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RESUMO 

 

Desde a corrida aeroespacial, com o lançamento do primeiro satélite artificial da 

humanidade, o Sputnik 1, a utilização de satélites artificiais com objetivos desde a 

telecomunicação ao monitoramento do clima se tornou algo essencial para a vida moderna. 

A implantação de sistemas de controle de potência para satélites é um assunto que vem 

sendo discutido desde a utilização de painéis solares para o fornecimento de energia aos 

satélites. A ideia de um lançamento de um satélite artificial universitário para uso 

acadêmico é a motivação principal para o desenvolvimento deste trabalho, que tem um 

enfoque principal na modelagem e implementação de uma unidade de controle de potência 

para satélites artificiais, com o intuito de se gerenciar a energia proveniente de baterias 

químicas e painéis fotovoltaicos. Para a realização do trabalho, foi feita uma abordagem 

teórica das arquiteturas e métodos atuais em sistemas de controle de potência 

aeroespaciais. Em seguida, por meio de um modelo matemático, foi feita uma simulação 

computacional com o objetivo de se validar os conceitos teóricos, etapa crucial para o 

desenvolvimento de um protótipo. Com os dados obtidos por meio da modelagem 

matemática e da simulação, foi implementado um protótipo constituído de um circuito 

elétrico acoplado a um microcontrolador, que tem a tarefa de executar as arquiteturas de 

potência de acordo com as estratégias de controle e algoritmos utilizados. Todos os dados 

de operação da unidade são transmitidos via comunicação serial sem fio para um 

supervisório programado em LabVIEW. Após serem realizados testes para análise de 

desempenho das arquiteturas implementadas ao sistema, concluiu-se que o projeto é viável 

e apresenta resultados satisfatórios. 

Palavras-chave: Satélite artificial, controle de potência, painel fotovoltaico, LabVIEW, 

XBee, Arduino.   
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ABSTRACT 

Since the space race, after the launch of the first artificial satellite from humankind, the 

Sputnik 1, the use of artificial satellites with the purpose from communications to weather 

forecasting became something essential for the modern life. The insertion of satellites 

power control systems is a subject being studied since the addition of solar panels for the 

power supply. The idea of a mission to launch a university satellite is the main motivation 

for this work, that focus on the mathematical modeling and implementation of an artificial 

satellite power control unit, with the task to manage the energy provided by chemical 

batteries and photovoltaic panels. The project development consists in a theoretical 

approach of the available spacecraft power control systems architectures and methods. 

Afterwards, from a mathematical model, a computer simulation was done with the 

objective to validate the theoretical concepts, an important stage for a prototype 

development. With the data gathering from the mathematical modeling and simulation, a 

prototype was constructed composed by an electrical circuit linked to a microcontroller 

used to execute the power architectures based on the control strategies and the use of 

algorithms. All data from the unit operation were transmitted through wireless serial 

communication to a supervisory programmed in LabVIEW software. After the conduction 

of tests, an analysis of the system’s architectures performances was evaluated, concluding 

a viable project with satisfactory results.  

Keywords: Artificial satellites, power control, photovoltaic panel, LabVIEW, XBee, 

Arduino. 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde os primórdios da corrida aeroespacial a exploração do espaço tem sido feita 

principalmente por meio da utilização de satélites artificiais, objetos criados pelo homem e 

que são colocados em órbita ao redor de planetas ou corpos celestes. O primeiro satélite 

artificial foi lançado em 1957, o Sputnik 1, criado e lançado pela antiga União Soviética 

durante a Guerra Fria para fins de estudos atmosféricos e posteriormente, muitos outros 

satélites artificiais foram lançados para diversos tipos de missões, desde estudos 

astronômicos a fins bélicos (CRACKNELL; VAROTSOS, 2007).  

O desconhecimento do espaço e suas adversidades sempre foram o principal combustível 

que alimenta as pesquisas realizadas no ramo aeroespacial, sendo a imensidão do espaço a 

a maior delas. Somente a distância da Terra ao Sol contabiliza aproximadamente 149,6 

milhões de quilômetros e o tempo necessário para luz atravessar o espaço até atingir a 

atmosfera de nosso planeta ultrapassa os oito minutos (STANDISH et al., 1992).  

Para que seja viável colocar um satélite artificial em órbita ou até mesmo pensar em lançar 

um objeto para percorrer o espaço, considera-se um aspecto fundamental para um projeto 

com este fim: a energia. A escassez de energia elétrica no espaço para manter os 

instrumentos elétricos básicos de operação em funcionamento contínuo é uma adversidade 

que é sanada com a utilização de baterias e células fotovoltaicas. 

Nos primeiros satélites lançados, eram utilizadas pilhas químicas ou baseadas em isótopos 

radioativos. As células fotovoltaicas eram vistas como mera curiosidade e somente em 

1958 a NASA incorporou-as na missão Vanguard I que foi utilizada como redundância às 

baterias, mas que por fim salvou a missão após as baterias falharem, mantendo o satélite 

ativo por oito anos (VALLÊRA, 2006). 

Os satélites artificiais normalmente possuem equipamentos elétricos e eletrônicos tais 

como -sensores, controladores, instrumentos de monitoramento, equipamentos de 

comunicação, dentre outros - que estão em constante funcionamento e necessitam de 

alimentação elétrica contínua. Portanto, são amplamente utilizados sistemas de 

fornecimento de energia compostos de arranjos de painéis solares que geram energia 

elétrica durante a exposição ao sol e baterias que fornecem energia elétrica para garantir o 
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funcionamento dos dispositivos quando a incidência de sol é interrompida, de modo a 

garantir o funcionamento contínuo dos mesmos. 

A quantidade de energia proveniente de painéis solares é associada ao ângulo de incidência 

de raios solares e a área que estas cobrem no painel. No espaço sideral a incidência de raios 

solares é por muitas das vezes interrompida quando corpos celestes se localizam entre os 

painéis e o sol, ou pela própria rotação do satélite. Portanto, grandes variações de níveis de 

tensão elétrica podem ser transmitidas para as cargas que normalmente operam em faixas 

fixas de tensão. Por isso, a incorporação de sistemas de fornecimento elétricos regulados se 

torna fundamental para que os componentes elétricos operem continuamente. 

Os sistemas de controle e gerenciamento de energia de satélites artificiais são dispositivos 

que têm a função de regular a potência fornecida pelos painéis solares e baterias 

controlando a corrente e tensão de saída. Além disso, são encarregados de recarregar as 

baterias o mais rápido possível quando há incidência solar. 

Esse tipo de sistema, também conhecidos como Unidade de Controle de Potência – UCP, é 

composto de dispositivos eletrônicos de controle de potência, como microcontroladores e 

circuitos eletrônicos analógicos, para atender os pré-requisitos dos sistemas elétricos de um 

satélite artificial, controlando o comportamento dos painéis solares e baterias. 

Neste trabalho, será desenvolvido um protótipo de unidade de controle de potência para 

satélites artificiais, a partir de simulações computacionais e a implementação de um 

dispositivo físico de menor escala, mas que atende aos requisitos de uma solução de escala 

real. 

1.1 Objetivos 

Os resultados que se procuram ser alcançados neste trabalho não se tratam apenas em 

desenvolver um protótipo para o controle de potência do sistema, mas existem outros 

detalhes a serem implementados que agregam valor ao objetivo principal. Os objetivos 

desse trabalho podem ser divididos em objetivos primários e objetivos secundários, como 

apresentados a seguir. 
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1.1.1 Objetivos Primários 

O objetivo primário deste trabalho é o desenvolvimento de um protótipo de unidade de 

controle de potência de painéis fotovoltaicos para aplicações espaciais por meio de um 

microcontrolador, painéis solares e baterias.  

1.1.2 Objetivos Secundários 

Como objetivos secundários, abaixo segue os objetivos propostos pelo autor: 

 Incentivar a expansão de projetos na área de controle e automação em conjunto 

com a aeroespacial; 

 Disponibilizar à UFOP um material compilado sobre o assunto para estudos em 

eletrônica, controle digital, supervisório e comunicação sem fio voltados a projetos 

aeroespaciais; 

 Desenvolver um sistema supervisório com o software LabVIEW; 

 Complementar o projeto com a adição de comunicação sem fio com a utilização de 

módulos XBee. 

 

1.2 Justificativa 

A introdução de projeto na área espacial coloca a UFOP como uma das poucas 

universidades brasileiras que desenvolvem trabalhos nesta área, além de possibilitar a 

criação de equipes que possam no futuro, utilizar deste trabalho para o lançamento de um 

satélite universitário brasileiro. 

O desenvolvimento de uma unidade de controle de potência utilizando componentes de uso 

livre como a plataforma Arduino garante que futuros alunos possam modificar e melhorar 

o projeto inicial. A plataforma programável possibilita que o código e até mesmo os 

componentes eletrônicos que a compõem possam ser substituídos, além de possibilitar o 

contato com o desenvolvimento de sistemas embarcados. 

O gerenciamento de energia de satélites artificiais é um assunto amplo que necessita de 

uma minuciosa análise antes de se pensar no lançamento de um satélite. Outra justificativa 
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deste trabalho é a iniciação de estudos sobre sistemas de controle de potência utilizados 

atualmente a fins espaciais para que se possa no futuro desenvolver projetos de escala real. 

1.3 Estrutura do Trabalho 

No primeiro capítulo, é apresentada ao leitor uma breve introdução do assunto abordado no 

trabalho, assim como os objetivos e justificativas que levaram ao desenvolvimento do 

projeto. No segundo capítulo, uma abordagem teórica do tema é estudada a fim de se dar 

suporte à construção dos elementos utilizados para validação da proposta do trabalho. No 

terceiro capítulo, a metodologia para o desenvolvimento do trabalho é discutida, com a 

apresentação dos itens necessários para a execução de uma simulação computacional e 

implementação de um protótipo. No quarto capítulo a apresentação, análise e discussão dos 

resultados são feitas a partir dos dados coletados durante a realização de testes de 

simulação e do protótipo. No quinto e último capítulo, uma conclusão sobre os resultados 

obtidos é feita, utilizando como referencia os objetivos iniciais do projeto. Por fim, 

sugestões para trabalhos futuros são elaboradas para incentivar a continuação de trabalho 

que possam melhorar o sistema proposto e difundir pesquisas no ramo aeroespacial por 

alunos da UFOP. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo, são abordados conceitos teóricos que fundamentam esse trabalho a partir de 

uma revisão da literatura, utilizando referências atualizadas de maneira que possa melhor 

situar o leitor ao assunto discutido e promover um entendimento mais profundo do 

conceito. 

Existem outros trabalhos que desenvolveram este tema. Durante a revisão de bibliografia 

foram encontrados alguns trabalhos com ênfase similar a abordada aqui. Um trabalho que é 

muito utilizado como referência em diversos trabalhos que exploram esse tema é uma tese 

de mestrado do Instituto Tecnológico da Aeronáutica – ITA. O trabalho é intitulado 

“Projeto e implementação de uma unidade de controle de potência para o satélite 

universitário ITASAT”, e se trata de uma alternativa de solução para ser utilizado na etapa 

de potência da unidade de controle de potência do subsistema de fornecimento de energia 

do satélite universitário ITASAT baseado em uma topologia S
4
R (DONATO, 2007). 

O objetivo do Projeto ITASAT é a formação de estudantes universitários para a área 

espacial, utilizando para isso o projeto, a construção, o lançamento e a operação de um 

satélite universitário tecnológico com a missão de testar a concepção do projeto em 

situação real no espaço e de testar cargas uteis compostas também por experimentos. Um 

destes experimentos é um Transponder Digital de Coleta de Dados (ITA, 2014). 

Outro trabalho estudado com ênfase na etapa de controle de tensão foi o “Controle da 

tensão de barramento de um satélite e aquisição da corrente”. O objetivo do trabalho foi 

realizar o controle da tensão de barramento de um satélite artificial que utiliza painéis 

fotovoltaicos como gerador de energia elétrica por meio de um regulador shunt 

(GOUVÊA, 2010). 

Outro objetivo de Gouvêa (2010), foi a introdução de um circuito segurador de ordem zero 

para a aquisição de corrente de curto circuito que seria utilizada posteriormente para a 

implementação da arquitetura MPPT ao sistema, mas que não foi concluído. O autor 

conclui, como trabalhos futuros, a introdução de microcontroladores para esse tipo de 

arquitetura. Um dos itens abordados aqui neste trabalho foi a implementação da arquitetura 

sem a necessidade de um circuito segurador de ordem zero. 



20 

2.1 Painéis Solares 

Os painéis solares são compostos por células fotovoltaicas, dispositivos que transformam 

energia solar em energia elétrica através do efeito fotoelétrico. Esse fenômeno foi 

observado pela primeira vez por Alexandre-Edmond Becquerel, físico francês, em 1839 e 

posteriormente confirmado por Heinrich Hertz em 1887. Quando a luz com uma 

determinada frequência incide sobre uma superfície de uma placa metálica, elétrons ejetam 

da superfície do metal e vão em direção à uma outra placa colocada a frente, não 

iluminada, que possui energia potencial maior, assim é formada uma corrente elétrica 

incessante, que é somente interrompida com o bloqueio da luz (SEARS; MARK; HUGH, 

1983) 

 

Figura 2.1 - Painel Solar.  

Fonte: Adaptado de PATEL, 2005. 

 

A partir da incidência de uma irradiação eletromagnética, como o sol na figura 2.1, elétrons 

se ejetam da órbita atômica quando a intensidade da irradiação é maior que a energia que 

mantêm os elétrons atraídos ao núcleo do átomo. Com a contínua exposição do material a 

irradiação é possível observar a manifestação de uma corrente elétrica com energia 

potencial equivalente a:  

V = h - 

Onde: V é a tensão em volts (V), h a constante de Planck (ev.s),  a frequência (Hz) e  a 

função trabalho do material (eV). 
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A construção de um painel solar se dá a partir da incorporação de várias células 

fotovoltaicas, em um modo conhecido como arranjo fotovoltaico, associadas em serie e/ou 

paralelo. Quando associadas em série, observa-se um aumento na tensão de saída devido à 

superposição das células, enquanto a corrente é igual à de uma célula. Quando as células 

são associadas em paralelo, há um aumento de corrente de saída, e a tensão é igual à de 

uma célula individual. 

As características elétricas de um painel fotovoltaico em operação, ou seja, quando há 

irradiação solar, podem ser representadas em um gráfico I-V (corrente versus tensão) no 

primeiro quadrante como mostrado na figura 2.2. Os parâmetros mais importantes para 

descrever o desempenho elétrico de uma célula fotovoltaica são: a corrente de curto 

circuito Isc e a tensão de circuito aberto Voc. Quando há curto circuito, ou seja, quando os 

terminais do painel solar se fecham com resistência desprezível entre eles, é quando o 

painel exibe a corrente máxima possível de se drenar das células para a intensidade de 

irradiação solar em que está exposto. Porém, nesta situação a tensão é zero e 

consequentemente a potência é nula. Quando se mede a tensão nos terminais em circuito 

aberto e sem carga, observa-se uma tensão máxima de saída e uma corrente igual a zero, 

portanto a potência será nula. Com estes dados é possível a construção da curva I-V, como 

visto na Figura 2.2a(PATEL, 2005). 

A análise da faixa de operação de um painel solar é importante para a concepção do 

projeto. Caso um ponto de operação desejado não se encontra dentro dos limites da curva 

I-V é necessário realizar novos estudos para determinação de um novo painel fotovoltaico 

que atenda às necessidades do projeto. 

A saída de potência de um painel solar é uma das características fundamentais para o 

projeto de faixas de potência do sistema, onde os painéis alimentarão circuitos elétricos e 

também serão responsáveis pela recarga de baterias. O desempenho do painel quanto à 

potência é analisada a partir de um gráfico P-V (potência versus tensão). Na figura 2.2b, 

pode-se observar que existe um ponto ótimo de operação onde o arranjo fotovoltaico 

fornece a potência máxima possível, situado em Vmp. Portanto, a modelagem de um painel 

solar é equivalente à de uma fonte de corrente constante quando feita a análise elétrica do 

sistema (PATEL, 2005).    
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Figura 2.2 - Curva I-V (a) e Curva P-V (b). 

Fonte: Adaptado de PATEL, 2004. 

 

2.2 Baterias 

As baterias são um conjunto de células eletroquímicas montadas de tal forma que possam 

gerar um determinado valor de tensão e corrente. De maneira semelhante aos painéis, 

dependendo da associação em série ou paralelo entre as células. Assim como os painéis 

fotovoltaicos, as baterias são equivalentes às fontes de corrente contínua, onde a 

quantidade de energia gerada depende de seu estado de carga. A carga disponível na 

bateria é quantizada em termos de ampére-hora (Ah), em outras palavras, a carga elétrica 

que pode ser conduzida durante uma hora (PATEL, 2005). 

 

Figura 2.3 – Estado de Carga de uma bateria. 

Fonte: PATEL, 2005. 
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A figura 2.3 mostra o comportamento da bateria durante os estados de carga e descarga em 

um determinado intervalo de tempo. No gráfico, é observável que o valor de estado de 

carga da bateria (State of Charge – SOC) é variável entre 0 e 1, e quanto mais próximo de 

1, maior é o valor de potencial elétrico que se pode obter. 

2.3 Sistema Fotovoltaico-Bateria 

No espaço, a fonte de energia mais utilizada em a satélites artificiais, quando em órbita, é a 

energia solar. Por meio de um arranjo que combina os painéis solares e baterias é possível 

alimentar os sistemas elétricos do satélite durante a presença ou não do sol.  

Quando o satélite artificial é exposto ao sol, os painéis solares são encarregados de 

fornecer energia ao sistema elétrico e ao mesmo tempo recarregar as baterias o mais rápido 

possível. Quando a exposição é interrompida pela obstrução da luz pela Terra, as baterias 

entram em operação e garantem a operação ininterrupta do sistema.  

A figura 2.4 é a representação de um circuito shunt chaveado, na ausência de irradiação 

solar, a chave S2 é fechada fornecendo energia ao barramento que liga a carga. Na 

presença de irradiação, as chaves S1 e S2 são controladas por uma unidade de potência e 

regulam a recarga da bateria e o fornecimento de energia à carga. 

 

Figura 2.4– Sistema Fotovoltaico-Bateria.  

Fonte: Adaptado de QUASCHNING, 2004. 

 

 

 

 

 

http://www.volker-quaschning.de/articles/fundamentals3/figure4.gif
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2.4 Arquiteturas de Sistemas de Controle de Potência 

No arranjo Fotovoltaico-Bateria, se faz de extrema importância a implementação de um 

controle de fornecimento de energia. As fontes energéticas devem operar simultaneamente 

de tal forma que o sistema se mantenha estável. Em outras palavras, a operação dos 

sistemas elétricos deve permanecer em funcionamento e sem interrupção.   

Portanto, se faz necessário a utilização de técnicas de controle de potência de tal forma que 

o barramento de tensão do sistema fique dentro dos patamares estabelecidos ao mesmo 

tempo em que a bateria mantém um estado de carga satisfatório para períodos com 

abstinência de luz onde entrará em operação. Neste trabalho utiliza-se duas técnicas para o 

controle de potência. São elas: 

 Transferência direta de energia (Direct Energy Transfer - DET); 

 Rastreador de ponto de máxima potência (Maximum Peak Power Tracker – 

MPPT); 

 

A seleção da arquitetura mais apropriada para a missão é um fator determinante e 

necessário na concepção do projeto. Normalmente se atribui uma única arquitetura ao 

projeto, porém o trabalho propõe a utilização de ambas as arquiteturas, mas utilizadas em 

situações diferentes que demandam a regulação de tensão no barramento (DET) ou recarga 

da bateria (MPPT). 

A seguir será descrito de forma mais detalhada cada uma dessas técnicas, assim como 

também será justificada a utilização de uma ou outra. 

2.4.1 Transferência Direta de Energia (Direct Energy Transfer - DET) 

A arquitetura de transferência direta de energia, como o próprio nome sugere, é aquela que 

transfere a energia diretamente do painel solar para as cargas do satélite sem a presença de 

um regulador em série. Na figura 2.5, a regulagem da tensão no barramento é feita por 

meio de uma chave (S1) que transfere a energia diretamente às cargas ou de volta ao painel 

(DONATO, 2007). 
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A partir da frequência em que a chave S1 é ativada, é possível regular a tensão que chega à 

carga de tal forma que o barramento que liga o painel solar a carga tenha seu valor de 

tensão regulado. Essa característica justifica a sua utilização em casos onde é necessário se 

ter um barramento regulado. 

 

Figura 2.5– Circuito em configuração DET.  

 

2.4.2 Rastreador de PPM (Maximum Peak Power Tracker – MPPT) 

No rastreador de ponto de máxima potência - MPPT, o painel irá fornecer o máximo de 

potência possível, por meio de um regulador de pontência controlado que configura o 

painel para gerar uma determinada tensão ou corrente dentro dos limites da curva I-V, afim 

de que o produto entre V e I, tensão e corrente, seja o maior possível. 

A determinação do MPPT é obtida a partir da utilização de algoritmos conhecidos como 

técnicas de obtenção do Ponto de Potência Máxima (PPM). Algumas das técnicas mais 

utilizadas são: 

 Perturbar e Observar (P&O) / Hill Climbing; 

 Condutância Incremental; 

 Corrente de curto-circuito; 

 Tensão de circuito aberto; 

 Redes Neurais Artificiais; 

 Lógica Fuzzy. 

 

A determinação da técnica a ser utilizada, deve ser analisada de maneira minuciosa, visto 

que a unidade controladora possui recursos limitados e distribuídos entre outras tarefas. 

Portanto, durante a escolha da técnica a ser utilizada, é importante observar algumas 



26 

características de cada algoritmo, como, velocidade, complexidade de implementação, 

parâmetros medidos.  

A seguir são apresentadas detalhadamente cada uma das técnicas e uma tabela 

comparativa. 

2.4.2.1 Perturbar e Observar (P&O) / Hill Climbing 

Considerado por muitos autores o método mais simples, é composto por um único sensor 

de tensão quando o valor de carga é conhecida ou acrescido de um sensor de corrente caso 

contrário, e é de fácil implementação. Aplica-se uma pequena perturbação na tensão de 

operação do painel solar. Se a variação de potência é positiva após esse processo, verifica-

se que o ponto de máxima potência tende a estar situado na direção da perturbação, 

positiva ou negativa, então, se continua a incrementar a perturbação na mesma direção. 

Caso variação de potência seja negativa, inverte-se o sinal da perturbação a ser aplicada, 

pois o PPM se encontra na direção contrária (HARJAI; BHAEDWAJ; 

SANDHIBIGRAHA 2011). 

 

Figura 2.6– Hill Climbing.  

Fonte: HARJAI; BHAEDWAJ; SANDHIBIGRAHA, 2011. 

Casaro e Martins (2010) utilizam esta técnica ao empregar uma alteração conceitual na 

topologia de inversores de frequência, nos estágio CC-CA, originando um Inversor de Dois 
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Estágios Modificados. O inversor é utilizado no processamento da energia proveniente das 

células fotovoltaicas em sistemas conectados à rede elétrica. 

No projeto dos inversores, o número de sensores requeridos para a implementação é 

reduzido pela introdução do algoritmo P&O. Ao adotar esse método para a arquitetura, é 

possível aproveitar a capacidade de processamento envolvida no controle da corrente 

injetada na rede elétrica (CASARO; MARTINS, 2010). 

Na figura 2.6, esse processo é exemplificado. Quando se parte do ponto A, verifica-se que 

o PPM pode ser encontrado incrementado a tensão de operação na direção positiva 

enquanto partindo do ponto B, na direção negativa. Para ilustrar melhor o funcionamento 

do algoritmo, a figura 2.7 representa o fluxograma detalhado do processo: 

 

Figura 2.7– Algoritmo do Hill Climbing.  

Fonte: Adaptado de HARJAI; BHAEDWAJ; SANDHIBIGRAHA, 2011. 

Onde, V é a tensão, I, corrente, P, potência, ΔP, variação da potência e k é o ciclo atual tal 

que k= 1, 2, 3, ..., n. 
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2.4.2.2 Condutância Incremental 

Neste método, torna-se necessária a utilização de dois sensores, um de tensão e outro de 

corrente. Pelo gráfico P-V da figura 2.8, é observável que o PPM localiza-se no ponto onde 

o coeficiente de angulação da reta tangente à curva é zero: 

 

 

Figura 2.8 – Derivada em PPM.  

Fonte: Adaptado de HARJAI; BHAEDWAJ; SANDHIBIGRAHA, 2011. 

 

dP/dV=d(V.I)/dV                                              (2.1) 

 (dP/dV)PPM = 0                                                (2. 2) 

Portanto, o algoritmo é derivado dessa observação, a partir do resultado da equação 

“dP/dV=d(V.I)/dV” determina-se o próximo passo a ser executado. Caso o resultado seja 

negativo, se reduz o valor de V, se positivo, se aumenta V, e caso 0, se mantém o valor de 

V. Como em P&O a redução e aumento de V é feito com pequenas variações. 

2.4.2.3 Corrente de Curto-Circuito 

Este método resulta do fato de que, sob condições atmosféricas variáveis, como 

temperatura e intensidade de irradiação solar, a corrente de máxima potência é linearmente 
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relacionada a Isc do arranjo fotovoltaico, segundo a equação 2.3. A partir de ensaios com o 

painel solar, determina-se a constante Ka, a qual determina uma relação linear entre a 

corrente de curto circuito (Isc) e a corrente de máxima potência, ajusta-se então a corrente 

de saída do painel para ser igual a Isc afim de se obter a potência máxima de saída. 

Geralmente Ka se estabelece entre 0.78 e 0.92. Um impasse que torna esse método um 

pouco complexo, é a necessidade de se medir Isc em determinados momentos durante a 

operação, precisando-se aplicar um curto circuito ao painel efetuar-se a medição de Isc 

(ESRAM; CHAPMAN, 2007). 

IPPM = Ka.Isc                                                   (2.3) 

2.4.2.4 Tensão De Circuito Aberto 

Assim como o método de corrente de curto-circuito, esse método utiliza uma relação 

linear, Kv,  entre a Tensão de máxima potência e a Tensão de circuito aberto (Voc), como 

mostrado na equação 2.4. A obtenção de Kv é possível a partir de uma determinação 

empírica de Voc pelo fato de que Kv é uma propriedade intrínseca de cada painel solar.  

VPPM = Kv.Voc                                                (2.4) 

O fator Kv normalmente se encontra entre 0.71 e 0.78 e é obtido por extensos testes em 

diferentes níveis de irradiação solar e temperatura, com a medição da Tensão em circuito 

aberto através do desligamento do sistema. Esse processo demonstra uma desvantagem, 

pois o sistema se encontrará desligado por um intervalo de tempo e deve ser levado em 

consideração durante o projeto (ESRAM e CHAPMAN, 2007). 

2.4.2.5 Redes Neurais Artificiais 

A utilização de Redes Neurais Artificiais torna-se possível a partir da implementação de 

uma unidade de controle de potência constituída de um microcontrolador. Redes Neurais 

Artificiais são modelos matemáticos que simulam o funcionamento biológico de neurônios. 

As redes são constituídas em camadas: entrada, camada oculta e saída. Os neurônios (FIG 

2.9) são matematicamente modelados como funções que recebem n entradas atribuídas 

cada uma a um peso w e por fim a partir de outra função η determina-se uma única saída y, 
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que poderá ser a resposta final ou servir de entrada para outro neurônio (BARRETO, 

2002). 

 
Figura 2.9– Neurônio Artificial.  

Fonte: BARRETO, 2002. 

 

As redes são então treinadas a partir de algoritmos que reúnem diversos dados como 

valores de V, tensão de circuito aberto (Voc), Isc, valores atmosféricos de irradiação solar e 

temperatura e por meio de um mecanismo de erros e acertos, é definido os valores do peso 

de cada neurônio. Por fim, quando as redes são finalmente treinadas, quaisquer valores de 

entradas atribuídos ao sistema irá gerar um valor PPM. 

A utilização de redes neurais para obtenção do ponto de máxima potência pode reduzir os 

ruídos e oscilações geradas nos métodos clássicos. Zaki, Amer e Mustafa (2012), 

desenvolveram uma técnica avançada de redes neurais para a implementação do MPPT. 

Foi implementado uma rede neural utilizando o algoritmo back propagation com cálculo 

de erro na forma usual e outra com cálculo de erro derivativo. Ambos os casos geraram 

bons resultados, porém o de erro derivativo resultou em uma convergência ao PPM mais 

rápida. 

As desvantagens da utilização desse método são: 

 Alto nível de complexidade; 

 Quantidade de dados a serem coletados; 

 Tempo computacional; 

 Grande número de sensores necessários; 

 Erro combinado dos sensores. 
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2.4.2.6 Lógica Fuzzy 

Conhecida também como Lógica Nebulosa, a Lógica Fuzzy utiliza de dados imprecisos, 

sem a necessidade de modelos matemáticos bem formulados e que conseguem tratar 

aspectos de não-linearidade. Ao contrário da lógica booleana onde os valores de variáveis 

são exclusivamente 0 ou 1, a lógica fuzzy utiliza todos os valores compreendidos entre 0 e 

1. A partir de uma sentença A sobre uma variável x, pode-se dizer que se o grau de 

pertinência µA(x): (SANDRI; CORREA, 1999). 

 For igual a 1, indica que x é completamente compatível com A; 

 For igual a 0, indica que x é completamente incompatível com A; 

 0 < µA(x): <1, indica que x é parcialmente compatível com A, com grau de 

pertinência µA(x). 

 

Logo, quanto mais próximo de 1, mais compatível é x quanto a sentença A e vise versa. A 

partir desse grau de pertinência, cria-se uma função com variáveis chamadas linguísticas 

que determinam o valor mais aproximado de pertinência. Com isso executa ações de 

acordo com a base de regras do controlador. A estrutura de um controlador nebuloso é 

apresentada na figura 2.10: 

 

Figura 2.10 – Estrutura de um controlador Fuzzy. 

Fonte: SANDRI; CORREA, 2011. 
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Um dos maiores problemas no projeto de sistemas de energia solar é a aleatoriedade das 

fontes energéticas. Essa imprevisibilidade do comportamento de tais sistemas é reduzida 

com a introdução da logica Fuzzy ao MPPT. Cheikh et al. (2007), projetaram um 

controlador de logica Fuzzy para obtenção do PPM. As suas vantagens são a robustez e 

relativamente simples projeto pelo fato de não necessitar de conhecimento do modelo 

exato. Os resultados da utilização da lógica Fuzzy superaram o método P&O, 

demonstrando maior velocidade de convergência e sinal sem flutuação em regime 

permanente (CHEICK et al., 2007). 

2.4.2.7 Comparativo Entre as Técnicas de MPPT 

A tabela 2.1 faz um comparativo geral entre as técnicas apresentadas. Durante a concepção 

do projeto da unidade de controle, a escolha da técnica mais apropriada se faz levando em 

consideração alguns aspectos determinantes como: disponibilidade de sensores, limitações 

do microcontrolador, velocidade de convergência mínima necessária e previsão de entrega 

do projeto. 

Analisando tais aspectos e comparando as técnicas disponíveis, o uso da Lógica Fuzzy e de 

Redes Neurais Artificiais se mostram as menos apropriadas para este projeto, devido 

principalmente ao grau de complexidade, pois se necessita de muitos sensores e maior 

poder computacional, porém, se mostram confiáveis e rápidas nos projetos encontrados na 

revisão bibliográfica. A implementação de um desses métodos se torna interessante para 

futuros trabalhos. 

A utilização da técnica de corrente de curto-circuito ou de tensão de circuito aberto se 

mostram interessantes, mas a determinação dos valores de Ka ou Kv necessitam de testes 

específicos que demandam uma análise mais especifica para cada modelo de painel a se 

utilizar.  

A técnica P&O se mostra a mais utilizada entre os autores encontrados devido a sua fácil 

implementação quando comparada às outras técnicas. Neste trabalho a técnica será 

implementada com a utilização de dois sensores, um de corrente e outro de tensão devido 

ao não conhecimento das cargas acopladas ao circuito. 
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Tabela 2.1 - Comparação entre técnicas de MPPT 

Técnica MPPT Velocidade de 

convergência 

Complexidade de 

Implementação 

Parâmetros 

Medidos 

Perturbar e Observar Variável Baixa Tensão ou 

Tensão e Corrente 

Condutância 

Incremental 

Variável Média Tensão e Corrente 

Corrente de curto-

circuito 

Média Baixa Corrente 

Tensão de circuito 

aberto 

Média Média Tensão 

Redes Neurais 

Artificiais 

Rápida Alta Variável 

Lógica Fuzzy Rápida Alta Variável 

Fonte: Adaptado de HARJAI; BHAEDWAJ; SANDHIBIGRAHA, 2011. 

 

2.5 Microcontroladores 

A grande utilização de dispositivos microcontrolados se iniciou a partir da inovação 

promovida pelos circuitos integrados, que são circuitos eletrônicos de escala micrométrica 

capazes de reunir em um só chip milhões de transistores, diodos, resistores ou qualquer 

dispositivo eletrônico. Essa inovação possibilitou a invasão de novas tecnologias ao meio 

acadêmico e mercado como os sistemas embarcados, dispositivos que possuem algumas 

das características dos microcomputadores, como processadores, memória e periféricos de 

entrada e saída (E/S).  

Assim como os computadores de uso pessoal, porém de forma muito limitada, é possível 

programar esses dispositivos para realizar desde simples tarefas como acionamento de 

lâmpadas até o controle de robôs autônomos. Outros componentes externos como sensores, 

atuadores e até rádios podem se comunicar com o dispositivo através das portas E/S. 

A introdução do uso de um microcontrolador ao projeto se faz devido as suas vantagens 

como: flexibilidade de programação, ou seja, é de fácil modificação; tamanho; velocidade 
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de processamento e baixo consumo energético. A sua utilização é necessária para a 

programação da UCP, sendo o núcleo de processamento onde as arquiteturas de sistema de 

controle de potência são implementadas. 

2.5.1 A Plataforma Arduino 

Criado em 2005 na Itália em um projeto para estudantes que necessitavam de uma 

plataforma de estudos de baixo custo, o Arduino é uma plataforma de prototipagem 

eletrônica de código livre, baseada em um hardware e software flexível e apto a diversas 

aplicações. 

De forma sucinta, a plataforma consiste em uma placa de circuitos eletrônicos que possui 

um microprocessador, memória e periféricos de entrada e saída programáveis 

(CAVALCANTE, 2011). 

Existem diferentes modelos de placas Arduino, cada uma possui recursos que a 

diferenciam em nível tecnológico e preço. A placa escolhida para a realização desse 

projeto é a Arduino Mega 2560 (FIG 2.11), uma plataforma baseada no microcontrolador 

ATMEGA2560 da fabricante ATMEL. Ele possui 54 entradas digitais, das quais 15 são 

utilizáveis para sinais PWM, 16 portas analógicas, 4 portas seriais UART, conexão USB e 

outras funcionalidades que tornam o projeto viável (ARDUINO, 2014). 

 

Figura 2.11 - Arduino Mega 2560.  

Fonte: ARDUINO, 2014. 

A escolha do modelo MEGA 2560 se fez devido ao grande número de portas digitais 

PWM, pois para o projeto de escala real, vários painéis solares e baterias são utilizados e 

uma grande quantidade de chaves MOSFET será utilizada. O grande número de portas 
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digitais e analógicas possibilita a expansão do número de dispositivos acoplados a serem 

controlados que podem ser utilizados em futuros projetos.  

 

A programação da plataforma é realizada por meio de uma da IDE Arduino, um software 

que utiliza a linguagem Processing, baseada em C/C++. A linguagem de programação 

utilizada na Interface IDE é baseada em Wiring e titulada linguagem de programação 

Arduino. O código é compilado e carregado ao microcontrolador pela própria IDE. 

2.6 Comunicação Sem Fio (Wireless) 

A comunicação sem fio é a transmissão de dados entre dois dispositivos com ausência de 

contato físico entre ambos, utilizando-se de ondas de radio frequência. A inserção dessa 

funcionalidade ao projeto se faz devido à importância desse recurso para o ambiente 

didático, um dos objetivos da proposta, visto que esta é a forma de comunicação dos 

satélites. 

2.6.1 Modulo RF Sem Fio XBee 

O módulo XBee é uma dispositivo de comunicação sem fio, possui baixa taxa de 

transmissão que abrange pequenas distâncias e utiliza o protocolo de comunicação ZigBee 

IEEE 802.15.4, um padrão de rede para redes de dispositivos wireless que necessitam 

baixo consumo de energia, baixo custo, e alta confiabilidade, recomendada para 

transmissão de dados de sensores (ANDRIGHETTO, 2008 apud SICHONANY, 2012). 

 

Figura 2.12 - XBee PRO ZB.  

Fonte: DIGI, 2011. 
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O módulo escolhido para o projeto foi o XBee-PRO ZB (FIG 2.12) com antena embutida, 

devido ao baixo consumo de energia e distância de transmissão. Algumas especificações 

do XBee-PRO ZB (DIGI, 2011): 

 Frequência: 2.4 GHz; 

 Potência de Saída: 63 mW; 

 Distância máxima de transmissão: 3,2 km; 

 Taxa de transmissão de  dados RF: 250 kbps 

 Protocolo: ZigBee. 

 

2.7 Sistemas de Controle 

Denomina-se um sistema a controlar, ou uma planta, uma parte de um equipamento, o 

conjunto de itens de uma máquina que funcionam juntos com a finalidade de desempenhar 

uma operação, sendo então, um sistema a controlar, qualquer objeto físico, tal como um 

dispositivo mecânico, uma caldeira para aquecimento, ou espaçonave a ser controlado 

(OGATA, 2000). 

2.7.1 Sistema de Controle em Malha Fechada Versus Malha Aberta 

Em um sistema de malha aberta, o sinal de saída do processo não é realimentado na 

entrada, sendo assim ele não interfere na ação de controle. A figura 2.13 representa o 

diagrama de blocos de um sistema genérico em malha aberta: 

 

 

Figura 2.13 - Sistema em malha aberta.  

 

Um exemplo desse sistema é a máquina de lavar roupas. Ela é programada para lavar, 

enxaguar e centrifugar, mas ao final do processo não se mede o sinal de saída, ou seja, se 

as roupas estão limpas (OGATA, 2000). 
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Em um sistema de malha fechada (FIG 2.14), o sinal de saída afeta o sinal de entrada a 

partir de uma realimentação feita do sinal de saída que normalmente é medida por 

sensores. O sinal de saída é comparado com o sinal de entrada por meio de uma operação 

de soma e subtração a fim de se obter o erro de saída em relação à entrada. Este valor de 

erro é então injetado no controlador que é projetado para reduzir este sinal de erro à zero. 

 

Figura 2.14 - Sistema em malha fechada.  

 

Um exemplo prático de um sistema em malha fechada seria um carro operado por um 

motorista. Os sinais de entrada seriam a pressão no acelerador e o ângulo do volante. A 

realimentação é feita pela visão do condutor que verifica os sinais de saída: a velocidade no 

velocímetro e a rota seguida pelo carro na estrada. Com base nesses dados o motorista 

decide as ações a serem tomadas a partir de um conjunto de regras verificadas nas placas 

de trânsito e seu treinamento, podendo assim controlar o carro para que siga a rota correta 

na velocidade desejada. 

2.8 Controle PID 

O controle proporcional integral derivativo, PID, é uma estratégia de controle que utiliza 

como base o sinal de erro do sistema. Os parâmetros principais desse controlador são Kp é 

o ganho proporcional, Ki, o ganho integral e Kd o ganho derivativo. A figura 2.15 denota a 

equação do controlador no domínio de Laplace.  
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Figura 2.15 - Controle PID.  

Fonte: Adaptado de OGATA, 2000. 

 

up(t) = Kp.e(t)                                                    (2.5) 

ui(t) = Ki. ∫                                                       (2.6) 

ud(t) = Kd.
     

  
                                      (2.7) 

Onde up(t) é a saída proporcional do controlador, ui(t), saída integral, ud(t), a saída 

derivativa, e e(t) = sinal de erro no instante t. 

A parcela proporcional (Equação 2.5) do controlador age como um amplificador de ganho 

ajustável, pois o sinal de erro é multiplicado pelo ganho proporcional. Sua função é 

diminuir o tempo de resposta e reduzir o erro em regime permanente. 

A parcela integral (Equação 2.6) do controlador tem a função de eliminar o erro em regime 

permanente. O sinal de erro é integrado ao longo de um período t, ou seja, o tempo de 

operação do sistema e multiplicado pelo ganho integral. 

A parcela derivativa (Equação 2.7) atua sobre distúrbios introduzidos ao sistema a fim de 

se produzir uma resposta mais veloz. As variações de erro são obtidas e multiplicadas por 

um ganho derivativo e sua utilização é em casos extremos onde a velocidade de reação do 

controlador é importante, como por exemplo, em reações químicas, pois a ação derivativa 

pode algumas vezes gerar um efeito indesejado sobre ruídos. 
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2.8.1 Sintonia de Controladores PID 

Os parâmetros de um controlador PID devem ser ajustados para que a resposta do sistema 

seja a mais próxima da desejada. Tais ajustes não são triviais, pois as três parcelas do 

controlador atuam em conjunto. Para um ajuste preciso e confiável, foram desenvolvidos 

alguns métodos de sintonia.  

O primeiro método a ser descrito é o primeiro método de Ziegler-Nichols. O método é um 

conjunto de regras a serem utilizadas após a obtenção de alguns parâmetros obtidos a partir 

da resposta do sistema em malha aberta a um degrau unitário: 

 
Figura 2.16 – Primeiro Método de Ziegler-Nichols.  

Fonte: OGATA, 2000. 

 

A resposta do sistema, obrigatoriamente, deve ser uma curva em forma de S no gráfico c(t) 

versus t, caso contrário outro método deve ser utilizado. A partir do ponto de inflexão da 

curva traça-se uma reta tangente. Obtêm-se os pontos de interseção da reta em relação ao 

eixo t e a reta em K, onde K é a reposta em regime permanente e c(t), a resposta do sistema 

no instante t. A partir desses pontos obtêm-se o valor de L, tempo de retardo, e T, constante 

de tempo, como na figura 2.16. 
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Tabela 2.2 – Regra de Sintonia do Primeiro Método de Ziegler-Nichols 

 
Fonte: OGATA, 2000. 

  

A partir de L e T definem-se então os valores de Kp, Ti e Td de acordo com o tipo de 

controlador respeitando a tabela acima. Onde Ti é o tempo integral e Td o tempo derivativo 

segundo as equações abaixo: 

 

Ki = Kp/Ti                                                      (2.8) 

Kd = Kp.Td                                                     (2.9) 

O segundo método apresentado aqui é chamado de segundo método de Ziegler-Nichols, 

baseada no ganho crítico. O procedimento consiste em ajustar somente o ganho 

proporcional, enquanto o ganho integral e derivativo são nulos, até que a resposta do 

sistema em malha fechada apresente oscilações de período Pcr, período crítico, como na 

figura 2.17: 

 

 
Figura 2.17 - Método do período crítico.  

Fonte: Adaptado de OGATA, 2000. 
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A partir da obtenção de Pcr define-se então os valores de Kp, Ti e Td de acordo com o tipo 

de compensador substituindo os valores da tabela abaixo: 

Tabela 2.3 – Regra de Sintonia do Segundo Método de Ziegler-Nichols 

 
Fonte: OGATA, 2000. 

 

2.9 Modulação de Largura de Pulso – PWM (Pulse Width Modulation) 

A modulação de largura de pulso é uma técnica utilizada na eletrônica a fim de se simular 

um sinal de onda senoidal ou sinais contínuos utilizando pulsos digitais em alta frequência 

com largura de pulso ajustável. O ajuste da largura de pulso também é conhecido como 

ciclo de trabalho (duty cycle). Os pulsos digitais são ondas retangulares que se repetem em 

um período tempo segundo um sinal de frequência de refêrencia (clock). 

 
Figura 2.18 – Sinais PWM.  

Fonte: ARDUINO, 2014. 

http://arduino.cc/en/Tutorial/PWM
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A figura 2.18 representa a geração de um sinal PWM utilizando a plataforma Arduino. As 

barras verdes verticais representam o início de cada período. A fração do ciclo de trabalho 

determina qual será a saída de tensão contínua em relação ao sinal de referência, neste caso 

é de 5 V. A partir a equação 2.10 obtém-se o valor de tensão desejado: 

Vo = Vs.d                                                   (2.10) 

 

 

Sendo Vo a Tensão de saída; Vs a Tensão de referência e d = Ciclo de trabalho (varia entre 

0 e 1). Por exemplo, um ciclo de trabalho igual 50 % ou 0,5 com sinal de referência de 5 V 

remete uma saída de tensão de 2,5 V. 

A utilização de sinais PWM necessita de um valor de clock muito alto que varia de acordo 

com a aplicação, pois o efeito gerado pelo sinal elétrico simulado nas cargas deve ser 

equivalente a um sinal elétrico real e baixas frequências, menores que 1 kHz, resultam em 

saídas não desejadas e instáveis devido ao tempo de chaveamento. Neste trabalho, a 

frequência do PWM utilizada é por volta de 62 kHz ajustada na programação do Arduino.  

2.10 MOSFET de Potência 

Um MOSFET, da tradução da língua inglesa, Transistor de Efeito de Campo de Óxido de 

Metal Semicondutor, é composto basicamente por um substrato, um canal NPN ou PNP 

(FIG 2.19) formada por uma película de óxido metálico e um gate. 

 
Figura 2.19 – MOSFET.  

Fonte: Adaptado de BARKHORDARIAN, 1996. 
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A sua operação, de maneira sucinta: quando uma tensão acima de um valor definido é 

aplicada ao gate, observa-se a condução de elétrons do dreno para a fonte, criando-se um 

fluxo de corrente. A sua utilização nesse projeto se faz pela versatilidade obtida pela 

frequência de operação que se pode aplicar no gate, tensão máxima de bloqueio, corrente 

máxima de operação e baixa resistência estática.  

2.11 O Software LabVIEW 

O software LabVIEW, da National Instruments, é um ambiente de programação 

completamente gráfica, com possibilidade de integração com outras linguagens de 

programação como MATLAB, C++ e Arduino, que realiza aquisição de dados de 

instrumentos e dispositivos elétricos, e também o controle de processos (NOGUEIRA, 

2013).  

Seu ambiente de programação é constituído de duas janelas (FIG 2.20), uma para a 

programação feita em diagrama de blocos e outra, chamada painel frontal onde é possível a 

criação de sistemas supervisores a partir da aquisição de dados obtida pelo sistema de 

comunicação. Neste trabalho, foi utilizado o programa na etapa de aquisição de dados e 

realização de testes, para simular um ambiente de supervisão similar ao real utilizado em 

satélites artificiais. 

 
Figura 2.20 – Programação em LabVIEW.  

FONTE: NOGUEIRA, 2013. 

 



 

3 METODOLOGIA 

A abordagem do problema tratado neste trabalho será dividida em etapas de tal forma que 

possam atender aos objetivos propostos. A partir de pesquisas sobre o assunto tal como a 

atual situação do país em relação ao tema em outras universidades, a disponibilidade 

tecnológica oferecida e os fundamentos teóricos disponíveis na atualidade, foi possível o  

desenvolvimento de um protótipo através das seguintes etapas: 

 Uma análise geral do tema foi estudada em conjunto com o professor orientador e 

fez-se uma apresentação do tema e do problema; 

 A discussão de uma solução para o problema é feita a partir da coleta de 

informações; 

 Uma simulação por meio do software Simulink é realizada a fim de se encontrar a 

viabilidade de construção de um protótipo; 

 A proposta de um protótipo é apresentada; 

 São feitos testes e calibrações da plataforma desenvolvida para por fim discutir os 

resultados obtidos. 

 

3.1 Materiais Utilizados 

Além dos materiais utilizados já citados no capítulo 2, neste subcapítulo serão abordados 

os componentes utilizados no protótipo. A partir de uma pesquisa de componentes 

compatíveis com o projeto, foram analisados as alternativas apresentadas e os recursos 

disponíveis para o desenvolvimento do protótipo e dados para simulação. O painel solar 

escolhido para aplicação foi o SP9261. 

 
Figura 3.1 - Painel Solar.  

Fonte: ECVV,  2014. 

http://upload.ecvv.com/upload/Product/20098/China_solar_panel20098101425470.jpg
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O SP9261 (FIG 3.1) é composto de nove barras de células fotovoltaicas em série do tipo 

monocristalina, apresenta tensão em circuito aberto entre 5 e 5.5 V, tensão de operação de 

4.4 V e corrente máxima de 100 mA. A baixa potência de saída se mostra compatível para 

implementação com o Arduino, excluindo a necessidade de acoplamento do circuito. 

A bateria (FIG 3.2) utilizada foi a bateria de íons de lítio com capacidade de 2000 mAh 

com tensão nominal de 3.7 V, escolha justificada pela compatibilidade com os painéis 

solares que apresentam tensão máxima de saída em operação de 4.4 V que possibilitam a 

recarga da bateria. 

 
Figura 3.2 - Bateria utilizada.  

Fonte: SPARKFUN, 2014. 

 

Para o chaveamento dos painéis fotovoltaicos foi utilizado o MOSFET o IRF840, devido 

principalmente a baixa tensão de bloqueio do gate e resistência eletrostática. Algumas de 

suas características relevantes são:  

 Tensão de bloqueio do gate: 2 V; 

 Resistência eletrostática: 0.85 Ω; 

 Tensão máxima: 500 V; 

 Corrente máxima: 8 A;  

 

Devido ao tempo nublado durante os testes realizados na cidade de Ouro Preto, foi 

utilizado um refletor de lâmpada alógena de 300 W para a irradiação de luz direcionada aos 

painéis fotovoltaicos. 

A carga utilizada para o protótipo foi uma ventoinha de corrente contínua com tensão 

nominal de 12 V e corrente de 0.2 A. Sua utilização se faz interessante devido a este tipo 
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de carga ter uma parcela resistiva, uma indutiva e uma força contra eletromotriz que 

causarão distúrbios ao barramento, útil para validação do controlador PI. 

3.2 Modelagem do Problema 

O problema em questão consiste na regulagem de tensão no barramento das cargas do 

satélite. Para tanto, é necessário a aplicação de uma técnica de controle de potência nos 

painéis solares dependendo do tipo de situação, seja para recarga das baterias ou 

fornecimento de energia. A seguir, será descrito o circuito utilizado. 

 

Figura 3.3 - Circuito Painel Solar.  

 

A figura 3.3 acima representa o circuito do painel solar, composto de um painel solar, um 

sensor de corrente, um MOSFET, um capacitor de capacitância C, e dois resistores de 

resistência R. O terminal g é o gate do MOSFET e Vo a tensão de saída do circuito. 

Para a modelagem do problema, os resistores R são desconsiderados, pois como são 

utilizados apenas como sensor de tensão no barramento seu efeito no circuito é muito 

pequeno a ponto de não causar algum distúrbio a operação.  

 
Figura 3.4 – Análise de correntes do sistema.  

 

 

São representadas na figura 3.4, as correntes do sistema. A corrente de entrada, i, sai do 

painel solar e se divide em corrente de saída, io, e a corrente do capacitor. 
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A solução para o problema consiste em desenvolver um controlador PI que rejeite 

distúrbios mediante a utilização de um microcontrolador. Para isso, toma-se a corrente io 

como um sinal de distúrbio ao sistema, pois não se tem conhecimento de que cargas serão 

acopladas ao sistema, e como este projeto tem ênfase no controle de potência, as cargas se 

tornam uma variável do sistema.  

Sabe-se que o sinal Vo é igual à tensão no capacitor então temos: 

ic = C.∫
     

  
                                           (3.1) 

 

I(s) = C.s.V(s)                                                   (3.2) 

 
    

    
 = 

 

  
                                               (3.3) 

 
Aplicando a transformada de Laplace a equação 3.1 e desenvolvendo até a equação 3.3 é 

possível obter a função de transferência da planta. A equação diz que para uma excitação 

de corrente I(s), o sistema apresenta uma saída V(s) proporcional à 1/Cs. No entanto, para 

o desenvolvimento do controlador considera-se que ele recebe um sinal de erro entre o 

valor de referência de tensão e o valor medido de tensão através do divisor de tensão dado 

pelos resistores R em série. Por fim é gerado na saída um valor de corrente a ser extraído 

dos painéis solares. Na figura 3.5, o diagrama de blocos do sistema é apresentado: 

 
Figura 3.5 – Diagrama de blocos.  

 

No diagrama e blocos é possível visualizar a ação da corrrente io no sistema. Como um 

sinal de distúrbio, io é subtraído de I(s) que chega a planta como I(s) - io. O efeito causado 

por io deve ser então ser tratado pelo controlador apenas com a realimentação do sinal de 

Vo. 
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3.2.1 Estratégia de Controle DET 

Após a análise das arquiteturas dos sistemas de controle de potência, determinou-se que a 

utilização do método DET é viável para a situação de controle de tensão no barramento. A 

energia devolvida aos painéis solares para este projeto é na casa dos mW, portanto pode ser 

facilmente convertida em calor sem danificá-los. A utilização de MOSFETs possibilita o 

direcionamento da energia de volta aos painéis quando em estado de condução ou em 

direção as cargas quando não acionados. 

Para o bloco de controle, foi desenvolvida uma estratégia de controle baseada em DET, nos 

parâmetros de corrente fornecidos pelos painéis solares e no valor de referência de tensão. 

A necessidade de utilização desses parâmetros surge a partir das limitações do sistema, 

como o ajuste do PWM no Arduino limitado por 8 bits e saída máxima de corrente dos 

painéis de 100 mA. 

A partir da análise dos valores de erro possíveis e os parâmetros limitadores do sistema foi 

possível a construção de uma relação linear entre o valor de corrente de saída e o valor de 

erro de tensão medido mostrado na figura 3.6. 

E = Vs – Vm.                                                    (3.4) 

Onde E é o erro calculado, Vs a tensão de referencia e Vm a tensão medida. 

 
Figura 3.6 – Curva PWM-Erro.  
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O valor de erro é obtido a partir da equação (3.4), quando o valor de erro é igual a zero, o 

valor do ciclo de trabalho do PWM se mantém em 50 %, quando igual a Vs, 100 % e –Vs, 

0%. A utilização de uma estratégia de controle como esta permite que a inserção de um 

controlador PID possa ajustar os pontos de operação do PWM de tal forma que o erro se 

mantenha em 0. Ao se estabelecer uma relação entre o erro e o ciclo de trabalho PWM que 

será utilizado nos MOSFETs, é possível ajustar a corrente de saída do painel solar, e 

consequentemente a potência de saída, a partir do método DET. A utilização dessa relação 

linear é feita da seguinte forma: (1) O valor do ciclo de trabalho fornecido pelo controlador 

é aplicado ao PWM gerado pelo Arduino; (2) o sinal PWM é acoplado ao terminal gate do 

MOSFET; (3) por fim a saída de corrente será proporcional ao valor do ciclo de trabalho. 

3.2.2 Estratégia de Controle MPPT 

Na situação de recarga das baterias a arquitetura MPPT mostra ser a mais apropriada para 

uma recarga rápida e efetiva durante o período de incidência solar. Após análise das 

técnicas apresentadas e do material disponível no laboratório, pensou-se na utilização da 

técnica de corrente de curto circuito, porém esta necessita da utilização de um circuito 

segurador de ordem zero. O segurador de ordem zero necessita de uma fonte externa para 

operação, pois precisa ser alimentado com -12 V e 5 V, como ainda não possuímos uma 

fonte que converta a energia das baterias nessas tensões e os painéis fornecerem somente 4 

V, a utilização da técnica tornou-se inviável. Portanto, a técnica escolhida foi a P&O, pois 

necessita somente de um sensor de tensão e um de corrente.  

A utilização da técnica Hill Climbing foi possível com a programação do algoritmo visto 

na sessão 2.4.2.1. Os dados coletados pelo sensor de corrente e de tensão disponíveis. Toda 

parte de cálculos matemáticos são realizados no próprio controlador. Existe a possibilidade 

de computá-los em um software de supervisão, porém essa alternativa não é aplicável 

quando o satélite está em órbita devido ao atraso na comunicação e o risco de haver falha 

de comunicação, prejudicando assim seu funcionamento.   
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3.3 Validação via Simulação 

 

 

Figura 3.7 – Sistema no Simulink.  

 

Para se fazer uma análise das propostas feitas quanto às arquiteturas utilizadas e seu 

funcionamento, foi elaborado uma simulação feita no software Simulink com o intuito de 

se validar a arquitetura DET a partir do modelo visto na figura 3.7. Com a utilização de 

blocos, e com valores de referência de capacitância C e resistência R de acordo com o 

projeto físico, foi construído o sistema da planta. Em seguida, adicionou-se um bloco para 

o controlador que possui o controlador PID e um conversor Erro – Corrente desenvolvido 

de acordo com o gráfico PWM x Erro. Por fim, inseriu-se um gerador de ruído gaussiano a 

fim de simular o valor da corrente io no circuito. Os dados obtidos na simulação podem ser 

visualizados pelos gráficos gerados nos Scopes.  

3.3.1 Bloco Planta  

 

Figura 3.8 – Bloco Planta.  
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Para a simulação da planta utilizou-se o valor de C de 2200 µF para capacitância e R de 1 

kΩ para cada resistência do medidor de tensão, estes valores são os prováveis de se utilizar 

no protótipo por serem compatíveis com as cargas. Na figura 3.8, a entrada da planta 

recebe o sinal de corrente oriundo dos painéis solares subtraída da corrente io ajustados 

pelo controlador e se divide entre a planta e o medidor de tensão, pois são ligados 

paralelamente no circuito. Por fim, a saída de tensão é resultante da adição da saída do 

medidor de tensão e da integração da corrente no capacitor da planta. 

3.3.2 Bloco Controlador 

 

 

Figura 3.9 – Bloco Controlador.  

 

 

Neste bloco, os sinais de erro calculado e valor de tensão de referência são injetados. Na 

figura 3.9, o bloco PID recebe o valor de erro e gera como saída um valor de erro ajustado 

pelos parâmetros Kp e Ki do controlador serem em seguida computados para o cálculo do 

ciclo de trabalho, d, do PWM. O valor d é obtido a partir da relação Erro – Corrente e 

ajustado para ficar entre as faixas de 0 – 0.1 mA a partir de um saturador. A inserção do 

saturador é importante para a simulação se adequar ao protótipo físico e seus limites de 

corrente.  
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Figura 3.10 – Bloco PI. 

 

A figura 3.10 representa o bloco PI, os parâmetros Kp e Ki são ajustados a partir dos 

resultados da simulação e das características esperadas para o sistema. Os ajustes dos 

parâmetros foram feitas via tentativa e erro, e estabeleceu-se que o erro em regime 

permanente deveria ser de +/-5 %.   

3.4 Desenvolvimento do Protótipo 

O desenvolvimento do projeto do protótipo foi realizado sequencialmente através dos 

seguintes passos: (1) Montagem do circuito elétrico; (2) Implementação da arquitetura 

DET e MPPT; (3) Sintonia do controlador e testes; (4) Programação do Supervisório em 

LabVIEW; e (5) Incorporação da comunicação sem fio. 

3.4.1 Montagem do Circuito Elétrico 

Para montagem do circuito elétrico (FIG 3.11), utilizou-se o material disponível no 

Laboratório de Eletrônica Analógica e Digital da UFOP. Todos os elementos utilizados 

estão descritos na sessão 3.1 exceto o capacitor eletrolítico de 2200 µF, dois resistores de 1 

kΩ e um resistor de potência de 1 Ω e 5 W.  
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Figura 3.11 – Montagem do circuito elétrico.  

 

A utilização de dois resistores de 1 kΩ foi realizada devido à precaução de se construir um 

divisor de tensão como na equação 3.5 para medição no Arduino, visto que as portas 

analógicas do microcontrolador aceitam valores até 5 V. O valor de tensão real é 

computado a partir de operações realizadas dentro do Arduino. 

VR2=R2.
 

     
                                           (3.5) 

Onde, V é a Tensão no barramento; VR2 a Tensão sobre o resistor R2. 

Para a construção do sensor de corrente, utilizou-se o resistor de potência de 1 Ω ligado em 

série com a carga, sendo assim possível medir a corrente que passa através da mesma. Por 

meio da primeira lei de Ohm, equação 3.6, temos que a tensão é igual à tensão medida, 

pois o valor de R é igual à um. 

V=R3.I                                                                (3.6) 

O gate do MOSFET IRF840 é ligado à porta digital 4, o divisor de tensão na porta 

analógica A0 e o sensor de corrente na porta A1 do Arduino. A programação escrita no 

Arduino é dividida em cinco códigos, sendo: o programa principal, que define as variáveis, 

configura as portas e a porta serial de comunicação, recebe o comando pela porta serial e 
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chama um subprograma dependendo do que o usuário define no programa supervisório; o 

código de comunicação entre o Arduino e o supervisório; o código que efetue o controle PI 

quando operando em DET; o código MPPT que realiza o algoritmo da técnica P&O e; o 

código dos medidores de corrente e tensão. 

3.4.2 Fotos do Circuito Elétrico 

Para um melhor entendimento, as imagens abaixo mostram o circuito montado e os 

equipamentos utilizados para os testes. As fotos são, respectivamente, o circuito montado 

em protoboard (FIG 3.12) com os materiais utilizados para os testes; um modulo XBee 

conectado a porta USB (FIG 3.13) para comunicação com supervisório e; o arranjo dos 

painéis solares em frente ao refletor (FIG 3.14). 

 

Figura 3.12 – Foto do circuito.  
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Figura 3.13 – Foto do módulo XBee.  

 

 

Figura 3.14 - Foto do arranjo dos painéis e refletor.  

 

3.4.3 Implementação da Arquitetura DET e MPPT 

A implementação das arquiteturas de potência foram totalmente desenvolvidas durante a 

programação do microcontrolador. Basicamente, o Arduino é encarregado de coletar os 

dados dos sensores e dos dados fornecidos no supervisório discutido na seção 3.4.5 e tratá-
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los. Dependendo do tipo de arquitetura, um código é interrompido e o outro entra em 

operação em um ciclo infinito. 

 
Figura 3.15 - Fluxograma do Programa.  

 

O código completo pode ser visto no Apêndice I. 

  

3.4.4 Sintonia do Controlador e Testes 

Com o protótipo em mãos, foram realizados testes para a sintonia do controlador e para 

validação do projeto. Durante a realização dos testes foi observado que os parâmetros Kp e 

Ki do controlador PI influenciavam as saídas do controlador a ponto de se comprometer a 

estabilidade do sistema. 

Após uma análise das técnicas de sintonia de controladores PID, foi constatado que o 

primeiro método de Ziegler-Nichols não era aplicável devido ao sinal de saída em malha 

aberto ser instável. Portanto, verificou-se que o método do ganho crítico seria uma 

alternativa viável. 
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Através do monitor serial do próprio software de programação do Arduino, foi possível 

ajustar o ganho de Kp em tempo real sem a necessidade de se compilar o programa várias 

vezes. Ajustou-se o ganho Ki para zero e aos poucos se foi ajustando o valor do ganho de 

Kp até que o sistema apresentasse uma oscilação periódica quando Kp = 20 como 

mostrado na figura 3.16. Para a medição da saída do sistema, optou-se pela medição da 

tensão de saída do sinal de PWM com a utilização de um filtro passa baixa para eliminar os 

ruídos na saída composto por um resistor de 1 kΩ e capacitor de 47 nF. 

 

Figura 3.16 - Medição da saída do sinal de PWM.  

 

Segundo o método do ganho crítico, para o projeto de um controlador PI, o valor do ganho 

de Kp é determinado pela equação 3.7 e o valor de Ti pela equação 3.8. Visto que o 

controlador é digital e que no código de programação, a constante de tempo de aquisição 

foi de T = 10 ms, foi utilizada a equação 3.9 para determinação de Ki para controladores 

digitais. 

Kp=0,45.Kcr                                                     (3.7) 

Ti=
 

   
.Pcr                                                      (3.8) 
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Ki=
  

  
                                            (3.9) 

Os testes realizados consistiram na inserção de perturbações ao sistema. Para o sistema 

DET, foram introduzidas perturbações a incidência solar através do afastamento dos 

painéis fotovoltaicos da fonte de luz até que o sinal de PWM chegasse a 100%. Para a 

arquitetura MPPT o teste realizado consistiu em uma comparação entre o algoritmo em 

funcionamento e a utilização de um sinal de 100% do PWM.  

3.4.5 Programação do Supervisório em LabVIEW e Comunicação Sem Fio 

Para a programação do supervisório em LabVIEW foi utilizada principalmente a 

manipulação dos dados recebidos pela comunicação serial através dos blocos funcionais do 

programa.  

A figura 3.17 é um trecho da programação do diagrama de blocos do tratamento dos dados 

recebidos. Do lado do Arduino, é enviada uma palavra contendo um caractere 

diferenciador, o tipo de arquitetura de controle de potência, DET ou MPPT, registros dos 

sensores e ciclo de trabalho do PWM. Do lado do supervisório são enviados palavras, 

dentre elas, o pedido de dados, ajuste da tensão de referencia e seleção de arquitetura de 

controle de potência.  

 
Figura 3.17 – Trecho da programação em LabVIEW.  
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A figura 3.18 mostra o painel frontal, constituído de displays analógicos de tensão e 

corrente, uma barra medidora do ciclo de trabalho PWM, um gráfico de Potência x Tempo, 

Erro x Tempo, botões para seleção de arquitetura, Tensão de Referência para o DET e 

porta serial. 

 
Figura 3.18 – Painel frontal.  

 

Para comunicação entre o supervisório e o Arduino, foram utilizados módulos XBee. O 

módulo conectado ao computador é instalado com a ajuda de um adaptador USB. O 

módulo conectado ao Arduino é instalado através de um circuito chamado “Shield”, o 

Shield é acoplado às portas I/O do Arduino e o modulo XBee conectado ao Shield. Essa 

solução para o Arduino permite o uso do módulo sem comprometer o acesso às portas I/O.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 RESULTADOS 

Os resultados obtidos tanto na simulação quanto nos testes realizados com o protótipo são 

aqui analisados e discutidos quanto sua validação. 

 

4.1 Simulação 

Para a simulação do circuito DET, foi utilizado como parâmetro de parada de simulação, 

100 segundos. A coleta dos dados para análise foi possível com a utilização dos blocos 

scope do Simulink. 

 
Figura 4.1 – Ruído Gaussiano.  

 

A figura 4.1 mostra um trecho do ruído gaussiano injetado a planta durante o tempo de 

simulação. A amplitude do ruído é de 0.1 mA, ou seja, a corrente máxima possível de se 

drenar dos painéis fotovoltaicos. 

 

 
Figura 4.2– Saída do sistema. 
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A figura 4.2 mostra os dados coletados na saída do sistema. A variação do erro ficou em 

+/- 0.25 V, ou seja, 5 % do valor de referência, que na simulação foi definido como 5 V. 

A partir da análise dos gráficos acima, foi constatado que a simulação obteve sucesso ao 

exibir um sinal de saída satisfatório, dentro dos padrões definidos. Com os resultados da 

simulação, foi definido que um protótipo seria implementado de acordo com as 

características do modelo teórico utilizado. 

4.2 Protótipo Operando em DET 

A coleta de dados do protótipo foi realizada com a ajuda do painel frontal do supervisório 

em LabVIEW. Os primeiros testes de validação foram realizados com a arquitetura DET, 

as figuras 4.3 e 4.4 mostram os dados coletados em um teste onde o valor de referência de 

tensão é de 3 V. 

 
Figura 4.3 – Arquitetura DET, Tensão de Referência 3 V.  

 

A partir dos dados coletados durante o teste, observa-se que o ciclo de trabalho do PWM se 

encontra em 38 % e o erro menor que 1 %. A seta vermelha no gráfico frisa o momento em 

que o valor de referência foi enviado ao microcontrolador. Pode se observar que a resposta 

do sistema assemelha-se a um sistema de primeira ordem e que o erro se extingue 

gradativamente até que se aproxima de 0 % em regime permanente devido à ação integral 

do controlador. 
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Figura 4.4 – Arquitetura DET, Tensão de Referência 3,5 V.  

 

Em um segundo teste realizado, foi alterado o valor de referência de tensão para 3,5V. A 

seta vermelha no gráfico denota o instante em que o valor foi inserido. O erro se manteve 

em 0% em regime permanente e o valor de ciclo de trabalho do PWM chegou próximo ao 

seu limite, em 84 %. 

Durante os testes, também foram inseridos distúrbios ao sistema distanciando-se os painéis 

fotovoltaicos da fonte de luz. Ao distanciar os painéis da fonte de luz, o controlador 

mostrou-se robusto e rejeitou as interferências com sucesso até que a fonte de luz se 

distanciasse a ponto que o ciclo de trabalho alcançasse 100% e então o valor de erro 

começa a crescer. Isso ocorre devido ao limite de corrente que os painéis podem fornecer 

com a quantidade de luz fornecida. Se pode dizer que esse fenômeno se assemelha ao 

período onde não há incidência solar e as baterias deveriam entrar em operação. 

Os resultados obtidos demonstraram que a proposta é valida, e o controlador implementado 

foi robusto o suficiente para eliminar os erros e garantir estabilidade ao sistema.  

4.3 Protótipo Operando em MPPT 

Para validar se a arquitetura MPPT apresentava resultados positivos, foi realizado um teste 

para comparar sua eficácia e quanto a inserção desse tipo de arquitetura beneficia a recarga 
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de baterias. O teste consistiu em comparar a operação em DET com ciclo de trabalho 100% 

e o algoritmo MPPT. 

 
Figura 4.5 - DET com ciclo de trabalho 100 %. 

 

 
Figura 4.6 – Resultados da arquitetura MPPT.  

 

 

Para que a arquitetura DET pudesse operar com ciclo de trabalho 100 % foi estabelecido 

um valor de referência de tensão de 9 V, valor impossível de se obter com os painéis 

solares utilizados, garantindo que o ciclo ficasse fixo em 100 % como visto na figura 4.5. 

O valor de potência computado operando na arquitetura DET foi de 0.3531 W contra 

0.4213 W (FIG 4.6) operando em MPPT, ou seja, foi obtido um valor de potência de 19,3 
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% a mais do que operando em DET. Outro detalhe a se ressaltar é o valor do ciclo de 

trabalho, que ficou em 92 %, demonstrando que a curva I – V foi comprovada, pois o 

ponto de operação em que o painel fornece a máxima potência não se encontra em 100 % 

do seu ciclo de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 CONCLUSÃO 

O ramo aeroespacial, especificamente o de satélites artificiais, mostra que são necessárias 

análises minuciosas durante seu projeto devido ao grande número de variáveis a se 

controlar em um objeto em órbita. A necessidade de um fornecimento de energia contínuo 

e estável as suas cargas é um desafio que só foi sanado com a introdução de painéis 

fotovoltaicos e baterias químicas para garantir seu funcionamento. 

O projeto aqui sugerido consistiu em uma avaliação da viabilidade de se fazer o controle de 

potência para satélites artificiais utilizando sistemas embarcados. A utilização do Arduino 

para essa tarefa justifica seu potencial para uma plataforma de desenvolvimento tão 

utilizada atualmente, mesmo com recursos limitados, o microcontrolador pode com 

eficácia regular a tensão no barramento das cargas e executar o algoritmo da arquitetura 

MPPT. 

A arquitetura DET em conjunto com o Arduino se mostrou satisfatória para o projeto, pois 

a regulagem do nível de tensão no barramento se mostrou acima das expectativas iniciais 

do projeto, exibindo um valor de erro praticamente 0%, mesmo com a inserção de cargas 

variáveis e interferências sofridas pelo sistema. É importante frisar que o projeto do 

controlador foi feito sem o conhecimento das cargas que seriam utilizadas e mesmo 

tratando-as como distúrbios ao sistema foi possível obter tais resultados, que foram acima 

dos esperados. 

A arquitetura MPPT mostrou seu potencial para esse tipo de projeto após os testes 

realizados que justificam a sua inserção ao projeto. Para situações onde as baterias 

precisam de uma rápida recarga esta arquitetura se mostra muito superior a DET, pois a 

potência extraída foi superior. 

Para escala acadêmica, a utilização do software LabVIEW para construção de um 

supervisório e a utilização de módulos XBee para comunicação WiFi se mostra excelente, 

pois sua utilização por alunos universitários é muito comum e essa familiarização com 

essas tecnologias facilitam o entendimento para estudantes da área. 
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Portanto, a partir dos dados aqui obtidos e analisados é possível dizer que o projeto é 

válido e os resultados foram satisfatórios. A facilidade de alteração do projeto promovida 

pela utilização da plataforma Arduino e o software LabVIEW, mostram que o projeto pode 

ser facilmente modificado ou adaptado para novos trabalhos. 

5.1 Sugestões Para Futuros Trabalhos 

No projeto aqui realizado, algumas decisões tiveram de ser tomadas devido à limitação de 

alguns recursos para seu completo desenvolvimento. O trabalho abordou uma unidade de 

controle de potência para satélites artificiais mostrando a viabilidade de utilização das 

arquiteturas DET e MPPT em conjunto, ao contrário de outros trabalhos onde era optada 

uma ou outra. 

Para trabalhos futuros se pode sugerir a implementação de sistemas que com bancos de 

baterias que possam alimentar simultaneamente as cargas e o microcontrolador. Alguns 

testes realizados com este projeto mostraram que isso é possível, mas há uma perda de 

carga devido à utilização de uma única bateria. 

Outro possível trabalho que pode complementar esse projeto é a inserção de vários outros 

conjuntos Fotovoltaicos – Bateria que fazem a troca de fonte de alimentação, painel solar 

ou bateria, automaticamente e enquanto um conjunto opera em DET outro opera em 

MPPT, dependendo do estado de carga das baterias. Tal projeto é essencial para o 

funcionamento desse tipo de sistema quando o satélite está em órbita. 
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APÊNDICE I 

Código Fonte 

     Programa Principal: 

//-----------------Variáveis---------------- 

float Kp=9;//Ganho Proporcional 

float Ki=2.76;//Ganho Integral 

float Vref=3;//Set Point 0-5V 

float Vranalog; 

int pin=A0;// I/O medidor de Tensão 

int pinI=A1;// I/O medidor de Corrente 

float E;//Erro 

float intE=0;//Integral do Erro 

float erroPI; 

float D;//Ciclo de trabalho 

int pwm; 

float KpE; 

float i; 

unsigned long t1, t2; 

unsigned long prevMillis=0;  

float dmppt=127; 

float Pko=0; 

float Pki=0; 

float deltaP; 

float Vko=0; 

float Vki=0; 

int c=1; 

 

//------Programa Configurador 

void setup(){ 

  TCCR0B = 0x01;//ajusta timers do 

PWM para 65KHz 

  pinMode(pin, INPUT); 

  pinMode(pinI, INPUT); 

  Serial.begin(115200); 

} 

//-------Programa Principal 

void loop(){ 

  //-----Seleciona a Arquitetura 

  if(c==1){ 

    controlePI(); 

  } 

  else if(c==2){ 

    mppt(); 

  } 

  else{ 

    controlePI();//Arquitetura Padrão 

  } 

  //------Comunicação 

  if(Serial.available()>0) 

  { 

    delay(640); 

    comm();       

  } 

} 

 

Programa de comunicação: 

int L; 

char aWord[128]; 

char phrase[7]; 

char Vr[5]; 

 

void comm(){ 

  L=Serial.available(); 

  if (L>0){ 

    delay(640); 

    L=Serial.available(); 

    for(int i=0;i<L;i++) 

      aWord[i]=Serial.read(); 

    strncpy(phrase, aWord,6); 

    

if((strcmp(phrase,"$Dados")==0)&&L=

=10){//Verifica Caracteres Especiais 

para autorizar a comunicação. 

        if(c==1){ 

          strncpy(Vr, aWord+6,4);//Insere 

Setpoint de Tensão 

          Vref=atof(Vr); 

          Serial.write("$DET"); 

          Serial.write("V"); 

          Serial.print(Vranalog); 

          Serial.write("I"); 

          Serial.print(i); 

          Serial.write("D"); 
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          Serial.print(pwm); 

        }    

        if(c==2){ 

          Serial.write("$MPPT"); 

          Serial.write("V"); 

          Serial.print(Vki); 

          Serial.write("I"); 

          Serial.print(i); 

          Serial.write("D"); 

          Serial.print(dmppt); 

        }         

    } 

    else 

if((strcmp(aWord,"$DET")==0)&&L==

4) 

        c=1; 

    else 

if((strcmp(aWord,"$MPPT")==0)&&L

==5) 

        c=2; 

    else{//debug 

        Serial.write(aWord); 

        Serial.write(L); 

    } 

    for (int k=0;k<128;k++) //limpa array 

      aWord[k]='\0'; 

    }     

} 

 

Programa de controle PI: 

void controlePI(){ 

    if(millis()-t1>10){//Realiza o controle 

digital com constante de tempo = 10/64 

ms 

      Vranalog=tensao();//Mede tensão 

      i=corrente();//Mede corrente 

      E=Vref-Vranalog;//Calcula o erro 

      t1=millis(); 

      intE=intE+E*10/64;//Integra o erro 

      //prevenir wind up do integrador 

      if(intE>=5) 

        intE=5; 

      else if(intE<=-5) 

        intE=-5; 

      erroPI=Ki*intE+Kp*E;//Controle PI       

  } 

  D=0.5/Vref*erroPI+0.5; //Estrategia de 

controle 

  //------------Saturador-------- 

  if(D>=1) 

    D=1; 

  else if(D<=0) 

    D=0; 

  pwm=255*(1-D);// (1-D) Inverte o 

ciclo de trabalho, segundo a arquitetura 

DET   

  analogWrite(4,pwm);   

} 

 

Programa de arquitetura MPPT: 

void mppt(){   

  //Mede corrente 

  i=corrente(); 

  //Mede tensão 

  Vki=tensao();  

  Pki=Vki*i;//Calcula P(k) 

  deltaP=Pki-Pko;//Calcula deltaP   

  if(deltaP>0){ 

    if((Vki-Vko)>0) 

      dmppt=dmppt-5; 

    else if((Vki-Vko)<0)     

      dmppt=dmppt+5; 

  } 

  else if(deltaP<0){ 

   if((Vki-Vko)>0) 

      dmppt=dmppt+5; 

    else if((Vki-Vko)<0)     

      dmppt=dmppt-5;  

  }      

  //----------Saturador------------ 

  if(dmppt>=255) 

    dmppt=255; 

  else if(dmppt<=0) 

    dmppt=0; 

  //Atualiza historico de P(k-1) e V(k-1) 

  Pko=Pki; 

  Vko=Vki; 

  analogWrite(4,dmppt);//Modifica 

tensão do barramento 

   

} 

 

Programa de medição dos sensores 
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float corrente(){ 

  float current; 

  current=analogRead(pinI)*0.0049; 

  for(int k=0;k<100;k++) 

    

current=current+analogRead(pinI)*0.00

49; 

  current=current/101;//media 

  return current; 

} 

float tensao(){ 

  float tensao; 

  tensao=analogRead(pin)*0.0049*2; 

  for(int k=0;k<100;k++) 

    

tensao=tensao+analogRead(pin)*0.0049

*2; 

  tensao=tensao/101;//media 

  return tensao; 

} 

 

   

     

 


