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Abstract-- An unregulated voltage from photovoltaic panel (PV) 

feeds the DC-DC converter and its output suffers variations due 

external factors. These output variations can be converted to an 

adjustable voltage value with maximum of stability, efficiency 

and can extract maximum power PV panels can generate using 

MPPT to control the static converter. In this paper, a didactic kit, 

focused on DC-DC converters for PV generators is developed. 

First, a general overview about some existing static converters is 

done and the more suitable topologies for the PV applications 

according to literature are detailed. The selected DC-DC 

converters presented in literature are modeled in PSCAD and 

simulated with PV panels. Then, prototypes of the DC-DC 

converters are assembled and field tests are developed with them. 

So, it is proposed a learning methodology based on comparisons 

with the simulated results and test fields, as much as the behavior 

between the different types of converters. Results show a kit with 

DC-DC converters available for computational simulations and to 

be applied in field tests, with practical experiments where it is 

possible to observe the differences between the converters, in 

terms of modeling and operation, reinforcing the learning related 

to this type of converter and its application. 

 

Index Terms-- DC-DC boost converter, Didactic Kit, 

Interleaved, Multilevel, PV Application. 

I.  INTRODUÇÃO 

s conversores CC-CC utilizam tecnologias para converter 

uma tensão de entrada contínua não regulada para um 

valor ajustável de tensão também contínua na saída, com o 

máximo de estabilidade e eficiência [1]. São sistemas 

formados por semicondutores de potência operando como 

interruptores e por elementos passivos (normalmente indutores 

e capacitores) que tem por função controlar o fluxo de 

potência de uma fonte de entrada para uma fonte de saída. 

Em geral, as estruturas básicas de conversores CC-CC são 

do tipo Buck (abaixador de tensão), Boost (elevador de 

tensão) e Buck-Boost (abaixador e elevador de tensão) e são 

largamente utilizadas em inúmeras aplicações [2].  

Os circuitos abaixadores têm maior aplicação em sistemas 

de acionamento CC de alto desempenho, como tração elétrica, 

veículos elétricos e máquinas de usinagem. Os elevadores são 
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primariamente usados em sistemas de radar e ignição. 

Dependendo da operação, podem ser parte integrante de 

sistemas de fonte de energia independente, que contém bancos 

de baterias e/ou fonte de energia renovável, como os painéis 

fotovoltaicos, célula de combustível e geradores eólicos [2]. Já 

os circuitos da topologia Buck-Boost oferecem como 

vantagem ganhos maiores ou menores que 1 e são, portanto, 

versáteis em aplicações onde a carga varia muito [3]. As 

demais estruturas existentes são derivações dessas topologias 

citadas. 

Em sistemas de geração fotovoltaica, o conversor Boost e 

suas variações são os mais comumente utilizados e estudados 

na literatura [4]-[8]. A razão disso é que o nível de tensão 

gerado pelas células fotovoltaicas é bastante pequeno, o que 

requer uma elevação para integrar a outros sistemas ou à rede 

[4]. 

Apesar de apresentar vantagens de funcionamento e boa 

aplicabilidade em sistemas de geração fotovoltaica, o 

conversor Boost convencional não pode prover um ganho de 

tensão maior que cinco ou seis vezes a tensão de entrada, 

devido à não-idealidade dos componentes. Para obter altos 

valores de tensão na saída, o Boost convencional deve ter 

operação com razões cíclicas muito elevadas que, por sua vez, 

impõem curto tempo de chave desligada (aberta), causando 

alto valor de corrente na recuperação reversa do diodo, 

aumentando o nível de interferência magnética [6],[9]-[12]. 

Além disso, com dispositivos reais, a energia que o indutor 

transfere para a carga chega a ser menor que as perdas de 

energia causadas pelos elementos resistivos em razões cíclicas 

grandes. Isso impede que a tensão cresça mais a partir de um 

determinado valor de ciclo de trabalho, abaixa a eficiência do 

conversor e limita seu nível de potência. 

Para atacar essas limitações do conversor Boost 

convencional, são propostas diferentes variações na literatura. 

O artigo [13] estuda a topologia em cascata constituída por 

dois conversores Boost, com o intuito de aumentar o ganho de 

tensão e diminuir a ondulação de corrente em relação ao Boost 

convencional. Porém, o estresse de tensão na chave é igual à 

tensão de saída. Além disso, a chave é sujeita a alto estresse de 

corrente que, aumenta as perdas de condução e abaixa a 

eficiência global da conversão. Nesse sentido, não há 

vantagem sobre a topologia convencional [14]. 

O conversor Flyback-Boost é uma combinação do Boost 
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convencional com o Flyback. Em comparação com o 

convencional, o Flyback-Boost tem ligados em série esses dois 

conversores para aumentar a eficiência e o ganho de tensão. 

Essa topologia pode integrar o indutor e transformador em um 

único acoplamento para obter mais alto ganho de tensão. 

Apesar dessas vantagens, conversores com indutores 

acoplados tem eficiência prejudicada devido a perdas 

associadas à indutância de fuga e há problemas com 

interferência magnética [10]. 

O conversor Boost Multilevel que é uma topologia baseada 

em um multiplicador capacitor-diodo de tensão. Este 

conversor apresenta várias vantagens sobre o Boost 

convencional como: elevados ganhos de tensão sem utilizar 

transformadores, faz o balanceamento da tensão em todos os 

capacitores, apresenta elevada eficiência apenas utilizando um 

interruptor, reduz custo e tamanho, possui maior eficiência e 

confiabilidade. O Multilevel não alcança ultra altos valores de 

tensão. 

Outra topologia interessante é a do conversor Interleaved 

Boost apresentada em [15]-[18], que mantém os níveis de 

eficiência elevados, reduz significativamente a ondulação de 

corrente sem a necessidade de aumentar a frequência de 

comutação e, para uma mesma potência, necessita de 

elementos com características de corrente menores do que o 

Boost convencional. A desvantagem está nos vários 

componentes, o que gera aumento nas perdas. 

Alguns trabalhos que utilizaram e estudaram o conversor 

Boost convencional e/ou propuseram variantes podem ser 

encontrados em  [4], [6], [8], [9], [14], [19] e [20]. 

Além de serem usados para regular a tensão gerada pelos 

módulos fotovoltaicos, os conversores CC-CC podem ser 

utilizados como meio de extrair a maior potência instantânea 

possível dos painéis fotovoltaicos, com o método de controle 

MPPT (Seguimento de Ponto de Máxima Potência ou 

Maximum Power Point Tracking). Essa técnica existe pelo 

fato dos painéis solares terem característica não linear, 

pequena eficiência e a potência de saída variar com a 

irradiação solar e a temperatura do ambiente. As referências 

[21]-[22] apresentam estudo e aplicação de técnicas para 

MPPT. 

Como pode ser observado, há um vasto campo de aplicação 

para conversores CC-CC e não se pode negligenciar a 

expansão da geração fotovoltaica em todo o mundo. Nesse 

contexto, é muito importante que esse tema seja bem 

explorado nos cursos de engenharia elétrica, controle e 

automação, entre outros. 

Dessa forma, o presente trabalho tem o objetivo de 

desenvolver um kit didático com foco em conversores CC-CC 

para sistemas fotovoltaicos. São apresentados os principais 

tipos de conversores e são explorados os conversores 

Multilevel de três níveis e Interleaved Boost de dois níveis 

com modelagem, controle MPPT implementado na LaunchPad 

TIVA C Series, simulação no PSCAD, montagem do kit 

didático e testes com o protótipo. 

 

II.  MODELAGEM DOS CONVERSORES CC-CC 

O critério de escolha dos conversores explorados nesse 

artigo (Multilevel Boost e Interleaved Boost) baseou-se no 

fato de sua maior adequação na aplicação fotovoltaica e 

possibilidade de ganhos maiores que o convencional, com 

maior eficiência possível. Acrescenta-se a isso a simplicidade 

de funcionamento e montagem. 

Vale destacar que, nos casos apresentados neste trabalho, o 

capacitor deve garantir uma tensão constante na carga e o 

regime de condução de corrente pelo indutor deve ser contínuo 

- Modo de Condução Contínua (Continuous Conduction Mode 

- CCM). Assim, a corrente no indutor será sempre positiva e o 

conversor terá resposta linear. Além disso, as modelagens são 

feitas para condição ideal. As quedas de tensão nos 

componentes não são consideradas. Se a corrente pelo indutor 

não vai a zero durante a condução do diodo, diz-se que o 

circuito opera no modo contínuo. Caso contrário, tem-se o 

modo descontínuo. Via de regra, prefere-se operar no modo 

contínuo devido ao fato de que, neste caso, há uma relação 

bem determinada entre a largura de pulso e a tensão média de 

saída. 

Os dois painéis fotovoltaicos utilizados no trabalho têm os 

parâmetros apresentados na Tabela I e serão ligados em série, 

o que implica em poder-se ter o dobro de tensão de saída dos 

painéis. O sistema em análise está representado na Fig. 1. 
TABELA I 

PARÂMETROS CONSTRUTIVOS DOS PAINÉIS FOTOVOLTAICOS 

Parâmetro Valor Unidade Símbolo 

Fabricante Solarterra - - 

Modelo HG135 - - 

Potência Máxima 135 Wp PMAX 

Corrente Nominal 7.89 A IMP 

Tensão Nominal 17.1 V VMP 

Corrente de Curto Circuito 8.84 A ISC 

Tensão Circuito Aberto 21.3 V VOC 

Célula Solar monocristal - - 

 

 
Fig. 1.  Diagrama do sistema fotovoltaico completo. 
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A.  Conversor Boost Convencional 

O circuito elétrico do conversor Boost convencional é 

apresentado na Fig. 2. 

 
Fig. 2.  Conversor boost convencional. 

 

O funcionamento do conversor tem duas etapas: chave SW 

aberta ou fechada. 

Quando a chave SW está fechada (idealmente VS = 0), o 

diodo Di não conduz corrente por razão de VO ser maior que a 

tensão de entrada VPV. Isso faz com que a fonte (painel 

fotovoltaico) carregue o indutor e o circuito seja reduzido à 

Fig. 3. Assim, a tensão sobre o indutor é a tensão VPV da fonte. 

 
Fig. 3.  Boost com a chave fechada. 

 

Quando a chave está aberta (VS ≠ 0), o diodo Di conduz 

corrente e o circuito passa a ser a Fig. 4. Nessa etapa, o 

indutor está carregado e transfere energia para carga junto com 

a fonte. Assim, a tensão de saída será maior que a tensão da 

fonte. 

 
Fig. 4.  Boost com a chave aberta. 

 

A correção da tensão de saída acontece às custas de uma 

variação do chaveamento que, por sua vez, determinará o 

quanto o indutor irá se carregar a cada ciclo.  

Para controlar a operação da chave, calcula-se a razão 

cíclica D que é um valor que varia de 0 a 1 e é definida como 

sendo (1).  

)1(
T

t
D on  

Onde, ton = DT é o tempo em que SW fica fechado e T é o 

período de chaveamento em segundos. O tempo em que SW 

fica aberto é toff = (T-ton) = (1-D)T em segundos. Logo, a razão 

cíclica (ou ciclo de trabalho) é a fração do tempo em que a 

chave SW permanecerá fechada. 

A função de transferência do conversor Boost é (2). 

)2(
1

1

DV

V

PV

O


  

Conforme (2), percebe-se que quanto maior for D, maior 

será o ganho do conversor. Quando D tende à unidade com 

VPV fixo, VO tende ao infinito. Na prática isso não ocorre pelo 

fato dos dispositivos não serem ideais conforme citado na 

introdução. De (2), pode-se isolar D para encontrar o ciclo de 

trabalho para um ganho de tensão desejado. 

A Fig. 5 mostra a diferença entre o comportamento ideal e 

real do conversor Boost em função de D. Percebe-se que no 

conversor ideal o ganho de tensão tende ao infinito e, no real, 

apresenta não linearidade a partir de D = 0.5 com ganho 2 em 

função da perda no indutor representada na resistência RL em 

série do indutor. Assim, quanto maior for RL, menos ideal será 

o circuito e o ganho infinito não é possível na prática. 

 
Fig. 5.  Comparação conversor Boost ideal e real. 

 

Tendo o valor de D necessário para ter a tensão desejada na 

saída, pode-se calcular a indutância mínima admissível LMIN de 

acordo com (3) para que o conversor opere no (CCM) 

garantindo corrente no indutor IL > 0.  

)3(
2

)1( 2

min
F

RDD
L o

  

Em (3), F é a frequência de comutação da chave em Hertz. 

Na prática, a escolha da frequência de comutação escolhida 

influi, em geral, no tamanho do indutor, nas perdas e na 

escolha do diodo e da chave que tem, ambos, limites de tempo 

de comutação. Deve-se escolher um valor de indutância maior 

que LMIN para garantir que o conversor opere no modo CCM. 

O capacitor CO do conversor é útil para manter 

praticamente constante a tensão sobre a carga. Durante a 

condução do diodo, ele é carregado e, durante o bloqueio do 

diodo, fornece a corrente de saída. A capacitância mínima 

CMIN para uma tensão regulada com ripple de ΔVO/VO na saída 

do conversor é calculada conforme (4). 

)4(min

F
V

V
R

D
C

o

o
o
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B.  Conversor Multilevel Boost 

A topologia do conversor Multilevel é a da Fig. 6 e alcança 

ganhos maiores de tensão em relação ao convencional com 

razões cíclicas menores, pois combina o Boost convencional 

com dobrador a diodo-capacitor. Pode-se perceber pela Fig. 6 

que a parte mais baixa até o capacitor C1 é o próprio 

conversor Boost convencional cujo funcionamento já é 

conhecido. 

 
Fig. 6.  Conversor Multilevel Boost. 

 

Quando a chave SW1 do conversor Multilevel Boost está 

fechada, o indutor é conectado à fonte. Se a tensão em C2 é 

menor que a tensão em C1, então, C1 carrega C2 através do 

diodo D2 e de SW1. Do mesmo modo, se a tensão em C2+C4 

é menor que em C1+C3, então C1 e C3 carregam C2 e C4 

através de D2 e D4. Além disso, quando a SW1 abre, o diodo 

D1 conduz, pois o indutor carrega o capacitor C1 com a soma 

das tensões da fonte e indutor. Posteriormente, o diodo D3 

conduz e, então, a fonte, indutor e capacitor C2 carregam o 

capacitor C1+C3 por D3. Quando a tensão em C1+C3 é igual 

a soma das tensões da fonte, indutor e capacitor C2, D3 

bloqueia e o diodo D5 conduz e, então, a fonte, o indutor e os 

capacitores C2 e C4 vão carregar C5, C3 e C1 até que a tensão 

neles seja igual a soma das tensões da fonte, indutor e C2+C4. 

O Multilevel tem ganho N vezes maior que o convencional, 

em que N é o número multiplicador do ganho de conversão de 

energia e representa o nível do conversor. Assim, a sua função 

de transferência é (5). 

)5(
1 D

N

V

V

PV

O


  

Portanto, além do ciclo de trabalho, o nível N está 

diretamente ligado ao ganho de tensão desse conversor. No 

Multilevel há 2N-1 capacitores e 2N-1 diodos. 

Em comparação com o comportamento real do conversor 

convencional da Fig. 5, o Multilevel tem uma região linear 

com maior ganho conforme pode ser verificado na  Fig. 7. 

 
Fig. 7.  Comparação conversor Multilevel N=3 ideal e real. 

 

Para projetar o Multilevel, a indutância mínima para o 

modo CCM é (6). 

)6(
2

)1(
2

2

min
FN

RDD
L o

  

A capacitância mínima dos capacitores que devem ter o 

mesmo valor é (4) assim como no projeto do Boost 

convencional. 

Para o dimensionamento do conversor, os parâmetros de 

projeto deste trabalho estão na Tabela IiI. 
TABELA II 

PARÂMETROS DE PROJETO PARA DIMENSIONAMENTO DO CONVERSOR 

MULTILEVEL 

Parâmetro Valor Símbolo 

Nível 3 N 

Razão cíclica máxima 0.5 D 

Tensão de entrada máxima 34.2V VPV 

Tensão de saída 204V VO 

Frequência de operação 10kHz F 

Resistência de carga 100Ω RO 

Ripple de tensão na saída 2% de VO ΔVO 

 

Para os valores de projeto apresentados na Tabela IiI, LMIN 

= 0.07mH e CMIN = 25uF. Na montagem, sugere-se que os 

valores de indutância e capacitância sejam pelo menos duas 

vezes maiores que esses calculados para garantir a operação no 

modo CCM. 

C.  Conversor Interleaved Boost 

O circuito elétrico do conversor Interleaved Boost é 

mostrado na Fig. 8. Este conversor é a combinação de dois 

conversores Boost convencionais em paralelo.  

 
Fig. 8.  Conversor Interleaved Boost. 

 

O projeto do conversor Interleaved Boost envolve a seleção 

do número de fases, os indutores, o capacitor de saída, as 

chaves e os diodos de saída. Tanto os indutores como os 
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diodos devem ser idênticos. Para este trabalho, utilizam-se 

duas fases. O número de indutores, chaves e diodos é o mesmo 

que o número de fases. Os pulsos das chaves são defasados em 

360/N graus, onde N é o número de fases. Assim, com N=2, as 

chaves são comutadas com desfasamento em 180 graus. 

Os parâmetros do projeto do conversor Interleaved Boost 

são mostrados na Tabela IiiII. 
TABELA III 

PARÂMETROS DE PROJETO PARA DIMENSIONAMENTO DO CONVERSOR 

INTERLEAVED 

Parâmetro Valor Símbolo 

Tensão de entrada máxima 34,2V VPV 

Tensão de saída 100V VO 

Frequência de operação 10kHz F 

Corrente de entrada máxima 7,79 A IPV 

Ripple de tensão na saída 5% de VO ΔVO 

Resistência de carga 100Ω RO 

 

O ciclo de trabalho D é obtido a partir de (2), e é mostrado 

na (7): 

)7(
Vo

VVo
D

pv
  

A relação entre corrente de entrada e saída é dada por (8). 

)8(
1 D

Io
I pv


  

Assim: 

)9(
1

5.0

D

Io
I L


  

 

A Indutância é calculada conforme (10):  

)10(
)/1(

Lpv II

FVoIoD
L


  

 

A capacitância de projeto é dada por: 

)9(
)2/1(

o

o

V

V
Ro

FVoD
C


  

De acordo com as equações e parâmetros apresentados, 

tem-se L = 2mH e C= 658μF. A capacitância encontrada não é 

um valor comercial. Quando maior o valor a capacitância, 

menor é a ondulação de tensão de saída. Para o projeto é 

utilizado um valor comercial C = 1000μF. 

III.  CONTROLE MPPT 

As células fotovoltaicas têm pouca eficiência e geram 

pequena potência. Além disso, a variação de irradiância e da 

temperatura ambiente interferem diretamente na geração e na 

eficiência dos painéis. Desse modo, o conversor CC-CC pode 

ser utilizado para extrair a máxima potência dos geradores 

fotovoltaicos como meio de buscar o melhor rendimento 

possível do sistema. 

Para isso, utiliza-se da técnica de rastreamento de máxima 

potência MPPT como controle do conversor CC-CC por meio 

da alteração do tempo de comutação da chave que, por 

consequência, controlará a corrente e tensão dos painéis 

fotovoltaicos. Os métodos de seguimento de máxima potência 

mais utilizados são: 

• Tensão Fixa 

• Tensão de Circuito Aberto 

• Corrente de Curto-circuito 

• Perturbe & Observe 

• Condutância Incremental 

Pela precisão, rapidez de operação, facilidade de 

implementação e por ser o mais utilizado em sistemas de 

seguimento de potência máxima para inversores conectados à 

rede, o método “Perturbe & Observe” foi o selecionado para 

integrar o kit didático. 

Essa técnica é de fácil entendimento e seu fluxograma está 

apresentado na Fig. 9 e o algoritmo é implementado no TIVA.  

 
Fig. 9.  Fluxograma do algoritmo do MPPT Perturbe & Observe. 

 

Esse método da perturbação e observação consiste em se 

aplicar um aumento ou diminuição na razão cíclica D do 

conversor e verificar se a potência de entrada aumentou ou 

diminuiu. Se aumentou, a variação de D deve continuar na 

mesma direção que é incrementando D, pois não alcançou o 

ponto de máxima potência ainda. Se diminuiu, a alteração de 

D deve ser na direção contrária que é o decremento de D, pois 

já passou o ponto de máxima potência. O ponto de operação 

oscila em torno do ponto máximo encontrado. 

O incremento alfa não deve ser tão pequeno que não 
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provoque alteração significativa da operação do sistema 

causando demora no rastreamento e nem tão grande que cause 

grandes oscilações e perda de precisão do rastreamento. 

O valor de D pode ser saturado podendo-se trabalhar com 

uma faixa de valores de razão cíclica tendo em vista as 

condições não ideais do conversor discutidas na seção 

Modelagem dos Conversores CC-CC. 

O tempo de espera pode ser avaliado, pois não há 

necessidade de que haja mudança rápida no rastreamento da 

máxima potência pelo fato de que, em geral, não há muitas 

variações de insolação e temperatura no dia e, quando 

ocorrem, são variações lentas. Porém, pode haver mudanças 

bruscas e súbitas de insolação. 

IV.  SIMULAÇÃO NO PSCAD 

Essa seção tem por finalidade validar o funcionamento e 

modelagem dos conversores em estudo. 

Power System CAD (PSCAD) é um tipo de software de 

simulação para análise de transição eletromagnética. É 

aplicado principalmente para estudos de sistemas de processos 

de transição de potência elétrica. A eletrônica de potência é 

uma parte do sistema de geração fotovoltaica e, assim, o 

software PSCAD é adequado para simular sistemas de geração 

fotovoltaica [23]. 

A.  Simulação do Conversor Multilevel Boost 

O circuito conversor Multilevel Boost montado no PSCAD 

é mostrado na Fig. 10. A simulação é feita para irradiância G 

igual a 1000 W/m2 e temperatura de 25 oC. 

 
Fig. 10.  Circuito do Multilevel Boost no PSCAD. 

 

A tensão do painel fotovoltaico do conversor Multilevel é 

mostrada na Fig. 11. 

 

Tensão de entrada

t(s) 7.4794 7.4796 7.4798 7.4800 7.4802 7.4804 7.4806 7.4808 7.4810 7.4812  ...

 ...

 ...

34.400 

34.450 

34.500 

34.550 

34.600 

34.650 

34.700 

34.750 

T
e
n
sã

o
 (

V
)

V_PV

 
Fig. 11.  Tensão de entrada do conversor Multilevel. 

 

As potências de entrada e de saída são mostradas na Fig. 

12.  
Potência de entrada e saída
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Fig. 12.  Potências de entrada e de saída do conversor Multilevel. 

 

A curva da Fig. 12 mostra que a potência de saída não 

atinge o valor de 270W. Entretanto, a eficiência do conversor 

simulado é alta.  

A corrente no indutor é mostrada na Fig. 13. 
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Fig. 13.  Correntes no indutor do conversor Multilevel. 

 

Através da Fig. 13 observa-se que a corrente no indutor não 

alcança zero, o que significa que o conversor está em CCM. A 

corrente do indutor é igual a corrente nominal do painel 

fotovoltaico. 

B.  Simulação do Conversor Interleavead Boost 

O circuito do Interleaved boost montado no software 

PSCAD é mostrado na Fig. 14. A simulação é feita para 

mesma condição de irradiância e temperatura que o Multilevel. 
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Fig. 14.  Circuito do Interleaved Boost no PSCAD. 

 

A tensão do painel fotovoltaico do conversor Interleaved é 

mostrada na Fig. 15. 
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Fig. 15.  Tensão de entrada do conversor Interleaved. 

 

As Potências de entrada e de saída são mostradas na Fig. 

16.  
Potência de entrada e saída
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Fig. 16.  Potências de entrada e de saída do conversor Interleaved. 

 

As curvas da Fig. 16 mostram que a potência de entrada é 

igual a de saída e as duas atingem o valor máximo. 

A Fig. 15 e Fig. 16 mostram que uma tensão de entrada de 

34V e uma potência de entrada de 270W são alcançadas 

através do MPPT.  

As correntes dos indutores L1 e L2 são mostradas na Fig. 

17. 
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Fig. 17.  Correntes nos indutores L1 e L2 do conversor Interleaved. 

 

Pode ser visto na Fig. 17 que as correntes dos indutores 

estão a funcionar com desfasamento de 180 graus, enquanto 

uma está carregando, a outra está descarregando. Ambas as 

correntes do indutor IL1 e IL2 não alcançam zero, o que 

significa que o conversor está em CCM. O valor médio de 

cada uma das correntes do indutor é 3,8A. A ondulação da 

corrente do indutor é aproximadamente 1A. 

V.  MONTAGEM DO KIT DIDÁTICO 

A montagem do Kit Didático teve por objetivo validar a 

teoria, realizar comparações de operação entre os conversores 

por meio de testes e produzir material didático para o estudo 

prático de conversores CC-CC aplicados a geração 

fotovoltaica. Assim, essa seção é dedicada ao processo de 

produção do protótipo proposto para teste. 

Essa montagem é baseada no diagrama da Fig. 1 e pode ser 

dividida em seis partes: gerador, controle MPPT, conversor 

CC-CC, sensor, circuito de acionamento e carga.  

Os geradores fotovoltaicos são ligados em série e os seus 

parâmetros estão na Tabela I. 

Para o acionamento e controle de ambos os conversores, foi 

utilizado um kit de desenvolvimento da Texas Instruments 

(TI), a LauchPad TIVA C Series, com microcontrolador 

TM4C123 80MHz. O Ambiente de desenvolvimento utilizado 

foi a IDE Energia que é um software livre da TI.  

A.  Conversor Multilevel Boost 

Primeiramente, a Tabela IvV apresenta a lista de 

componentes que compõem o kit do Multilevel e suas 

especificações. 
TABELA IV 

LISTA DE COMPONENTES KIT CONVERSOR MULTILEVEL BOOST 

Componente Valor Especificação Quantidade Símbolo 

Placa perfurada - 10x15cm 1 - 

Borne - 2 terminais 3 B1,B2,B3 

Capacitor 100uF 100V 5 Cn, n=[1,5] 

Sensor de corrente - ACS712 (20A) 1 CS1 

Diodo - MUR840 5 Dn, n=[1,5] 

Jumper - 3 pinos - Fêmea 1 J1 

Indutor 1mH 
Núcleo: 55/28/21 

Fio: Cobre 25AWG 
1 L1 

Lâmpada - 220V/100W 1 Lamp 

Resistor 10kΩ 1/4W 1 R1 

Resistor 1kΩ 1/4W 1 R2 

Resistor 200Ω 1/4W 1 R3 

Resistor 2kΩ 1/4W 1 R4 

Resistor 10Ω 1/4W 1 R5 

MOSFET - IRFP260N 1 SW1 

Transistor - TIP122 1 T1 

Diodo Zener - 1N4742A (12V) 1 Z1 

 

Como pode ser verificado na Fig. 18, R1 e R2 são resistores 

usados como divisor de tensão para condicionar o sinal de 

leitura do TIVA funcionando, assim, como um sensor de tensão 

cujo valor é Vmed. Para medir a corrente foi utilizado o módulo 

ACS712 (CS1 na Fig. 18). 
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Fig. 18.  Conversor Multilevel Boost com circuito de acionamento e de 

medição de tensão e corrente. 

 

Na Fig. 18 é apresentado um circuito de acionamento 

simples do conversor. Uma porta do TIVA gera os disparos 

VG1 que vão acionar o transistor T1 que, por sua vez, acionará 

a chave SW1 com a tensão da própria fonte VPV. Como a fonte 

pode gerar tensão acima daquela suportada pela chave, utiliza-

se o diodo zener Z1 para protegê-lo. Como a chave utilizada é 

um MOSFET, a resistência R5 tem a função de minimizar o 

efeito capacitivo do gate gerando, assim, uma onda mais 

quadrada. 

A placa produzida do conversor Multilevel tem o layout 

mostrado na Fig. 19. 

 
Fig. 19.  Layout da produção da placa do conversor Multilevel Boost. 

 

A Fig. 20 é a foto da placa do conversor Multilevel Boost 

pronta para ser testada. 

 
Fig. 20.  Protótipo do conversor Multivevel. 

 

B.  Conversor Interleaved Boost 

A Tabela V apresenta a lista de componentes que compõem 

o kit do Interleaved e suas especificações. 
TABELA V 

LISTA DE COMPONENTES KIT CONVERSOR INTERLEAVED BOOST 

Componente Valor Especificação Quantidade Símbolo 

Placa perfurada - 10x15cm 1 - 

Borne - 2 terminais 4 Bn,n=[1 4] 

Capacitor 1000uF 250V 1 C1 

Sensor de 

corrente 
- ACS712 (20A) 1 CS1 

Diodo - MUR1620CT 1 D1,D2 

Jumper - 4 pinos - Fêmea 1 J1 

Indutor 2mH 
Núcleo: 55/28/21 

Fio: Cobre 25AWG 
2 L1,L2 

Lâmpada - 220V/100W 1 Lamp 

Resistor 10kΩ 1/4W 1 R1 

Resistor 1kΩ 1/4W 1 R2 

Resistor 200Ω 1/4W 2 R3,R4 

Resistor 2kΩ 1/4W 2 R5,R6 

Resistor 10Ω 1/4W 2 R7,R8 

MOSFET - IRFP260N 2 SW1,SW2 

Transistor - TIP122 2 T1,T2 

Diodo Zener - 1N4742A (12V) 2 Z1,Z2 

 

Pode-se perceber pela Fig. 21 que tanto a medição de 

tensão e corrente quanto o circuito de acionamento do 

conversor Interleaved são idênticos ao aplicado no Multilevel. 

 
Fig. 21.  Conversor Interleaved Boost com circuito de acionamento e de 

medição de tensão e corrente. 
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A placa produzida do conversor Interleaved tem o layout 

mostrado na Fig. 22. 

 
Fig. 22.  Layout da produção da placa do conversor Interleaved Boost. 

 

Conforme indicado na Fig. 22, os indutores não estão na 

placa, mas é ligado aos bornes B2 e B3. 

A Fig. 23 é a foto da placa do conversor Interleaved pronta 

para ser testada. 

 
Fig. 23.  Protótipo do conversor Interleaved. 

 

VI.  TESTES COM O PROTÓTIPO 

Para a realização de testes no protótipo, primeiramente, foi 

feito um experimento de bancada. O mesmo consiste em 

utilizar uma fonte regulada como fonte de entrada do 

conversor, fixando a tensão em 32,2 V. Com o uso do TIVA, 

foi incrementado o ciclo de trabalho de 5 unidades a cada 10 

segundos e é observado a tensão de saída do conversor. Para o 

conversor Multilevel, o ciclo de trabalho é variado de 0 a 0,55 

e para conversor Interleaved, este é variado de 0 a 0,85.  

Os resultados são mostrados nas Fig. 24 e Fig. 25 através 

da curva Vo x D, comparando o comportamento real do ideal.  

 

 
Fig. 24.  Comportamento real vs ideal do conversor Multilevel. 

 
Fig. 25.  Comportamento real vs ideal do conversor Interleaved. 

 

De acordo com a Fig. 24, o comportamento real e ideal são 

próximas. Experimentalmente, a tensão de saída do sistema 

real é 5V menor que o ideal. O resultado é a consequência da 

queda de tensão nos diodos e resistores do conversor 

Multilevel. Já para a Fig. 25, o comportamento real e ideal 

também são idênticos, com leve variação entre as duas curvas. 

Essa variação deve-se também aos componentes do circuito 

não serem ideais, ou seja, apresentam algumas não linearidade 

no funcionamento e possuem quedas de tensão. 

 

A Fig. 26 mostra os dois painéis fotovoltaicos ligados em 

série, o conversor e a carga (lâmpada), de acordo com a Fig. 1. 

 
Fig. 26.  Teste de campo. 
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As Curvas das Fig. 27 e Fig. 28 mostram os resultados de 

ciclo de trabalho, tensão, corrente e potência extraída dos 

painéis fotovoltaicos em função do tempo. 

 
Fig. 27.  Resposta real do conversor Multilevel. 

 

 
Fig. 28.  Resposta real do conversor Interleaved. 

 

Os resultados alcançados mostram que uma tensão de 38 V 

é alcançada para os dois conversores. As correntes alcançadas 

inicialmente são baixas, entretanto com a ação do MPPT, os 

ciclos de trabalhos são ajustados e consequentemente as 

correntes sofrem acréscimo para garantir a extração da 

máxima potência do sistema fotovoltaico. 

Em relação ao custo, os dois conversores apresentam baixo 

custo. O preço dos dois conversores é aproximadamente 

R$150,00, levando em consideração os componentes da 

Tabela IvV e Tabela V. Comparando com conversores 

comerciais, o custo dos dois conversores é muito menor.  

VII.  CONCLUSÕES 

Os conversores projetados apresentaram os resultados 

esperados. Os ganhos de tensão foram de acordo com o 

esperado, como foi mostrado nas curvas Vo x D. 

O algoritmo do MPPT “Perturbe & Observe” apresentou 

resultado eficiente com resposta rápida no rastreamento da 

máxima potência. 

Pode-se concluir que os conversores estudados permitem 

um rico aprendizado e sua montagem é fácil, com baixo custo.  

Para trabalhos futuros recomenda-se o uso de outras 

técnicas de controle e outros algoritmos do MPPT. Os testes 

poderão ser feitos com longa duração, com a variação das 

cargas e das condições. 

VIII.  AGRADECIMENTOS 

Os autores gostariam de agradecer ao Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), ao Programa de 

Educação Tutorial (PET) e ao CENTRO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

(CEFET-MG) pelo suporte e apoio à realização deste trabalho. 

IX.  REFERÊNCIAS 

[1] Kumar, R., Goyal, A.V., Srivastava, S., Singh, S.P. and Singh, N. 

“Modelling and Simulation of Matrix Converter Based DC-DC 

Converter” – IEEE Conference Publications, pp. 134- 138, 2013. 

[2] M. H. Rashid, Power Electronics Handbook, 3rd Edition, ch 13 and 27, 

Prentice Hall, 2010. Disponível em  

http://minitorn.tlu.ee/~jaagup/kool/java/kursused/15/robootika/elektriop

ik.pdf 

[3] F. Mocci and M. Tosi, "Comparison of power converter technologies in 

photovoltaic applications," Electrotechnical Conference, 1989. 

Proceedings. 'Integrating Research, Industry and Education in Energy 

and Communication Engineering', MELECON '89., Mediterranean, 

Lisbon, 1989, pp. 11-15 

[4] S. H. Shehadeh, H. H. H. Aly and M. E. El-Hawary, "An overview of 

inverter topologies for photovoltaic electrical energy," 2013 IEEE 

Electrical Power & Energy Conference, Halifax, NS, 2013, pp. 1-8. 

[5] A. Haque and Zaheeruddin, "Research on Solar Photovoltaic (PV) 

energy conversion system: An overview," Third International 

Conference on Computational Intelligence and Information Technology 

(CIIT 2013), Mumbai, 2013, pp. 605-611. 

[6] F. Mohammadzadeh Shahir and E. Babaei, "Application of high output 

voltage dc-dc converters along with using battery to extract maximum 

power from the solar cell," 2017 8th Power Electronics, Drive Systems 

& Technologies Conference (PEDSTC), Mashhad, 2017, pp. 43-48. 

[7] Weidong Xiao, William G. Dunford, Patrick R. Palmer, Antoine Capel, 

“Regulation of photovoltaic voltage,” IEEE trans. On industrial 

electronics, Vol. 54, no. 3, June 2007. 

[8] A. Suganya and M. Sudhakaran, "Performance analysis of high step-up 

DC-DC converter for photovoltaic (PV) system," 2015 International 

Conference on Circuits, Power and Computing Technologies 

[ICCPCT-2015], Nagercoil, 2015, pp. 1-8. 

[9] H. E. Mohamed and A. A. Fardoun, "High gain DC-DC converter for 

PV applications," 2016 IEEE 59th International Midwest Symposium 

on Circuits and Systems (MWSCAS), Abu Dhabi, 2016, pp. 1-4. 

[10] R. W. Erickson, D. Maksimovic, “Fundamentals of power electronics”. 

2nd ed. New York: Kluwer; 2001. 

[11] G. J. G. Jothi and N. Geetha, "An enhanced MPPT technique for high 

gain DC-DC converter for photovoltaic applications," 2016 

International Conference on Circuit, Power and Computing 

Technologies (ICCPCT), Nagercoil, 2016, pp. 1-9. 

[12] R. A. S. Carvalho, L. S. Vilefort, F. V. R. Silva, L. C. G. Freitas, Ernane 

A. A. Coelho, Luiz C. Freitas, J. B. Vieira Jr, “Estudo Do Conversor 

Boost Quadrático Para Rastreamento De Máxima Potência Em Sistemas 

Fotovoltaicos Utilizando O Método Perturba & Observa”, XI CEEL, 

ISSN 2178-8308.  

[13] F. Chen, Y. Huangfu, S. Zhuo, L. Xu and D. Zhao, "Analysis and 

control of a high voltage ratio and low stress DC-DC converter for fuel 

cell applications,"2017 IEEE International Conference on Industrial 

Technology (ICIT), Toronto, ON, 2017, pp. 42-47. 

[14] J. C. Rosas-Caro, J. M. Ramirez and P. M. Garcia-Vite, "Novel DC-DC 

Multilevel Boost Converter", 2008 IEEE Power Electronics Specialists 

Conference, Rhodes, 2008, pp. 2146-2151. 

[15] T N, Ajit, “Two Stage Interleaved Boost Converter Design and 

Simulation in CCM and DCM”, IJERT, vol.3, issue 7, July, 2014. 

[16] J. S. A. Rahavi, T. Kanagapriya and R. Seyezhai, "Design and analysis 

of Interleaved Boost Converter for renewable energy source", 2012 



THE 12th LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2017 11 

International Conference on Computing, Electronics and Electrical 

Technologies (ICCEET), Kumaracoil, 2012, pp. 447-451. 

[17] N. Parveen and Rupesh K C, "Design and simulation of interleaved DC-

DC boost converter for three-phase loads using solar panel", 2016 

International Conference on Computation of Power, Energy 

Information and Commuincation (ICCPEIC), Chennai, 2016, pp. 514-

519. 

[18] A. Kumar, R. Peri, U. Kundu and P. Sensarma, "A high voltage gain 

current fed non-isolated dc-dc converter", 2016 IEEE International 

Conference on Power Electronics, Drives and Energy Systems 

(PEDES), Trivandrum, 2016, pp. 1-6. 

[19] D. K. Chy, M. Khaliluzzaman and R. Karim, "Analysing efficiency of 

DC-DC converters joined to PV system run by intelligent 

controller," 2017 International Conference on Electrical, Computer 

and Communication Engineering (ECCE), Cox's Bazar, 2017, pp. 457-

462. 

[20] A. Thenkani and N. Senthil Kumar, "Design of optimum Maximum 

Power Point Tracking algorithm for solar panel," 2011 International 

Conference on Computer, Communication and Electrical Technology 

(ICCCET), Tamilnadu, 2011, pp. 370-375. 

[21] T. Xue, Z. Minxin and Y. Songtao, "Maximum power point tracking for 

photovoltaic power based on the improved interleaved boost converter", 

2016 IEEE 11th Conference on Industrial Electronics and Applications 

(ICIEA), Hefei, 2016, pp. 2215-2218. 

[22] M. Veerachary, T. Senjyu and K. Uezato, "Maximum power point 

tracking of coupled inductor interleaved boost converter supplied PV 

system", in IEE Proceedings - Electric Power Applications, vol. 150, 

no. 1, pp. 71-80, Jan 2003. 

[23] LI Guang-kai, LI Geng-yin. The Summary of Power System Simulation 

Software [J]. Journal of IEEE, 2005, 27(3):61–65 

X.  BIOGRAFIAS 

Ângelo R. Oliveira (S’09) possui graduação 

(2003) e mestrado (2005) pela Universidade 

Federal de Juiz de Fora (UFJF), Brasil, e é 

doutorando pela UFJF, Brasil. Atualmente 

trabalha no Departamento de Controle e 

Automação/Eletrotécnica do Centro Federal 

de Educação tecnológica de Minas Gerais, 

CEFET-MG, Campus III – Leopoldina. Possui interesse nas 

seguintes linhas de pesquisa: otimização, operação e proteção 

de sistemas de potência e energia, redes neurais artificiais e 

automação industrial. 

 

Fábio da Costa Ferreira nasceu em 

Leopoldina-MG. Formado em técnico em 

Mecânica (2010) pelo Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Minas Gerais 

(CEFET-MG) é graduando em Engenharia 

de Controle e Automação pela mesma 

instituição desde 2012. Atua desde 2011 

como Técnico de Manutenção pela empresa Petróleo 

Brasileiro S.A. (Petrobras). 

 

Janito dos Santos Ramos nasceu em 23 de 

Abril de 1994 em Praia – Cabo Verde. 

Graduando em Engenharia de Controle e 

Automação pela Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Minas Gerais 

(CEFET-MG) desde 2013. Bolsista 

voluntário do Programa de Educação 

Tutorial (PET).  

 

 

 

  

Lindolpho Oliveira de Araújo Junior  possui 

graduação (1994) pela Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais, 

mestrado (1998) pelo Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Minas Gerais e 

doutorado (2006) pela Universidade de São 

Paulo (2006). Atualmente trabalha no 

Departamento de Eletroeletrônica do Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Minas Gerais, CEFET-MG, Campus 

Leopoldina, onde coordena o curso de Pós-graduação Lato 

Sensu em Internet das Coisas. Possui interesse nas seguintes 

linhas de pesquisa: sistemas de controle e automação, 

otimização, robótica, inteligência computacional, Internet of 

Things e sistemas dinâmicos a eventos discretos.  

 

Natanael Carvalho é natural de Juiz de Fora 

– MG e nasceu em 14 de Janeiro de 1994. É 

graduando em Engenharia de Controle e 

Automação pelo Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Minas Gerais 

(CEFET-MG) desde 2012. Ativo em 

projetos de pesquisa e extensão na área de 

energias alternativas como bolsista do 

Programa de Educação Tutorial (PET). 

 

L. C. Gambôa Lopes possui graduação em 

Engenharia Elétrica pela Universidade 

Federal de Juiz de Fora (2003), mestrado 

em Engenharia Elétrica pela Universidade 

Federal de Juiz de Fora (2006) e doutorado 

pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (2015). Atualmente é professor do 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. 

Tem experiência na área de Engenharia Elétrica, com ênfase 

em Circuitos Eletrônicos, atuando principalmente nos 

seguintes temas: automação, eletrônica de potência, 

microcontroladores, programação, software e internet. 

 

Ricardo H. Rosemback possui graduação 

(2003) e mestrado (2005) pela Possui 

graduação em Engenharia Elétrica pela 

Universidade Federal de Juiz de Fora (2001) 

e mestrado em Engenharia Elétrica pela 

Universidade Federal de Juiz de Fora (2004). 

Tem experiência na área de Engenharia 

Elétrica, com ênfase em Sistemas de Controle, Instrumentação 

e Eletrônica de Potência, atuando principalmente nos seguintes 

temas: correção ativa de fp, taxa de distorção harmônica, 

reatores eletrônicos e conversores estáticos. 


