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Resumo—Este trabalho apresenta uma abordagem de projeto
que visa reduzir o processamento de energia em conversores
CC-CC com processamento parcial de energia com conexão
série (S-PPC) aplicados ao rasteamento do ponto de máxima
potência de sistemas fotovoltaicos. O procedimento é baseado
na definição da faixa de regulação de tensão para minimizar a
potência ativa e não-ativa processada no conversor, reduzindo
perdas e aumentando a densidade de potência. Demonstra-se
que a substituição do regulador elevador de tensão por um
regulador elevador/abaixador permite aproveitar os benefícios
do processamento parcial de energia. Para validar a abordagem,
dois protótipos de 750 W foram implementados com as topologias
full-bridge S-PPC e full-bridge/push-pull S-PPC. O protótipo
elevador/abaixador de tensão apresentou um redução de 46,9 %
na potência não-ativa e 23,4 % em seu volume, resultando em
maior eficiência e densidade de potência em comparação ao
protótipo elevador de tensão.

Palavras-chave—Sistemas fotovoltaicos, Conversores CC-CC,
Processamento parcial de energia, Metodologia de projeto.

I. INTRODUÇÃO

O aumento da demanda por eletricidade e as preocupações
relacionada aos impactos ambientais causados pela geração
baseada em combustíveis fósseis tem estimulado a busca por
fontes renováveis de energia, entre elas, os sistemas fotovol-
taicos (PV, do inglês photovoltaic). Para tornar estes sistemas
competitivos comparados aos sistemas convencionais, diversas
pesquisas tem sido realizadas com o objetivo de aumentar a
eficiência dos conversores eletrônicos que fazem sua interface
com a rede. Entre diferentes abordagens, as configurações
com processamento parcial de energia (PPC) são apresentadas
como candidatas para melhorar a eficiência e a densidade de
potência do estágio CC-CC aplicado à regulação de tensão
e rastreamento do ponto de máxima potência (MPP) destes
sistemas [1]–[4].

A principal vantagem dos PPCs é que somente uma pequena
parte da energia é processada, sendo que a maior parte é
entregue diretamente à saída sem ser processada [3]. Assim,
a potência ativa nominal do PPC é apenas uma fração da
potência ativa de saída. O conceito de PPC pode ser implemen-
tado de duas formas: usando reguladores paralelos (P-PPC),
também chamados na literatura de DPP (differential power
processing) [5] ou usando reguladores série (S-PPC), que
permitem a regulação de tensão da string em sistemas PV com
arquitetura multi-string conectados à um barramento comum.

Em sistemas PV, o emprego de S-PPCs resulta em menor
potência ativa e melhor eficiência comparados a topologias
convencionais [1], [2], [4]. Entretanto, nem todas topologias
conectadas na configuração S-PPC possuem menor proces-
samento de energia comparadas aos seus equivalentes con-
vencionais. Em alguns casos, a configuração S-PPC somente
reduz a potência ativa, mas causa um aumento na potência
não-ativa do sistema, sem resultar melhorias na eficiência ou
densidade de potência [6], [7]. Mesmo topologias que realizam
processamento parcial de energia podem apresentar maior ou
menor processamento de energia dependendo dos parâmetros
de projeto. Isso acontece porque os mecanismos de perdas
dos conversores não dependem somente da potência ativa, mas
também da potência não-ativa processada.

Os estudos já publicados desconsideram o emprego de topo-
logias elevadoras/abaixadoras de tensão e/ou não identificam
a melhor faixa de operação para os S-PPCs. Diante disto, este
artigo propõe uma análise da faixa de tensão de operação base-
ada nos modelos estatísticos das condições climáticas e analisa
um exemplo de topologia S-PPC que permite elevar ou abaixar
o nível de tensão de entrada. Para demonstrar os benefícios e
limitações do emprego das topologias elevadoras/abaixadoras,
a topologia full-bridge/push-pull S-PPC é comparada com a
topologia full-bridge S-PPC, a qual pode operar somente como
elevadora de tensão. As duas topologias são analisadas em
termos do processamento de potência não-ativa, e resultados
experimentais de dois protótipos são apresentados.

II. CONVERSORES S-PPC APLICADOS A SISTEMAS PV

Os S-PPCs são adequados para sistemas PV com arquitetura
multi-string, ilustrada na Fig. 1 [1], [2], onde cada string
possui seu próprio regulador MPPT e a tensão do barramento
é controlada pelo inversor central [8]. Uma vez que a tensão
de operação dos módulos PV apresenta uma pequena faixa
de variação, isto permite que os S-PPCs sejam projetados
com pequena potência ativa, processando somente a energia
necessária para regular os níveis de tensão e corrente da string.

Existem duas formas de conectar os S-PPCs: Os terminais
da fonte de entrada podem ser conectados em série com os
terminais de saída do conversor CC-CC (tipo I), ou com seus
terminais de entrada (tipo II), conforme ilustrado na Fig. 2 (a)
e (b).



A. Potência Ativa e Eficiência

Em comparação ao tipo-II, o tipo-I apresenta melhor de-
sempenho em termos de eficiência e esforço sobre seus
componentes [9]. Na configuração do tipo-I, o valor de VC
é a diferença entre o barramento CC (aqui chamado de tensão
de saída, Vout) e a tensão de entrada (Vin). Quanto menor
essa diferença, menor a potência ativa processada pelo S-PPC
(PCout

) em comparação à potência ativa total de saída (Pout),
conforme (1).

PCout

Pout
=

VCIout
VoutIout

=
Vout − Vin

Vout
= 1− Vin

Vout
. (1)

Uma vez que a potência ativa no S-PPC é somente uma
fração de Pout, a eficiência global do estágio CC-CC (ηglobal)
é maior do que aquela medida nos terminais do S-PPC, e pode
ser calculada por (2) [3].

ηglobal =
Pout

Pin
= 1− |PCout

|
Pout

(1− ηconverter) . (2)

B. Operação do S-PPC tipo-I como elevador/abaixador de
tensão

O S-PPCs do tipo-I pode operar também como abaixador de
tensão se a topologia permitir a inversão da polaridade de VC .
Neste caso, o valor de PCout

é negativo, o que significa que o
fluxo de energia no S-PPC é reverso. Quando o S-PPC do tipo-
I opera como elevador de tensão (VC > 0), o fluxo de energia
no S-PPC possui a mesma direção do que a parcela direta,
porém, se a polaridade de VC é invertida (VC < 0), o fluxo
de energia é reverso no S-PPC, e este atua como abaixador de
tensão.

C. Faixa de tensão de entrada

A potência entregue pelos módulos PV dependem de con-
dições climáticas como irradiação e temperatura, os quais
apresentam uma larga faixa de variação durante o dia e o ano,
e são diferentes para cada local de instalação do sistema.

No projeto de S-PPCs, não somente as variações de potência
causadas pelas variações climáticas devem ser consideradas,
mas também os níveis de tensão em que essa potência é
produzida. A faixa de tensão de entrada da operação dos
S-PPCs é muito importante, pois ela define o ganho de
tensão requerido para realizar o MPPT de cada string, e,
consequentemente, a potência ativa do S-PPC.

Conhecendo a priori o perfil de irradiação solar e tempe-
ratura de uma dada localidade, e aplicando isto ao modelo de

Figura 1. Arquitetura PV com MPPT em nível de string empregando
conversores CC-CC na configuração S-PPC.

Figura 2. Esquema de conexão do S-PPC. (a) tipo-I, (b) tipo-II [9].

uma célula PV operando sobre o MPP, é possível estimar a
procução de energia e o nível de tensão no qual ela ocorre. Por
exemplo, a Fig. 3 mostra um histograma com o perfil de tensão
da energia produzida para um conjunto de dados históricos
coletados minuto-a-minuto durante dez anos e aplicados a um
modelo de célula PV. Os dados são da localidade de São
Martinho da Serra (RS) medidos pelo projeto SONDA de
2005 a 2014 [10] e o módulo PV considerado é o SunEarth R©

TPB 60-P que possui potência de pico de 235 W.
Os dados estatísticos são distribuídos em uma função de

distribuição lognormal, onde (v′) é a tensão em que maior
parte da energia é gerada (29, 7 V) e o desvio padrão (σ) é
1, 36 V. Observa-se que 99,9 % de toda energia é produzida
dentro de uma faixa de tensão equivalente a três desvios
padrões (±3σ), de 25, 6 V a 33, 8 V, o que corresponde
a ±13, 7 % de v′. A faixa de regulação de tensão do S-
PPC (∆v) precisa ser maior do que 6σ para assegurar um
bom aproveitamento de energia. Neste exemplo, a escolha de
∆v = 30 % de v′ é considerada adequada.

Apesar dos módulos PV frequentemente operar em baixos
níveis de irradiação, que correspondem a valores baixos de
tensão de máxima potência, a Fig. 3 mostra que apenas uma
parcela muito pequena de energia é produzida nestes níveis.
Mesmo considerando que o S-PPC não será capaz de rastrear
o MPP nestes níveis de tensão (fora da faixa de ∆v), a perda
na produção de energia é muito pequena comparada a redução
nas perdas do conversor (melhoria de eficiência) que pode ser
alcançada durante a operação dentro da faixa de ∆v.

Para cada local de instalação e modelo de painel PV
utilizado, os valores de v′ e σ podem ser diferentes. Quanto
maior o valor de σ, maior deve ser o ∆v e a potência ativa
do S-PPC.

Uma vez que a tensão do barramento CC (Vout) requerido
pelo inversor é definido de acordo com a tensão da rede, e a

Figura 3. Histograma da estimativa da produção anual de energia e a tensão no
módulo PV baseado em dados históricos e no modelo de dispersão lognormal.



tensão da string depende das características da distribuição
da tensão, o número de módulos conectados em série em
uma string (NPV ) precisa ser adequadamente escolhido para
minimizar a faixa de regulação de tensão requerida no S-PPC.
A tensão máxima de operação da string (Vinmax

) e seu valor
mínimo (Vinmin

) são calculados por

Vinmax
= (v′ +

∆v

2
)NPV (3)

Vinmin
= (v′ − ∆v

2
)NPV . (4)

Existem três possíveis modos de operação dos S-PPCs
dependendo das caracaterísticas de ganho de cada topologia:
podem ser elevadores, abaixadores, ou elevadores/abaixadores
de tensão. Para um conversor conectado na configuração do
tipo-I, se a topologia S-PPC é somente elevadora (VC sempre
positivo), o valor máximo de NPV é definido pela restrição de
que a máxima tensão da string não pode ser maior do que Vout.
No modo somente abaixador (VC sempre negativo), o valor
mínimo de NPV deve assegurar que Vin seja sempre maior
do que Vout. Se a topologia S-PPC é projetada para operar com
valores tanto positivos quanto negativos de VC , então NPV é
definido para que Vin seja o mais próximo possível de Vout.
A Tabela I apresenta as restrições para o cálculo de NPV .

Considerando o exemplo onde ∆v = 30 %, o projeto de
um S-PPC elevador deve ter ganho unitário quando Vin =
Vinmax=Vout

e ganho máximo quando Vin

Vout
= 70%, onde

Vin

Vout
= 1

M . A partir de (1), no pior caso, a potência ativa
no S-PPC é 30 % de Pout, conforme ilustrado na Fig. 4 (a).
O mesmo ocorre com o emprego da configuração abaixadora
de tensão, quando Vin = Vinmax , a potência ativa no S-PPC
é também 30 % de Pout, porém com M = Vin

Vout
de 1 a 1,3.

Por outro lado, com o uso de um S-PPC elevador/abaixador,
o número de módulos PV de uma string pode ser definido para
ser compatível com o ganho unitário no meio da faixa. Isto
permite que a tensão de saída do S-PPC seja reduzida pela
metade mantendo o mesmo ∆v de 30 %, resultando em uma
redução na sua potência ativa, conforme ilustrado na Fig. 4 (b),
onde se pode observar que potência ativa máxima no S-PPC
é somente 15 % de Pout em cada modo de operação.

Em ambos os casos, a faixa de tensão de entrada é a mesma,
mas o uso de uma topologia elevadora/abaixadora reduz pela
metade a potência ativa no S-PPC. Além disso, a potência
ativa no S-PPC é próxima de zero no meio da faixa de ∆v, o

Tabela I
NÚMERO DE MÓDULOS PV POR string

Modo de operação Número de módulos PV

Elevador de tensão NPV ≤
Vout

v′ + ∆v
2

Abaixador de tensão NPV ≥
Vout

v′ − ∆v
2

Elevador/abaixador de tensão NPV ≈
Vout

v′

(a) (b)

Figura 4. Relação entre a potência ativa no S-PPC e a potência ativa de
saída para o modo elevador de tensão (a) e para o modo elevador/abaixador
de tensão (b).

significa que o S-PPC terá menor potência ativa na tensão de
operação na qual a maior parte da energia é gerada.

III. CÁLCULO DA POTÊNCIA PROCESSADA

O emprego de S-PPCs permite uma redução significativa
na potência ativa comparada as topologias convencionais.
Contudo, a conexão série não é uma condição suficiente para
assegurar o processamento parcial de energia. Isto é demons-
trado em [6] e [7], onde um estudo de caso do conversor
buck-boost conectado como regulador série apresentou um
desempenho similar em termos de processamento de energia
e eficiência comparado a um conversor boost convencional.

Para que uma topologia qualquer possa ser considerada
com processamento parcial de energia, ela deve processar
uma menor quantidade de energia em seus elementos que
uma topologia não-isolada convencional operando sobre as
mesmas condições de entrada e saída. Esta seção apresenta um
procedimento de cálculo da potência não-ativa nos elementos
de um conversor, o qual é utilizada para identificar quais
topologias processam mais ou menos energia que outras [7].

A. Potência não-ativa

Em um conversor de potência, durante um período de comu-
tação, o chaveamento dos semicondutores resulta na circulação
de energia entre os elementos. Nem toda a energia que circula
é transferida da fonte para a carga (i.e. convertida em potência
ativa). Em circuitos CC, onde a frequência fundamental é zero,
a circulação de energia que não resulta em potência ativa é
chamada de potência não-ativa, de acordo com a definição
dada pela norma IEEE 1459-2010 [11].

Com o conversor operando em regime permanente, o
balanço volt-segundo no indutor e o balanço de carga no
capacitor resultam que a potência ativa nos elementos de
armazenamento (capacitores e inductores) é idealmente zero.
Entretanto, a energia não-ativa que circula nestes elementos
resulta em perdas e, portanto, deve ser considerada como uma
energia processada pelo conversor. A energia que é absorvida e
liberada por estes elementos durante um período de comutação
corresponde à variação de energia no indutor (∆EL) e no
capacitor (∆EC), calculada por (5) e (6), onde d é a razão
cíclica e TS é o período de chaveamento.

∆EL =

∫ dTS

0

|vL (t) iL (t)|dt =

∫ TS

dTS

|vL (t) iL (t)|dt, (5)



∆EC =

∫ dTS

0

|vC (t) iC (t)|dt =

∫ TS

dTS

|vC (t) iC (t)|dt. (6)

A potência não-ativa interna total (Nint) é calculada pela
soma das potências não-ativas em todos elementos acumula-
dores, ou seja

Nint =

nL∑
j=1

2∆ELj +
nC∑
k=1

2∆ECk

TS
. (7)

Além da potência não-ativa processada internamente pelos
filtros, é necessário também considerar a potência não-ativa
nos terminais de entrada do conversor (Nin) e a circulação
de potência não-ativa entre os terminais de saída e a carga
(Nout), os quais são calculados por (8) e (9) [11].

Nin =
√
S2
in − P 2

in. (8)

Nout =
√
S2
out − P 2

out. (9)

A potência não-ativa total no conversor (Ntotal) é definida
como:

Ntotal = Nin +Nint +Nout. (10)

IV. COMPARAÇÃO ENTRE AS TOPOLOGIAS Full-bridge
S-PPC AND Full-bridge/Push-pull S-PPC

Esta seção apresenta a análise do desempenho da topo-
logia full-bridge S-PPC em comparação à topologia full-
bridge/push-pull S-PPC.

A. Topologia Full-Bridge S-PPC (FB S-PPC)

A topologia full-bridge (rotulada como FB) S-PPC, cujo
diagrama esquemático é apresentado na Fig. 5, é amplamente
conhecido na literatura técnica como tendo bom desempenho
em termos de eficiência e densidade de potência. As chaves
S1 a S4 possuem modulação phase-shift e os diodos D1 e D2

atuam como um retificador passivo com filtro LC. Uma vez
que nesta topologia a tensão VC é sempre positiva, o S-PPC
opera sempre como elevador de tensão.

Figura 5. Diagrama esquemático da topologia FB S-PPC.

B. Topologia Full-Bridge/Push-Pull S-PPC (FB/PP S-PPC)

A topologia full-bridge/push-pull S-PPC (rotulada como
FB/PP S-PPC), mostrada na Fig. 6, é derivada do FB S-PPC e
um push-pull alimentado em corrente [12]. Quando conectada
como S-PPC do tipo-I, esta topologia pode operar em dois
modos distintos: como um full-bridge, com VC > 0, ou como
um push-pull alimentado em corrente, com VC < 0.

Figura 6. Esquemático da topologia FB/PP S-PPC.

No modo de operação como elevador de tensão, as chaves
S1 a S4 são moduladas em phase-shift para o controle da
tensão VC de forma similar ao FB S-PPC, enquanto as chaves
S5 e S6 permanecem acionadas. Neste modo de operação, o
FB/PP S-PPC se comporta como um FB S-PPC.

No modo de operação como abaixador de tensão (push-
pull), o fluxo de energia no FB/PP é invertido e o conversor
pode ser visto como tendo sua fonte de entrada em VC . Neste
caso, S5 e S6 operam como o primário de um conversor push-
pull alimentado em corrente, e a ponte formada por S1 a S4

atua como um retificador empurrando corrente de volta para a
fonte Vin. A corrente de saída (Iout) faz com que a tensão VC
tenha sua polaridade invertida, sendo controlada pelas chaves
S5 e S6. Enquanto S5 e S6 estão ambas acionadas, o circuito
secundário age como um curto-circuito magnético carregando
o indutor. Quando S5 ou S6 são desligadas, a corrente no
indutor é transferida para o primário, tornando a corrente de
entrada do S-PPC (iconv) negativa. O valor de d neste modo
de operação é considerado como o intervalo de tempo em que
S5 ou S6 estão desligadas, e 1− d é o intervalo de tempo em
que ambas as chaves conduzem.

Baseando-se em simulações numéricas, uma análise com-
parativa destas duas topologias é realizada em relação ao
processamento de potência não-ativa. As simulações foram
realizadas no MATLAB R©, considerando componentes ideais e
utilizando o procedimento de cálculo apresentado na seção III
para um exemplo de projeto com escala reduzida cujos parâ-
metros são apresentados na Tabela II. Neste exemplo, a carga
é considerada fixa em 750 W e a diferença entre a tensão de
entrada e saída (k = 1/M = Vin/Vout) varia de 0,7 a 1,0 para
o FB S-PPC, e de 0,85 a 1,15 para o FB/PP S-PPC, resultando
em uma variação de Vin de 66 V (30 % de Vout) em ambos
os conversores.

Tabela II
ESPECIFICAÇÕES DO EXEMPLO DE PROJETO

Parâmetro FB S-PPC FB/PP S-PPC
Tensão de entrada (Vin) 154-220 V 187-253 V
Faixa de tensão de entrada (∆v) 66 V 66 V
Tensão de saída (Vout) 220 V 220 V
Potência ativa no S-PPC (PCout,max ) 225 W 112,5 W
Potência ativa de saída (Pout) 750 W 750 W
Frequência de chaveamento (fs) 35 kHz 35 kHz
Ondulação de iL (∆iL peak) 10 % 10 %
Ondulação de vC (∆vCout

peak) 1 % 1 %



C. Análise do full-bridge S-PPC

Os valores simulados na potência não-ativa total no FB
S-PPC são mostrados na Fig. 7, considerando diferentes va-
lores de n, onde n = NS/NP , NP é o número de espiras
no enrolamento primário e NS é o número de espiras em
cada enrolamento secundário. Observa-se que o emprego de
valores menores de n resulta em menores valores de potência
não-ativa, indicando que quanto menor a relação de espiras no
transformador, menor o processamento de energia.

Figura 7. Potência não-ativa total no FB S-PPC para diferentes valores de n.

A relação de espiras mínima no transformador é limitada
pela razão cíclica máxima (dmax). Uma vez que o ganho
estático do full-bridge é VC/Vin = nd, onde d é a razão cíclica
de 0 a 100% correspondendo a 0◦ a 180◦ na defasagem das
portadoras dos braços do full-bridge, então o valor mínimo de
n pode ser obtido por

nmin =
VCmax

Vinmin
dmax

=
Vout − Vinmin

Vinmin
dmax

. (11)

No exemplo apresentado, a escolha de n = 0,5 é conside-
rada adequada, pois corresponde a dmax = 85,7 %, deixando
uma margem de 14,3 % para ação de controle, perdas não-
modeladas, tempo morto, etc.

D. Análise do full-bridge/push-pull S-PPC

Apesar do valor de ∆v ser o mesmo utilizado na topologia
FB S-PPC, o FB/PP S-PPC opera com vC de 0 a ∆v

2
no modo full-bridge, e de 0 a −∆v

2 no modo push-pull,
permitindo o uso de valores menores de n. A relação de espiras
mínima no transformador é também limitado pelo dmax, o qual
ocorre no modo elevador de tensão. No exemplo de projeto,
aplicando (11), o uso de n = 0,2 é considerada uma escolha
adequada que resulta em dmax = 88,3 % no modo full-bridge
e dmax = 66,3 % no modo push-pull.

Em ambos modos de operação, a potência não-ativa é
reduzida com o uso de valores menores de n, conforme
mostrado na Fig. 8. Quando a tensão de entrada é igual à
tensão de saída (k = 1), a razão cíclica é zero. Neste ponto
de operação, não existe processamento de energia, e existem
somente perdas de condução no circuito.

Observa-se que os valores de potência não-ativa processada
nos elementos do FB/PP S-PPC com n =0,2 são menores
em comparação com os valores obtidos pelo FB S-PPC com
n =0,5, reduzindo 46,9 % de 326,1 var para 173,1 var no pior
caso.

Figura 8. Potência não-ativa total no FB/PP S-PPC para diferentes valores
de n.

V. RESULTADOS EXPERIMENTAIS

Para validar a análise teórica, um protótipo da topologia FB
S-PPC com n = 0,5 e um protótipo da topologia FB/PP com
n =0,2 foram implementados e submetidos à ensaios (Fig. 9).
Os parâmetros de projeto (Vout, Pout, ∆v, fS , ∆vCout , e
∆IL) foram escolhidos iguais nos dois protótipos, conforme
Tabela II. Os principais parâmetros práticos dos protótipos são
apresentados na Tabela III.

(a) (b)

Figura 9. Fotografia dos protótipos. (a) FB S-PPC; (b) FB/PP S-PPC.

Tabela III
PARÂMETROS DOS PROTÓTIPOS

Componente FB S-PPC FB/PP S-PPC
Capacitor de saída (C) 352 µF 352 µF
Indutância (L) 198 µH 240,5 µH
MOSFETs do primário IRFP360LC IRFP360LC
MOSFETs do secundário – IPP220N25NFD
Diodos do secundário SDT12S60 MBRF10200CT

O volume dos componentes de cada protótipo é apresentado
na Fig. 10. Observa-se que apesar do FB/PP S-PPC apresentar
metade da potência ativa do FB S-PPC, isto não resulta na
metade do volume de seus elementos. Isto ocorre porque o
FB/PP S-PPC possui maior número de componentes e seus
componentes foram dimensionados para o pior caso de opera-
ção entre os dois modos de operação. Ainda assim, a soma do
volume dos componentes da topologia elevadora/abaixadora
de tensão é 23,4 % menor do que da topologia elevadora de
tensão, proporcionando um aumento significativo na densidade
de potência do sistema.

Os valores experimentais da potência não-ativa processada
pelos protótipos para toda a faixa de variação da tensão de



Figura 10. Volume dos componentes dos dois protpotipos.

(a) (b)

Figura 11. Resultados experimentais da potência não-ativa. (a) Para o
protótipo FB S-PPC; (b) Para o protótipo FB/PP S-PPC.

entrada são apresentados na Fig. 11 para o FB S-PPC (a)
e para o FB/PP S-PPC (b). Estes valores são obtidos pelas
formas de onda de tensão e corrente medidas na entrada e
saída do conversor, assim como nos indutores e capacitores.
As linhas correspondem aos valores simulados e os marcadores
correspondem aos dados experimentais. Observa-se que os
valores obtidos experimentalmente estão de acordo com os
resultados das simulações, validando a análise apresentada.

As potências e eficiências foram medidas no equipamento
Yokogawa R© WT1800, desprezando as perdas dos circuitos de
comando e controle. As curvas de eficiência global obtidas
para toda faixa de tensão de entrada dos dois protótipos
operando com potência nominal são apresentadas na Fig. 12.

Figura 12. Eficiência global medida nos dois protótipos.

Conforme observado na Fig. 12, a eficiência global do FB
S-PPC é quase constante em torno de 98,9 % em toda faixa
de tensão de entrada, enquanto que a no FB/PP S-PPC a
eficiência é maior no centro da faixa de regulação de tensão
(k = 1), alcançando até 99,58 %.

VI. CONCLUSÕES

Este trabalho apresenta uma abordagem ao projeto de
conversores S-PPC aplicados a sistemas PV com arquitetura
multi-string. O procedimento de projeto permite minimizar o
processamento de energia a partir da escolha adequada da faixa

de regulação de tensão do S-PPC baseado no perfil de tensão
de MPP disponível.

O emprego de uma topologia elevadora/abaixadora de ten-
são (FB/PP S-PPC) é comparado a uma topologia S-PPC ape-
nas elevadora (FB S-PPC) e uma análise da potência não-ativa
processada nestes conversores é apresentada, indicando que
o emprego da topologia elevadora/abaixadora permite reduzir
significativamente o processamento de energia em comparação
à topologia elevadora. Uma das principais vantagens do em-
prego de topologias elevadoras abaixadoras/elevadoras é que o
menor processamento de energia ocorre no ponto de operação
em que a maior parte da energia é gerada.

Para validar a abordagem proposta, dois protótipos de
750 W foram implementados e testados. O FB/PP S-PPC
apresentou 46,9 % menor processamento de potência não-
ativa, resultando em uma redução de 23,4 % no seu volume
comparado ao protótipo FB S-PPC, resultando em maior
eficiência e densidade de potência.

REFERÊNCIAS

[1] B.-D. Min, J.-P. Lee, J.-H. Kim, T.-J. Kim, D.-W. Yoo, and E.-H. Song,
“A new topology with high efficiency throughout all load range for
photovoltaic pcs,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 56,
no. 11, pp. 4427–4435, Nov 2009.

[2] M. Agamy, M. Harfman-Todorovic, A. Elasser, S. Chi, R. Steigerwald,
J. Sabate, A. McCann, L. Zhang, and F. Mueller, “An efficient partial
power processing dc/dc converter for distributed pv architectures,” IEEE
Transactions on Power Electronics, vol. 29, no. 2, pp. 674–686, Feb
2014.

[3] M. Kasper, D. Bortis, and J. Kolar, “Classification and comparative
evaluation of pv panel-integrated dc-dc converter concepts,” IEEE Tran-
sactions on Power Electronics, vol. 29, no. 5, pp. 2511–2526, May 2014.

[4] J. Enslin and D. Snyman, “Combined low-cost, high-efficient inverter,
peak power tracker and regulator for pv applications,” IEEE Transactions
on Power Electronics, vol. 6, no. 1, pp. 73–82, Jan 1991.

[5] P. Shenoy, K. Kim, B. Johnson, and P. Krein, “Differential power pro-
cessing for increased energy production and reliability of photovoltaic
systems,” IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 28, no. 6, pp.
2968–2979, June 2013.

[6] T. Suntio and A. Kuperman, “Comments on “an efficient partial power
processing dc/dc converter for distributed pv architectures”;,” IEEE
Transactions on Power Electronics, vol. 30, no. 4, pp. 2372–2372, April
2015.

[7] J. R. R. Zientarski, J. R. Pinheiro, M. L. d. S. Martins, and H. L. Hey,
“Understanding the partial power processing concept: A case-study of
buck-boost dc/dc series regulator,” in 2015 IEEE 13th Brazilian Power
Electronics Conference and 1st Southern Power Electronics Conference
(COBEP/SPEC), Nov 2015, pp. 1–6.

[8] S. B. Kjaer, J. K. Pedersen, and F. Blaabjerg, “A review of single-phase
grid-connected inverters for photovoltaic modules,” IEEE Transactions
on Industry Applications, vol. 41, no. 5, pp. 1292–1306, Sept 2005.

[9] J. Zhao, K. Yeates, and Y. Han, “Analysis of high efficiency dc/dc
converter processing partial input/output power,” in IEEE 14th Workshop
on Control and Modeling for Power Electronics (COMPEL), June 2013,
pp. 1–8.

[10] INPE, Rede SONDA (Sistema de Organização Nacional de Dados
Ambientais). São José dos Campos, SP, Brazil: (2016, Acess in: feb.
2nd) Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. [Online]. Available:
http://sonda.ccst.inpe.br/basedados/index.html

[11] “IEEE standard definitions for the measurement of electric power
quantities under sinusoidal, nonsinusoidal, balanced, or unbalanced
conditions,” IEEE Std 1459-2010 (Revision of IEEE Std 1459-2000),
pp. 1–50, March 2010.

[12] Y. Cao, “A novel step-up/step-down full-bridge dc-dc converter for
distributed solar power applications,” Master’s thesis, The University
of British Columbia, Okanagan, Sep 2015.


