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Uma nova tecnologia de limite de máxima potência para sistemas fotovoltaicos é proposta neste 
trabalho, que diferente do método de controle digital que adiciona ao sistema um custo a mais, 
implementa um controle analógico, desta forma tornando seu custo atrativo. O limite de máxima 
potência é baseado no esquema de controle da média em modo corrente (ACMC), que permite ajustes 
nos parâmetros de corrente e potência do painel fotovoltaico. O circuito proposto ainda permite 
adicionar o controle do fator de potência e mais compensar os efeitos da temperatura. Para a 
verificação das características um sistema fotovoltaico de 85 W com este controle foi implementado. 
 
O modulo de célula solar, o conversor de energia, o circuito de controle e a carga, compõem um sistema 
fotovoltaico. Como se sabe, o modulo de célula solar tem suas características de saída em função da 
temperatura e da iluminação. Portanto o sistema de controle deve ter a capacidade de rastrear o 
máximo ponto de potência, partindo desta premissa muitas tecnologias de rastreamento foram 
propostas com controles digitais, lógicas fuzzy, redes neurais e muitas outras. Todas estas tecnologias 
incrementam um custo relativo, que em pequenas escalas de produção podem aumentar 
sensivelmente o custo do sistema. 
 
Algumas características de um PV-Painel Fotovoltaico, são: circuito equivalente, tensão de curto 
circuito, tensão de máxima potência, coeficientes de temperatura, curvas em função da temperatura e 
da iluminação, trazem em si condições para o projetista de otimização do sistema fotovoltaico. O circuito 
equivalente permite a análise do comportamento do PV- Painel Fotovoltaico através de modelos. 
Alguns aspectos do painel solar AS125-R150 da Motech são parâmetros como coeficiente de 
temperatura atual, coeficiente de temperatura de tensão, coeficiente de temperatura de potência e 
Corrente gerada por foto, entre outras. Com o circuito equivalente e os valores do modulo do painel 
solar pode-se plotar as curvas da célula solar, corrente em função da tensão e corrente em função da 
potência. As curvas característica do módulo de célula solar de corrente por tensão (IPV-VPV) 
considerando o efeito da iluminação e curva característica do módulo de célula solar de corrente por 
potência (IPV-PPV) considerando o efeito da iluminação, representam a variação da corrente em relação 
à tensão em função da iluminação e a corrente em relação à potência em função da iluminação, 
respectivamente. As curvas são exibidas nas curvas característica do módulo de célula solar de 
corrente por tensão (IPV-VPV) considerando o efeito da temperatura e curva característica do módulo de 
célula solar de corrente por Potência (IPV-PPV) considerando o efeito da temperatura, representando a 
variação da corrente em relação à tensão em função da temperatura e a corrente em relação à potência 
em função da temperatura, respectivamente. 
 
O PV-Painel Fotovoltaico inicia com uma corrente baixa quando a corrente IPV é maior que a corrente 
IMPP. Desta forma a corrente IPV deve ser limitada até IMPP para a obtenção do ponto operação. O 
controle empregado no sistema é mostrado por uma malha de controle. O controle médio em modo 
corrente recebe os sinais de IPV e do erro de VPV provocado por VMPP_Min para o controle de 
entrada, porém, a saída também é monitorada, desta vez por um amplificador diferencial onde é 
aplicado junto a saída, medindo o erro provocado por uma tensão de referência e a tensão de saída. 
Os pulsos para o gatilho das chaves do conversor são dados pela saída do controlados médio em modo 
de corrente, junto a uma tensão dente de serra. 
 
A abordagem da utilização de circuito de controle analógico se mostrou eficiente e menos custosa. 
Com o ponto de máxima potência se permitiu o ajuste de corrente, com o circuito a potência fotovoltaica 
pode ser limitada abaixo da corrente IMPP em diferentes condições de iluminação. Para o 
funcionamento adequado este circuito deve ser associado a um controlador de corrente. Os resultados 
experimentais mostraram que o controlador proposto permite limitas a corrente e a potência da célula 
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fotovoltaica, para diferentes condições de carga de corrente, iluminação e condições de temperatura 
de operação. 
 
 


