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RESUMO

A busca por fontes de energia renováveis é tema recorrente, e a energia solar é excelente opção, pois o sol emite ondas infravermelhas, que são armazenadas através de um

sistema fotovoltaico, onde a placa fotovoltaica a absorve em sua superfície, gerando uma tensão elétrica. Por ser uma tecnologia com ampla utilização, este projeto possui

relevância.  O sistema é formado por alguns componentes, onde o banco de baterias requer uma especial atenção, pois quando sofre descarga ou sobrecarga reduz sua

durabilidade. Pra evitar tal problema, usa-se de um dispositivo controlador de carga no circuito, objeto da pesquisa, com função de estabilizar a carga recebida pela bateria,

aumentando qualidade, eficiência e durabilidade do sistema. O controlador também tem função de estabilizar a tensão de saída a partir de um conversor DC/DC.

As pesquisas foram desenvolvidas em laboratórios de informática e biblioteca, que detém os recursos necessários. Determinou-se um circuito para o inicio da etapa de simulação

e comparação com circuitos similares existentes. Através de pesquisas, definiu-se que o modelo do circuito do controlador de carga utilizado é o “MPPT com PIC”. 

MPPT (Maximum Power Point Tracking) é o algoritmo responsável pelo funcionamento do controlador de carga, que responde aos sinais recebidos através dos sensores

presentes no sistema que são interligados ao controlador. O algoritmo é carregado em um emulador virtual de PIC (Programmable Interface Controller), um micro controlador que

possui alta velocidade de processamento e baixo custo, além de ser reprogramável, a fim de testar o MPPT e atestar sua funcionalidade.

Existem diversos métodos para a implementação do algoritmo MPPT, tais como método de tensão constante, de tensão em circuito aberto, de corrente em curto circuito, e outros,

e devido à variação de vantagem e desvantagem deles, tem-se simulado e analisado a melhor técnica no segmento do projeto e circuito definitivo a ser utilizado.
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