares e a conexão

entre eles é ilustrada na figura 5.1. O uso de contactores permite conectar

cada grupo de 6 módulos em paralelo ou todos em série. Devido à necessidade

de se sintetizar 220V na sáıda a última forma de conexão foi a utilizada.

O motor usado é da linha de alto rendimento da WEG e suas princi-

pais caracteŕısticas são: potência de 1cv, 4 pólos, 60Hz. A bomba centŕıfuga

é de superf́ıcie fabricada pela EH, modelo EHF 40.16s, 1750 rpm. O con-

versor estático empregado foi montado utilizando 3 módulos de 2 IGBTs da

SEMIKRON do modelo SKM50GB123D (50A @ 25oC) e gate drivers modelo

SKHI23.

Em relação ao processador, todo o desenvolvimento foi realizado baseado

no controlador digital de sinais (DSC) da Freescale MC56F8013. Este con-

trolador é de ponto fixo, trabalha com uma velocidade de processamento

de 32 MIPS (mega instruções por segundo), possui 2 conversores A/D de 3

canais/12 bits, memória interna total de 20kb (flash e RAM) e 6 sáıdas PWM.

Este processador atende às necessidades do sistema e tem um baix́ıssimo

custo, atualmente em apenas US$3,15 se comprado em grande quantidade.

1Watt-pico é a potência de sáıda do módulo com uma irradiância de 1000W/m2 e
temperatura de 25oC
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Figura 5.1: Distribuição e forma de conexão dos 12 módulos solares.

Durante o levantamento dos resultados experimentais, porém, optou-se por

substitúı-lo pelo MC56F8037, pois este possui um maior número de canais

para conversão AD (16) e possibilita o monitoramento de outras variáveis do

sistema, além daquelas estritamente necessárias ao seu funcionamento (Ifv,

Vfv, Ia e Ib).

Os resultados mostrados neste caṕıtulo foram obtidos no sistema que se

encontra no Centro de Pesquisas Hidráulicas e Recursos Hı́dricos (CPH) da

UFMG, e tem como principal objetivo validar as estratégias desenvolvidas

neste trabalho.

5.2 Sistema supervisório

Duas ferramentas cruciais foram usadas na obtenção dos resultados ex-

perimentais: o sistema supervisório e o FreeMASTER. Sem elas seria muito

mais dif́ıcil testar o sistema, validar as estratégias adotadas e melhorar suas

performances. Ambas possibilitam o acompanhamento em tempo real de

várias variáveis do sistema e por achar que não se deve privar o leitor da

dinâmica destas ferramentas este texto vem acompanhado de um CD com

v́ıdeos que incrementam os resultados apresentados.

O sistema supervisório foi desenvolvido através do programa LabView e

uma placa de aquisição de dados. A figura 5.2 (página 90)2 mostra a interface

2As demais figuras deste caṕıtulo foram agrupadas nas páginas finais após o texto. Isto
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com o usuário do sistema, onde é posśıvel acompanhar, em tempo real, várias

variáveis do SBA em um intervalo arbitrário (na figura de 5 minutos). O v́ıdeo

SisSupervisorio.wmv anexo mostra o sistema supervisório em funcionamento

durante alguns minutos. Os 6 gráficos presentes no sistema supervisório

foram indicados na figura de forma a facilitar a identificação do leitor:

• (a) Pfv/Sfv - A variável deste gráfico permite acompanhar o rendi-

mento do arranjo solar e avaliar a atuação do MPPT. Como a potência

nominal do sistema é de 1440W com a irradiância em 1000W/m2, o

valor nominal desta variável é de 1,44m2;

• (b) Vfv e Ifv - São mostrados as duas variáveis de saida do arranjo. O

valor da corrente foi multiplicado por 100 para permitir o uso de uma

única escala no eixo vertical para ambas as variáveis;

• (c) Q - Neste gráfico é mostrado o valor medido de vazão de água

bombeada;

• (d) PfvxVfv - Trata-se de um gráfico X-Y ao invés de t-Y e permite

acompanhar qual o ponto de operação do arranjo em tempo real. As

oscilações de tensão traçam segmentos de retas no gráfico que possibili-

tam avaliar a derivada aproximada da curva caracteŕıstica dos paineis

naquele ponto e perceber qual a região de operação (fonte de tensão,

fonte de corrente ou ponto de máxima potência). O botão Limpa per-

mite limpar o gráfico quando necessário, apagando traços antigos de-

vido ao ińıcio da operação, por exemplo;

• (e) Pfv e S - São mostradas a irradiância e a potência de sáıda do

arranjo. Percebe-se que as formas de onda de ambas variáveis são

semelhantes;

• (f) Freqüência - Freqüência das correntes de estator, indicativo aproxi-

mado da velocidade de rotação da bomba;

Além dos gráficos enumerados, na porção inferior da interface do sistema

supervisório são mostrados os últimos valores das variáveis: tensão fase-fase

foi feito devido ao grande número de figuras e para permitir um maior tamanho destas.
Todas as figuras citadas no texto têm a página em que foram colocadas entre parenteses.
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no motor (V ab), corrente de fase no motor (Ia), irradiância (S), tensão ter-

minal do arranjo (V fv), corrente de sáıda do arranjo (Ifv), potência de sáıda

do arranjo (Pfv), freqüência de alimentação do motor, vazão (Q), tempe-

ratura ambiente (temperatura1) e temperatura de cada um dos 6 pares de

módulos fotovoltaicos (temperatura2 − 7).

O sistema supervisório permite, ainda, armazenar em arquivos os va-

lores médios de várias destas grandezas, separando os resultados por dia e

permitindo um acompanhamento diário do sistema de bombeamento. Estes

resultados são uma poderosa ferramenta para a obtenção de uma considerável

massa de dados a respeito do funcionamento do sistema.

A outra ferramenta utilizada é o programa FreeMASTER, fornecido gra-

tuitamente pela Freescale para o acompanhamento e modificação de variá-

veis internas ao DSP em tempo real via JTAG (ou comunicação serial). O

FreeMASTER possui várias funções, porém três devem ser destacadas. A

primeira é a função Scope, que permite o acompanhamento de até 8 variáveis

simultâneas e possibilita a separação destas em várias subfiguras, cada uma

com quantas escalas o usuário achar necessário. O esquema de plotagem é

on demand, ou seja, o programa busca automaticamente os dados necessários

e os coloca em tela a medida que for posśıvel. Desta forma, o tempo de

amostragem dos dados está limitado à velocidade da comunicação.

Para eliminar esta limitação, a segunda função dispońıvel, o Recorder,

utiliza a memória interna dispońıvel do DSP para armazenar os dados na

freqüência desejada pelo usuário (o limite neste caso é apenas o clock do DSP)

e os dados são tranferidos quando o buffer de armazenamento for preenchido

completamente. Qualquer variável do DSP pode ser usada como trigger e

o usuário pode escolher ainda a quantidade de dados armazenada antes de

detectada uma transição.

A terceira função é a watch window, que permite acompanhar o valor de

variáveis e alterá-los quando necessário. O FreeMASTER possibilita ainda,

através de algumas equações matemáticas cujos parâmetros podem ser al-

terados pelo usuário, a transformação do valor “cru” da variável no DSP em

valores “reais”, o que facilita muito a leitura dos dados.

A figura 5.3 (página 90) ilustra a interface gráfica do FreeMASTER e

resultados obtidos através deste. O v́ıdeo FreeMASTER.wmv anexo per-
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mite acompanhar o funcionamento desta interface e avaliar melhor as suas

potencialidades.

5.3 Procura do ponto de máxima potência

Uma estratégia interessante para se testar o MPPT e verificar sua perfor-

mance foi utilizada por Azevedo (2007). Se a irradiância permanece aproxi-

madamente constante durante um intervalo suficiente de tempo, algo fácil de

ocorrer em dias de céu aberto, pode-se variar a tensão de referência do bar-

ramento em uma ampla faixa, bloqueando o algoritmo de MPPT e obtendo

assim vários pontos da curva caracteŕıstica do arranjo para o par irradiância-

temperatura. Após o término desta rampa, libera-se o algoritmo de MPPT

e permite-se que este varie a tensão do barramento livremente, procurando o

ponto de máxima potência. Para se averiguar que o MPPT é capaz de atracar

o ponto de máxima potência independente do seu estado inicial, foram feitas

uma perturbação negativa e, posteriormente, uma positiva na tensão de re-

ferência do controlador.

A figura 5.4 (página 91) ilustra o método descrito acima, sendo que Vfv*

é o valor de referência do controlador de tensão, Freqüência é a freqüência

de alimentação do motor, Pfv, Ifv e Vfv são respectivamente a potência,

a corrente e a tensão do arranjo, S a medição de irradiância e a variável

Det MPPT corresponde a interpretação dada pelo algoritmo de MPPT em

relação ao ponto de operação do arranjo a cada ciclo (ver tabela 5.1).

Tabela 5.1: Correspondência da variável Det MPPT com o estado do arranjo.

Valor Estado
2 Irradiância diminuiu
1 Fonte de corrente
0 Ponto de máxima potência
-1 Fonte de tensão
-2 Irradiância cresceu

Antes de variar o ponto de operação do arranjo, o comando do contro-

lador de tensão foi ajustado em 230V (≈ 0, 6pu), levando os paineis para

a região fonte de corrente. Em t = 11s o comando de tensão foi variado
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em rampa até uma valor próximo à tensão de circuito aberto. Durante este

processo, a potência de sáıda dos paineis varia e é posśıvel estabelecer qual

o ponto de máxima potência (note que em t = 14s a potência de sáıda está

claramente em seu maior valor). Logo após o término da rampa (t = 18s), o

algoritmo de MPPT foi abilitado e este variou o ponto de operação do arranjo

até atingir novamente a máxima potência (t = 29s), oscilando em torno deste

ponto. Para testar se o algoritmo consegue atingir o PMP também a partir

da região fonte de corrente, um degrau negativo de tensão (para 230V) foi

aplicado em t = 38s e novamente se obteve a potência do arranjo próxima ao

valor de máximo. Posteriormente variou-se positivamente a tensão de refe-

rência (350V) em t = 47s e novamente o algoritmo retornou às proximidades

do PMP.

O procedimento adotado é interessante pois permite avaliar não apenas

o erro em regime permanente e oscilações em torno do ponto de máxima

potência do algoritmo, como também comparar o tempo de resposta (o tempo

necessário para o algoritmo estabilizar próximo a uma determinada tensão)

do algoritmo utilizando-se diferentes valores para seus parâmetros. Para

tanto, comparou-se o resultado obtido com a amplitude das variações em

5V, figura 5.4 (página 91) e em 10V, figura 5.5 (página 91). Enquanto com a

amplitude das variações em 5V o algoritmo demorou 11s para atingir o ponto

de máxima potência, quando este valor foi dobrado o tempo de resposta foi

de 5,5s. Este resultado é previśıvel, pois o tempo necessário para reduzir a

tensão para o valor que gera a máxima potência demora-se metade do tempo

com o dobro da amplitude das variações. Já em relação às oscilações ao redor

do ponto de máxima potência, as figuras 5.6 e 5.7 (página 92) mostram um

“zoom” do estado em regime permanente do sistema para as variações de

5V e 10V respectivamente. Pode-se verificar pelo resultado que, enquanto a

potência varia em apenas 5W no primeiro caso, no segundo estas oscilações

são bem maiores, de aproximadamente 20W.

Os resultados apresentados em ambas as figuras mostram que, ao con-

trário do que os defensores do método da Condutância Incremental reivin-

dicam, este método oscila sim em torno do ponto de máxima potência. Estas

oscilações, na prática, são naturais, pois trata-se de um sistema real, com rúı-

dos nas medições e oscilações na corrente e na tensão. A maneira encontrada

para contornar este problema foi a adoção de uma banda de tolerância na

qual a potência é considerada constante. Verificou-se durante a implemen-
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tação desta banda de tolerância que seu valor não pode ser tão pequeno que

não rejeite os rúıdos de medição nem tão grande que provoque a interrupção

das variações da tensão em busca do ponto de máxima potência. Este último

limite ocorre devido a natureza dos paineis solares. Considere a equação 5.1.

Como na região fonte de corrente a corrente de sáıda do arranjo é pratica-

mente constante, as variações de potência entre um passo e outro de MPPT

se devem praticamente ao termo Ifv.∂Vfv. Porém, como a diferença entre as

tensões são provocadas pelo algoritmo e normalmente são pequenas, o valor

de dP acaba sendo limitado e se a banda de tolerância é demasiadamente

elevada o algoritmo acaba interpretando que já chegou ao ponto de máxima

potência bem antes de tê-lo atingido.

∂Pfv = Vfv.∂Ifv + Ifv.∂Vfv (5.1)

A utilização de uma banda de tolerância variável em função da corrente

dos paineis (∆Ptol = K.Ifv) foi a solução encontrada para esta questão. Como

na região fonte de tensão as variações de potência se devem principalmente ao

termo Vfv.dIfv, o uso desta banda variável não atrapalha o algoritmo. Já na

região fonte de corrente, a banda se adapta à condição de irradiância (pois Ioc
é diretamente relacionada com esta grandeza) e evita o problema exposto no

parágrafo anterior. O valor da constante K deve ser uma fração da amplitude

das variações da tensão para garantir o correto funcionamento do MPPT. As

figuras 5.8 e 5.9 (página 93) mostram os resultados em dois ńıveis diferentes

de irradiância (570Wm−2 e 350Wm−2)3 obtidos durante o mês de junho de

2008. Ao contrário do que ocorria sem a banda de tolerância, nos resultados

apresentados nestas figuras o algoritmo consegue atingir o ponto de máxima

potência e permanecer neste sem oscilar, seja o ponto inicial na região fonte

de corrente ou fonte de tensão.

Apesar da estratégia utilizada na avaliação do MPPT possibilitar a ob-

tenção de resultados bastante valiosos, ela não traz informações do compor-

tamento do sistema frente a variações de irradiância (as variações de tempe-

ratura, por serem lentas se comparadas aos tempos de resposta obtidos para

3O objetivo destes teste era validar o funcionamento da estratégia em ńıveis de ir-
radiância altos e baixos. Porém, como os teste foram realizados durante o mês de junho,
o maior valor de irradiância obtido foi de aproximadamente de 600W/m2, que pode ser
considerado um ńıvel médio.
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o MPPT, não afetam de maneira importante o seu comportamento). Para

tanto, utilizou-se a curva potência x tensão do arranjo, pois, como a tensão

do barramento de corrente cont́ınua possui oscilações (ripple), as medições

traçam segmentos de reta no plano PfvxVfv cuja inclinação é próxima ao
∂Pfv

∂Vfv
. Desta forma, é posśıvel avaliar a cada instante se o ponto de operação

está na região de tensão (
∂Pfv

∂Vfv
< 0), região de corrente (

∂Pfv

∂Vfv
> 0) ou no

ponto de máxima potência (
∂Pfv

∂Vfv
= 0).

O comportamento do sistema utilizando o algoritmo de MPPT durante

a diminuição e o aumento da irradiância são apresentados nas figuras 5.10

e 5.11 (página 94). Nestas figuras são mostradas as variáveis: potência de

sáıda e irradiância em um gráfico no tempo; e a potência de sáıda e ten-

são no gráfico X-Y. A correspondência entre os gráficos foram assinaladas

para facilitar a compreensão do resultado obtido e os v́ıdeos em anexo Ir-

radiancia Diminuindo01.wmv e Irradiancia Aumentando01.wmv mostram o

resultado dinamicamente.

Na figura 5.10 (página 94) os paineis se encontravam próximos ao PMP

em t1, quando a irradiância diminuiu abruptamente e o algoritmo diminui

a tensão de referência percebendo esta redução. Ao final da variação da

irradiância (t2), o MPPT havia diminuido demais a tensão de referência e

quando a irradiância se estabilizou houve um aumento na tensão para levar

o arranjo novamente para o ponto de máxima potência (t3). Na figura 5.11 o

efeito não está tão evidente, porém nota-se que em t2 o arranjo se encontra na

região fonte de corrente devido à inclinação positiva de ∂Pfv/∂Vfv nos pontos

finais da estabilização. Os resultados ilustrados em ambas figuras apenas

demonstram um problema bastante recorrente observado quando acontecem

seguidas variações de irradiância.

A causa principal desta falha do algoritmo de MPPT é que, como as

variações de irradiância possuem amplitudes e durações aleatórias e as varia-

ções na tensão de referência são constantes, é imposśıvel prever em quanto

a tensão será variada quando a irradiância oscila. Este problema fica ób-

vio através da figura 5.12 (página 94), que mostra os pontos de operação

do sistema durante variações significativas da irradiância. Devido às várias

mudanças do ńıvel de irradiância, o MPPT se perde e não consegue mais

manter o arranjo próximo ao ponto de máxima potência. A solução adotada

para este grave problema foi utilizar variações bem pequenas quando forem
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detectadas mudanças pelo algoritmo de irradiância (o que é posśıvel pela

adoção da lógica de critérios múltiplo), o que resolve o problema, porém não

mantém o seguimento ao ponto de máxima potência.

5.4 Resultado diário

O funcionamento do sistema é monitorado diariamente pelo sistema su-

pervisório e valores médios são armazenados a cada cinco minutos. O resul-

tado do dia 30 de junho de 2008 é apresentado na figura 5.13 (página 95) e

foi obtido apenas com o MPPT funcionando (TMPPT = 2Hz, ∆Vfv∗ = 5V

e banda de tolerância igual a 1, 0.Ifv). Este dia é especialmente interessante

porque o céu permaneceu claro durante todo o dia. Apesar dos erros de

medição da irradiância (nota-se que nos intervalos em que há variações ráp-

idas de irradiância todas as outras variáveis são condizentes com ela cons-

tante), a análise dos resultados permite a obtenção de várias informações

importantes.

Percebe-se que a temperatura de dois dos sensores dos módulos não acom-

panham a temperatura dos demais entre 9:30hs e 10:20hs no caso do primeiro

par de módulos e entre 9:30hs e 11:00hs no caso do segundo par. Esta difer-

ença acontece porque estes módulos encontram-se na sombra durante os in-

tervalos indicados. Este sombreamento causa a queda da corrente fotoge-

rada, o que provocaria uma limitação na corrente de todos os outros módulos

se não houvesse um diodo conectado ao módulo em anti-paralelo (Azevedo

(2007)). Porém, com a presença do diodo, estes módulos são by-passados

e não geram praticamente nenhuma potência. Desta forma, as perdas de-

vido às resistências internas e outros processos descritos anteriormente são

menores e a temperatura de equiĺıbrio é inferior a dos outros módulos.

O efeito do sombreamento dos módulos é particularmente evidente na

potência de sáıda do arranjo. O leitor pode observar no gráfico que mostra

os valores medidos desta grandeza a existência de degraus de potência gerada

bastante evidentes às 8hs, 9:10hs, 10:10hs e 11:45hs. Estes degraus são ex-

atamente por causa do sombreamento parcial do arranjo e a conseqüente não

geração de energia por parte dos pares sombreados. Os efeitos percebidos

nas temperaturas descritos acima nada mais são que reflexos atrasados deste
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fenômeno.

O sombreamento dos módulos altera as caracteŕısticas t́ıpicas de sáıda

do arranjo fotovoltaico e provoca a presença de dois pontos locais de máxima

potência (pontos em que dPfv/dVfv = 0), Irisawa et al. (2000). Como este

fenômeno não foi previsto, o algoritmo de MPPT pode atracar o ponto de

máximo local cuja potência de sáıda é menor e o desempenho do sistema fica

extremamente comprometido. Os resultados mostram, porém, que o MPPT

variou a tensão de maneira a manter o arranjo próximo ao PMP, mesmo

sob estas condições, embora deva-se alterar o método de maneira a garantir

que isto sempre acontecerá. A vantagem do uso do método da Condutância

Incremental em relação ao método da Tensão Constante é evidente neste caso,

pois a potência gerada utilizando o último seria certamente bastante inferior.

Além disso, percebe-se que a tensão aumenta gradualmente à medida em

que se caminha do meio do dia para o entardecer, pois a temperatura dos

módulos diminui e, conseqüentemente, a tensão do ponto de máxima potência

aumenta.

Outra observação interessante que pode se tirar dos resultados obtidos é

a existência de uma relação entre a irradiância e temperatura dos módulos.

Esta relação se dá tanto diretamente, pois uma maior irradiância significa

mais sol e conseqüentemente maior energia térmica, quanto indiretamente,

afinal a energia gerada pelos paineis é proporcional à irradiância e as perdas

que esquentam os módulos também o são.

No dia 30 de junho de 2008 o sistema bombeou um total de 92, 9m3

de água, com uma média de vazão durante o dia de 8, 39m3/h e média de

potência gerada de 404, 7W . Devido as falhas na medição da irradiância não

são fornecidos os valores médios para este dia. Estas informações médias

podem ser úteis na comparação de resultados obtidos em dois dias distintos.

As figuras 5.14 e 5.15 (páginas 96 e 97) apresentam os resultados obtidos

nos dias 29 e 28 de junho, respectivamente. Enquanto no dia 29 de junho o

sistema bombeou um total de 88, 3m3, média de 8, 01m3/h, com uma potência

média gerada de 405, 4W , uma irradiância média de 307, 8W/m2 e desvio-

padrão de 191, 2W/m2, no dia 28 de junho estes valores foram de 74, 6m3,

6, 83m3/h, 395, 0W , 312, 0W/m2 e 195, 9W/m2 respectivamente. Note que

tanto a potência gerada quanto o valor médio de irradiância e seu desvio-

padrão em ambos os dias tiveram valores bem próximos, enquanto o volume
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de água bombeada foi 15,6% menor no segundo (dia 28). Embora esta difer-

ença possa, em parte, ser explicada pelo fato de a irradiância ter permanecido

constante pela manhã no primeiro caso4, ela mostra que os valores estat́ısti-

cos das grandezas medidas não são suficientes para se comparar resultados

de dois dias diferentes, ou em outras palavras, para se considerar que dois

dias foram “semelhantes”.

5.5 Procura do ponto de mı́nimas perdas

Inicialmente os testes do algoritmo de minimização das perdas no motor

foram realizados com o inversor alimentado pela rede, pois era desejado evitar

as variações de frequência causados pelo MPPT quando ocorrem variações

de irradiância. Estes testes tiveram como objetivos principal quantificar qual

o grau de redução nas perdas pode ser obtido.

Os ensaios foram feitos com o inversor estático programado para manter a

freqüência constante enquanto a corrente de estator era medida e o algoritmo

atuava pelo método indireto. O ensaio foi repetido nas seguintes freqüências

de alimentação: 42Hz, 45Hz, 48Hz, 50Hz, 55Hz e 60Hz. Foram medidas

as grandezas potência de entrada (Pi), corrente de estator (Is), tensão de

estator (Vs) e velocidade do motor. A figura 5.16 (página 98) mostra o

resultado obtido com a freqüência de alimentação de 45Hz. Nota-se na figura

que quando o algoritmo começa a atuar (em t = 580s), tanto a potência de

entrada quanto a velocidade diminuem. Este resultado é esperado, afinal o

aumento da freqüência de escorregamento não é compensado por um aumento

da freqüência śıncrona.

A variação da velocidade da bomba pode ser usada para se estimar qual

foi a redução percentual da potência de sáıda e a economia de potência obtida,

afinal a potência de entrada também foi medida. É comum na literatura se

aproximar a carga de uma bomba centŕıfuga como uma função cúbica da

velocidade (Pb = k.ω3
R). Porém o resultado obtido nos ensaios para o bomba

do sistema mostra que uma aproximação quadrática (Pb = k.ω2
R) ou mesmo

linear (Pb = k.ωR) é bem mais apropriada neste caso. Como as variações

4Como há o sombreamento de módulos na parte da manhã, uma diminuição de ir-
radiância é mais provável de fazer com que não haja potência suficiente para o vencimento
da coluna de água necessário ao bombeamento.
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de velocidade são bastante pequenas, estas aproximações possibilitam obter

um resultado próximo ao real e facilitam bastante as estimativas. A equação

5.2 pode ser facilmente obtida para a carga linear e mostra que a variação

percentual da potência de sáıda é igual à da velocidade da bomba. Isto

significa que, se o módulo da variação percentual da potência de entrada

(dPi/Pi) for maior que o da velocidade do motor, algum ganho em eficiência

pode ser obtido. Racioćınio análogo deve ser usado se se desejar ser mais

conservador e modelar a carga como uma função quadrática. Neste caso, a

diminuição percentual de Pi deve ser maior que duas vezes a da velocidade

(dPi/Pi > 2.dωR/ωR).

dPb
Pb

=
dωR
ωR

, (5.2)

Usando o racioćınio descrito acima é posśıvel obter a estimativa para a

redução das perdas desejada. A figura 5.17 (página 98) ilustra o que pode

ser esperado se a carga da bomba se aproximar de uma função quadrática

ou de uma função linear. É bastante razoável esperar que o resultado real se

situe entre ambas as curvas da figura, e mostra que uma economia bastante

significativa pode ser atingida. É intuitivo supor que a economia obtida

seja maior se a relação entre potência e velocidade for quadrática ao invés

de linear, o que é verdade. Não se deve confundir, porém, as estimativas

apresentadas na figura 5.17. O que ela mostra é que, ao se variar a tensão,

há uma queda na potência de entrada e na velocidade do motor, que se

traduz em uma quantidade determinada de economia dependendo de qual

for o modelo adotado para a carga.

5.6 MPPT + MLPT

Após obter estimativas para o método de procura de mı́nimas perdas, a

próxima etapa foi a sua utilização no sistema alimentado pelos paineis foto-

voltaicos com o algoritmo de MPPT ativo. A figura 5.18 ilustra o resultado

obtido com irradiância constante, pois, como foi visto anteriormente, suas

variações causam uma interpretação equivocada do que deve ser feito com a

constante Volts-Hertz por parte do método. A estratégia adotada para evi-

tar estes resultados indesejados foi apenas permitir ao MLPT atuar enquanto
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não forem detectadas variações de irradiância pelo método de MPPT.

Na figura 5.18 (página 99), V/Hz é a constante Volts-Hertz (V/Hz =

220V/60Hz = 3, 66V/Hz), Irms é a corrente rms de estator, Pfv é a potên-

cia de sáıda dos paineis, V fv∗ é a tensão de referência do controlador, S é a

irradiância, Freqüência é a freqüência de alimentação do motor e velocidade

a velocidade de rotação do conjunto motor-bomba, medidos através de um

encoder. No teste realizado a constante V/Hz foi mantida em seu valor nom-

inal, e no tempo t = 25s o algoritmo de MLPT foi abilitado, variando o valor

de V/Hz procurando minimizar a corrente. Como era esperado, o funciona-

mento do MLPT não causou nenhuma perturbação no MPPT e a potência de

sáıda do arranjo permaneceu constante (note que a diferença entre o máximo

e o mı́nimo em Pfv é de aproximadamente 5W). Além de não ter alterado

o ponto de operação do arranjo, a redução da corrente causou um aumento

na velocidade de rotação da bomba de 1370rpm para 1386rpm, ou seja, foi

posśıvel aumentar a eficiência do motor. Segundo o modelo obtido através

do ensaio da bomba, esta variação de velocidade equivale a um aumento de

vazão de 4,7%, de 5,99m3/h para 6,27m3.

A figura 5.19 (página 99) mostra o resultado de procedimento idêntico,

porém já no final do dia quando a irradiância e potência de sáıda decrescem

de maneira percept́ıvel. Mesmo com a diminuição da potência de entrada em

11%, a atuação do MLPT permitiu um aumento de aproximadamente 5%

na velocidade do conjunto motor-bomba, o que, em determinadas condições,

pode ser determinante entre ser posśıvel o bombeamento de água ou não.

Não foram inclúıdos resultados com valores superiores de irradiância,

pois não foi posśıvel obter ganhos significativos de velocidade. De qualquer

forma, as variações de tensão do algoritmo de MLPT não causaram a queda

de desempenho do sistema, o que é relevante.

Ambos os resultados apresentados mostram que com o MLPT há um

ganho real na potência de sáıda e no volume de água bombeado. Os valores

obtidos, porém, estão aquém do que era esperado através do teste preliminar

(ligado à rede), o que motiva a busca por melhorias em busca de uma maior

proximidade dos resultados. Uma melhoria óbvia é a adoção de um método

de MLPT semelhante ao Condutância Incremental ao invés do Perturba e

Observa utilizado.
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5.7 Conclusões

A primeira conclusão, e talvez a mais importante, que pode ser retirada

dos resultados experimentais obtidos não tem haver com os resultados em si,

mas sim com o processo de obtenção destes. O desenvolvimento da bancada

experimental teve um papel fundamental na realização do que avalia-se ter

sido um trabalho de bom ńıvel. Isto se deu por vários motivos, porém o

principal foi a possibilidade de ver na prática aquilo que está escrito no papel

e também aquilo que não está escrito.

Entre o que está escrito, pode-se citar o funcionamento do algoritmo de

MPPT, o controle do motor, as caracteŕısticas dos paineis solares, o efeito do

sombreamento parcial, entre outros. Entre o que não está escrito, talvez o

mais importante sejam as deficiências no algoritmo de MPPT da“Condutân-

cia Incremental” que na prática não funciona exatamente como deveria.

Neste âmbito, as duas ferramentas dispońıveis tiveram também seu pa-

pel fundamental, pois não seria posśıvel reconhecer as deficiências e possibil-

idades de melhoria do SBA se não houvesse meios de percebê-los, e eles se

manifestam em suas várias grandezas medidas.

Em suma, a montagem da bancada experimental foi fundamental para o

desenvolvimento do trabalho e para todas as contribuições que foram obtidas

em seu desenvolvimento.

Em relação aos resultados experimentais, pôde-se validar o funciona-

mento de ambas as estratégias de melhoria propostas, incluindo ambas tra-

balhando simultaneamente.

O algoritmo de MPPT foi implementado e melhorias em seu funciona-

mento foram adotadas, possibilitando um aproveitamento bastante satis-

fatório do arranjo e a manutenção deste próximo ao ponto de máxima potên-

cia. Ao término do trabalho identificou-se uma falha da estratégia utilizada

durante os peŕıodos de sombreamento parcial do arranjo e deverá ser encon-

trada um solução em trabalhos futuros.

A solução adotada para a minimização de perdas do motor foi testada

tanto com o inversor conectado à rede, com a freqüência de alimentação

do motor fixa, quanto no sistema de bombeamento alimentado pelo arranjo
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fotovoltaico. Os resultados obtidos mostram que esta estratégia permite uma

economia significativa de potência, principalmente em cargas fracionárias (em

relação à nominal).

É importante ressaltar que ambas as estratégias escolhidas dependem

muito pouco do motor, bomba e quantidade de paineis solares utilizados, ou

seja, são bem gerais. Além disso, a complexidade computacional, o número

e custo dos sensores envolvidos são baixos, o que possibilita sua adoção em

sistemas simples. Este foi, desde o ińıcio do trabalho, requisito básico ao

seu desenvolvimento. Por um lado, perde-se em desempenho, pois outras

estratégias mais complexas permitem um melhor desempenho do sistema,

porém, por outro, ganha-se em custo, que pela avaliação inicial feita é um

dos principais limitadores da larga utilização de sistemas de bombeamento

de água fotovoltaicos.

Não serão descritas aqui, porém deve-se comentar que estratégias de

automação foram utilizadas para permitir o funcionamento completamente

autônomo do sistema, ou seja, sem qualquer intervenção humana. Para de-

talhes dos procedimentos utilizados, consultar Corrêa et al. (2008).
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Figura 5.2: Interface gráfica do sistema supervisório.

Figura 5.3: Interface gráfica do programa FreeMASTER.
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Figura 5.4: Atuação do algoritmo de MPPT, ∆Vfv = 5V .

Figura 5.5: Atuação do algoritmo de MPPT, ∆Vfv = 10V .
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Figura 5.6: Oscilações em torno do PMP, ∆Vfv = 5V .

Figura 5.7: Oscilações em torno do PMP, ∆Vfv = 10V .
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Figura 5.8: Atuação do algoritmo de MPPT com banda de tolerância (≈
600W/m2).

Figura 5.9: Atuação do algoritmo de MPPT com banda de tolerância (≈
350W/m2).
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Figura 5.10: Comportamento do MPPT durante a diminuição da irradiância.
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Figura 5.12: Falha na resposta do algoritmo de MPPT quando ocorrem variações
acentuadas de irradiância.
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Figura 5.13: Resultado diário do SBA com MPPT obtido no dia 30 de junho de
2008.
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Figura 5.14: Resultado diário do SBA com MPPT obtido no dia 29 de junho de
2008.
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Figura 5.15: Resultado diário do SBA com MPPT obtido no dia 28 de junho de
2008.
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Figura 5.17: Estimativa da economia de energia possibilitada pelo MLPT.
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Figura 5.18: Atuação do algoritmo de MLPT com irradiância constante de aprox-
imadamente 350W/m2.

Figura 5.19: Atuação do MLPT ao final do dia com irradiância decrescente.





Caṕıtulo 6

Conclusões e Propostas de

Continuidade

Dentre as várias aplicações da energia fotovoltaica, a de bombeamento

de água é uma das mais interessantes do ponto de vista econômico, técnico,

ambiental ou humanitário. Como se viu, o correto dimensionamento do SBA

é de extrema importância para o atendimento de uma determinada demanda,

seja em relação à escolha da fonte de energia utilizada ou das tecnologias dos

componentes empregados. Dentre as várias opções, o SBA estudado é apenas

mais uma. Porém, devido ao seu baixo custo, robustez e flexibilidade, trata-

se de uma solução extremamente competit́ıva, mesmo se confrontada com

sistemas que utilizam outras fontes de energia. A etapa inicial de escolha do

motor e da bomba centŕıfuga é, sem dúvida, o mais importante no dimension-

amento do SBA, pois o desempenho do sistema depende muito do casamento

motor-bomba-instalação hidráulica. A escolha equivocada pode levar a um

desempenho desapontador do SBA e frustar espectativas em relação à energia

fotovoltaica.

Tendo em vista o alto custo da energia fotovoltaica e as limitações iner-

entes ao processo fotovoltaico de conversão da energia, optou-se por trabalhar

no aumento da eficiência do sistema, visando a diminuição dos custos de ins-

talação e o tempo de retorno do investimento, que se expressa em um maior

volume de água bombeado com uma menor capacidade instalada. Para isso

foi dado foco no aumento da eficiência em ńıvel de aplicação, ou seja, sem

alterações construtivas dos diversos componentes do sistema.

Através da modelagem do sistema, simulações computacionais e pesquisa

bibliográfica, foram propostos dois métodos para se alcançar o objetivo pro-

posto: o primeiro procura maximizar a eficiência da conversão fotovoltaica,
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pois este ponto de operação varia com a temperatura e com a irradiância.

Dos vários algoritmos presentes na literatura, o escolhido foi o método da

“Condutância Incremental”, pois ao mesmo tempo que possui um desem-

penho satisfatório é simples e de fácil implementação; a segunda estratégia

utilizada tem como objetivo minimizar as perdas no motor de indução, pois,

como a carga da bomba varia consideravelmente com a velocidade de rotação,

é posśıvel através da redução de fluxo magnético manter a eficiência do motor

praticamente constante ao seu valor máximo em toda a faixa de operação.

A modelagem e ensaio do motor permitiram obter uma maneira simples de

reduzir as perdas neste: a minimização da corrente de estator. Apesar do

ponto de mı́nima corrente não ser exatamente aquele de máximo rendimento,

as simulações realizadas mostram que a diferença entre a máxima eficiência

e a eficiência neste ponto são ı́nfimas.

O estudo dos métodos de procura do ponto de máxima potência do ar-

ranjo fotovoltaico serviu de base para a proposta de um método de mini-

mização de perdas no motor que, por sua semelhança com os algoritmos de

MPPT, foi chamado de MLPT (minimum losses point tracking. O algoritmo

utilizado é exatamente igual ao método “Perturba e Observa”, diferindo do

original apenas pelas variáveis envolvidas.

O desenvolvimento do trabalho realizado permitiu obter várias contri-

buições interessantes e validar as estratégias propostas. Dentre estas contri-

buições devem ser destacadas as melhorias e mesmo a compreenção do fun-

cionamento do algoritmo de MPPT da “Condutância incremental”. Outra

contribuição, e que não se aplica somente a sistemas de bombeamento de

água, foi o método de redução de perdas proposto, cuja principal vantagem é

sua flexibilidade de uso por não depender nem do motor nem das caracteŕısti-

cas da carga utilizada. Se for posśıvel reduzir as perdas, o MLPT conseguirá

fazê-lo, mesmo que não alcance todo o potencial de economia posśıvel.

Pode-se afirmar, porém, que a maior contribuição deste trabalho foi,

sem dúvida, o desenvolvimento da bancada experimental e do sistema super-

visório. Com o grosso do trabalho de montagem de ambos realizado, há agora

uma infinidade de possibilidades de aproveitamento e estudos posśıveis. O

autor se limita a sugerir apenas alguns:

• A primeira sugestão é o aumento da potência do motor e escolha de
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uma bomba que seja mais apropriada à instalação hidráulica. Durante

o trabalho imaginou-se se não seria interessante a adoção de duas ou

mais bombas de acordo com a época do ano ou mesmo hora do dia

como uma maneira de aumentar o desempenho do sistema;

• Outra questão que o autor lamenta não ter feito, e que acredita resultar

em uma análise muito interessante, é a coleta de dados ao longo dos

meses do ano, possibilitando a ampla caracterização do desempenho do

sistema;

• Outro estudo válido seria confrontar o desempenho do sistema uti-

lizando os métodos propostos e outros presentes na literatura. Poderia-

se, por exemplo, verificar a diferença de rendimento em dias semelhan-

tes (um conceito ainda a ser desenvolvido) do sistema com o método

de MPPT da “Condutância Incremental” e aquele que apenas mantém

a tensão constante;

• Assim como a adoção de outro método de MPPT ou melhorias no

utilizado se tornam mais simples de serem realizadas, o mesmo se aplica

ao método de redução de perdas no motor;

• Embora o controle da tensão tenha permitido o correto funcionamento

do sistema, percebeu-se que a correta modelagem e projeto do contro-

lador pode resultar em uma melhora significativa de seu desempenho e

do método de procura do ponto de máxima potência;

• A pesquisa das variações das perdas no motor em relação à estratégia

de modulação, assim como uma melhor avaliação do efeito do ı́ndice de

modulação poderia resultar em conclusões importantes;

• Os métodos propostos possuem vários parâmetros que foram escolhidos

experimentalmente. O estudo de uma metodologia para a determinação

destes parâmetros seria extremamente bemvinda.

Enfim, as possibilidades são amplas e o autor espera que o trabalho não

se conclua com esta dissertação.
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CBENS.
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Apêndice A

Cálculo do Modelo do Motor

de Indução

A.1 Método de Newton-Raphson

Considere o sistema composto por n equações do tipo f(x) = 0, sendo

que x é descrito pela expressão matemática (A.1) e representa o vetor de

variáveis do sistema.

x = [x1 x2 x3 ... xn]
T (A.1)

Deseja-se encontrar o vetor xo que seja solução do sistema representado

por g (A.2), ou seja, o vetor xo que faça g(xo) = 0.

g = [f1(x) f2(x) . . . fn(x)]
T (A.2)

Para tanto, realiza-se uma rotina iterativa que recalcula a cada passo

um novo vetor xk+1 a partir das variáveis do passo corrente xk (A.5). A

variação no vetor de variáveis é calculado através da expressão (A.4), onde

J é a matriz jacobiana do sistema (A.3).

J =













∂f1/∂x1 ∂f1/∂x2 ... ∂f1/∂xn

∂f2/∂x1 ∂f2/∂x2
. . . ∂f2/∂xn

...
...

. . .
...

∂fn/∂x1 ∂fn/∂x2 ... ∂fn/∂xn













(A.3)

δx = −J −1
.g(xk); (A.4)

xk+1 = xk + δx (A.5)
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Uma boa forma para avaliar a convergência do sistema é expressa por

(A.6), desde que as variáveis usadas sejam da mesma grandeza ou estejam

e pu, e pode-se arbitrar um valor mı́nimo em que será considerado que o

processo iterativo convergiu para a solução do sistema.

tolerância =
√

δxT .δx (A.6)

O método de Newton-Raphson converge em poucas iterações e possibilita

valores de tolerância menores que 10−5, desde que se seja cuidadoso na es-

colha do vetor x inicial. Uma boa opção para as variáveis iniciais são aquelas

correspondentes ao motor em vazio.

A.2 Regime Permanente do Motor de Indução

As equações básicas para o cálculo do modelo completo do motor de

indução apresentado são expressas abaixo, onde ρ = (1+ Rs

Rfe
) e sωe = ωe−ωr.

Dependendo do objetivo da simulação, pequenas alterações devem ser feitas

no sistema de equações e nas variáveis envolvidas. Ao se desejar, por exemplo,

apenas calcular a caracteŕıstica torque x velocidade do motor, esta última

variável, a tensão de alimentação (Vds apenas, pois assume-se que o eixo

de referência dq gira solidário ao vetor de tensão do estator) e a freqüência

angular das correntes de estator (ωe) serão entradas do sistema e pode-se

usar diretamente (A.7)–(A.9). A sáıda do método de Newton-Raphson neste

caso será o valor das quatro variáveis de estado escolhidas, as correntes de

estator e de rotor, que permitem o cálculo do torque eletromagnético (A.10).

x = [isd isq ird irq]
T (A.7)

g =











Vds −Rs.ids + ωe.(Ls.ρiqs + Lm.iqr)

Rs.iqs + ωe.(Ls.ρids + Lm.idr) − ωe.Ls.
Vds

Rfe

Rr.idr − sωe.(Lr.iqr + Lm.ρiqs)

Rr.iqr + sωe(Lr.idr + Lm.ρids − Lm.
Vds

Rfe
)











(A.8)



J =











−Rs ωe.ρLs 0 ωe.Lm
ωe.ρLs Rs ωe.Lm 0

0 −sωe.ρLm Rr −sωe.Lr
sωe.ρLm 0 sωe.Lr Rr











(A.9)

Te =
P

2
.Lm.ℑm(I∗r .ρIs − I∗r .Vds/Rfe) (A.10)

Por outro lado, se o objetivo é o cálculo do ponto de equiĺıbrio do conjunto

motor-carga, independente da função que a carga tenha com a velocidade,

a velocidade de rotação passa a ser também variável de estado do sistema e

deve-se adicionar mais uma linha nos vetores x e g e uma linha e uma coluna

na matriz Jacobiana. Suponha, por exemplo, que o torque de carga seja um

função quadrática da rotação TL = k.ω2
r . Neste caso, x, g e J mudam para

(A.11), (A.12) e (A.13), respectivamente. Se qualquer parâmetro do modelo

for função das variáveis de estado, pode-se calcular a cada iteração o seu novo

valor e esta variação é facilmente inclúıda no cálculo.

x = [isd isq ird irq ωr]
T (A.11)

g =















Vds −Rs.ids + ωe.(Ls.ρiqs + Lm.iqr)

Rs.iqs + ωe.(Ls.ρids + Lm.idr) − ωe.Ls.
Vds

Rfe

Rr.idr − sωe.(Lr.iqr + Lm.ρiqs)

Rr.iqr + sωe(Lr.idr + Lm.ρids − Lm.
Vds

Rfe
)

P
2
.Lm.ℑm(I∗r .ρIs − I∗r .Vds/Rfe) − k.ω2

r















(A.12)

J =

















−Rs ωe.ρLs 0 ωe.Lm 0

ωe.ρLs Rs ωe.Lm 0 0

0 −sωe.ρLm Rr −sωe.Lr (Lr.iqr + Lm.ρiqs)

sωe.ρLm 0 sωe.Lr Rr −(Lr.idr + Lm.ids−Lm.
Vds
Rfe

)

−P
2
.Lmiqr

P
2
.Lmidr

P
2
.Lmiqs

P
2
.Lm(−ids + Vds

Rfe
) −2k.ωr

















(A.13)




