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ESTUDO DE MODELOS E TÉCNICAS DE DETECÇÃO E DIAGNÓSTICO DE 

FALHAS APLICADOS À SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

 

Flávio Couvo Teixeira Maia 

 

Agosto/2019 

 

Orientador: Prof. Dr. Carlos A. V. Cardoso 

Programa: Engenharia Elétrica 

 

 A demanda por energia elétrica vem crescendo ano a ano aumentando a 

preocupação a respeito das matrizes de geração de energia não-renováveis, que causam 

degradação ao meio ambiente. Por este motivo, diversos países vêm investindo em fontes 

renováveis, com destaque para a fonte fotovoltaica, que utiliza módulos fotovoltaicos 

para converter a energia da irradiância solar incidente sobre os mesmos em energia 

elétrica. Como em qualquer sistema elétrico, estes sistemas também estão susceptíveis a 

falhas, que podem gerar perdas de potência ou até mesmo a interrupção da geração. A 

utilização de sistemas de monitoramento torna-se um importante aliado, pois permite 

identificar problemas, minimizando perdas. Para isso, um bom modelo matemático, que 

represente os módulos de forma exata, possibilita a identificação das falhas comparando 

os sinais medidos e simulados. Neste sentido, este trabalho apresenta, primeiramente, um 

estudo de modelos matemáticos para a aplicação em um sistema composto por três 

módulos em série, a partir de dados de parâmetros obtidos da folha de dados dos módulos 

e de um analisador de curvas I-V para a definição dos parâmetros mais exatos. Depois, a 

partir do estudo de técnicas de detecção e diagnóstico de falhas em sistemas fotovoltaicos, 

definiu-se o método k-NN para diagnosticar e identificar os módulos afetados pelo 

sombreamento, tirando vantagem do efeito de descasamento (mismatch) dos módulos, 

que os tornam eletricamente diferentes entre si. Os resultados demonstraram ser possível 

a identificação individual ou em grupos dos módulos sob efeito de sombreamento e do 

tipo de sombra (parcial ou total) sobre os mesmos. 

 

Palavras-chave: Sistemas Fotovoltaicos, Modelo com Um Diodo, Modelo com Dois 

Diodos, Perdas por Descasamento, Detecção e Diagnóstico de Falhas, k-NN 
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 Demand for electricity has been growing year by year, raising concern about non-

renewable energy generation matrices that cause environmental degradation. For this 

reason, several countries have been investing in renewable sources, especially 

photovoltaic sources, which uses photovoltaic modules to convert the solar radiation into 

electric power. As in any electrical system, these systems are also susceptible to failure, 

which can lead to power losses or even interruption. Photovoltaic monitoring systems 

becomes an important ally, as it allows identifying problems, minimizing losses. For this 

purpose, a good mathematical model, which accurately represents the modules, enables 

the identification of faults by comparing the measured and simulated signals. In this sense, 

this work presents, firstly, a study of mathematical models, applicated in a system 

composed of three modules in series, using parameter from two sources so the most 

accurate parameters can be defined: modules datasheet and an I-V curve analyzer. Then, 

from the study of fault detection and diagnosis techniques in photovoltaic systems, the k-

NN method was chose as a tool to diagnose and identify the modules affected by shading, 

taking advantage of the mismatch effect, which make them electrically different from 

each other. The results showed that it is possible to identify modules affected by shadows, 

individually or in groups, and the type of shadow (partial or total). 

 

Keywords: Photovoltaic Systems, Onde Diode Models, Two Diodes Models, Mismatch 

Losses, Fault Detection and Diagnosis, k-NN 
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Capítulo 1 

Introdução 
 

A crescente demanda por energia elétrica é um problema que vem preocupando o 

mundo, uma vez que a matriz energética mundial é composta, em sua maioria, por fontes 

não renováveis, que utilizam combustível fósseis como petróleo, gás natural, carvão 

mineral, urânio, entre outras. Tais recursos, além de limitados, causam degradação ao 

meio ambiente com a emissão de gases de efeito estufa. Frente a isso, em 2015 vários 

países assumiram o compromisso de redução desses gases durante a Confederação das 

Partes (COP 21), do Acordo de Paris. O Brasil se comprometeu em reduzir seus níveis, 

em relação aos níveis de 2005, em 37%, até o ano de 2025, e 43%, até 2030 [1]. Para 

alcançar este objetivo, além do Brasil, vários países vêm investindo em fontes renováveis 

de geração de energia elétrica, que abrangem fontes, como: eólicas, hidrelétricas, 

biomassa, solar, entre outras. Segundo o relatório mais recente da Rede de Políticas de 

Energias Renováveis para o Século 21, a REN21 [2], comunidade formada por diversas 

organizações do setor de energias renováveis ao redor do mundo, em 2017 a capacidade 

gerada por fontes renováveis alcançou 2.195 GW de potência, incluindo fontes hídricas, 

com investimento de 279,8 bilhões de dólares. Dentre as fontes renováveis de geração de 

energia elétrica listadas neste relatório, a fonte hídrica atingiu nesse ano 1.114 GW de 

capacidade, a biomassa, 122 GW de capacidade com geração de 555 TWh, a geotérmica 

atingiu 12,8 GW, a fonte fotovoltaica, 402 GW, a fonte solar térmica, 4,9 GW, a fonte 

eólica chegou a 539 GW e a fonte maremotriz manteve a mesma capacidade do ano 

anterior, 0,5 GW. Espera-se que em 2050 70% da energia elétrica gerada no mundo 

venham de fontes renováveis. Em termos de crescimento, a fonte fotovoltaica vem 

adicionando níveis de capacidade bastantes expressivos a cada ano. Em 2017 foram 99 

GW a mais de capacidade em relação ao ano de 2016. Como comparação, no ano de 2016 

foram adicionados 75 GW com relação ao ano anterior. De acordo com o relatório da 

Agência Internacional de Energia (IEA), China, EUA, Índia e Japão despontaram como 

os maiores mercados desse tipo de fonte em 2017, representando 80% do total de 

capacidade adicionada. Nessa mesma lista o Brasil aparece em 10º lugar com 0,9 GW de 

capacidade adicionada. De acordo com Agência Internacional de Energia [3], até este 

ano, dentre todas a fontes, a geração de energia elétrica por fontes fotovoltaicas 

representava 2% do total de geração no mundo. 

A capacidade de geração de energia elétrica através de módulos fotovoltaicos está 

intrinsecamente relacionada aos níveis de irradiação de cada país, visto que o nível de 

irradiação solar determina o quanto de energia elétrica os módulos fotovoltaicos podem 

gerar. O Brasil é o terceiro país no mundo com o maior nível de irradiação solar, ao nível 

do solo, atrás da Rússia e da Austrália [4]. Apesar de o país possuir uma das matrizes 

mais renováveis no mundo, onde 75% das fontes geradoras são renováveis, e do grande 
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potencial de geração de energia elétrica através de fontes fotovoltaicas, até 2016 o uso 

desse tipo de fonte representava apenas 0,05% da sua capacidade de geração instalada 

[1]. Porém, a tendência é que o número de instalações fotovoltaicas no país cresça 

bastante, uma vez que a abertura de créditos para pessoas jurídicas e físicas, autorizada 

pelo governo federal (exceto regiões sul e sudeste), vem estimulando o uso desta fonte de 

geração, na modalidade de compensação de energia, regida pela Resolução Normativa Nº 

687, de 2015, onde o consumidor também passa a ser gerador injetando a produção 

excedente na rede da concessionária, o que é convertido em créditos [5,6]. Além disso, 

esta resolução também cria modalidades de “geração compartilhada”, que permite que 

pessoas físicas e jurídicas possam obter cotas de um consórcio ou cooperativa de uma 

unidade geradora fotovoltaica, desde que estejam dentro da mesma área de atuação da 

distribuidora, ou também utilizar sua energia excedente eu outras unidades consumidoras, 

também dentro da mesma área de atuação da distribuidora, e que sejam de mesma 

titularidade [7]. 

A geração de energia elétrica através de módulos fotovoltaicos é possível graças 

ao “efeito fotovoltaico”, descoberto por Edmond Becquerel (1820-1891) em 1839. Este 

efeito ocorre quando um material semicondutor é exposto à luz visível, gerando uma 

diferença de potencial entre seus pólos [8]. A partir daí foi possível o desenvolvimento 

dos módulos fotovoltaicos, que são formados por células fotovoltaicas conectadas entre 

si. As características elétricas de um módulo fotovoltaico dependem de fatores como a 

quantidade de células que o constitui e do material com o qual elas são construídas, que 

podem ser silício monocristalino, silício policristalino (também denominado 

multicristalino), silício amorfo, telureto de cádmio (CdTe), entre outros. A potência 

fornecida por módulos fotovoltaicos é diretamente proporcional ao nível de irradiância 

solar, que incide sobre o mesmo, e inversamente proporcional à sua temperatura. Dessa 

forma, o dimensionamento de um sistema fotovoltaico é realizado buscando o máximo 

de aproveitamento destas variáveis de forma a otimizar a geração de corrente elétrica com 

o mínimo de perda possível, especialmente pelo fato da eficiência de módulos 

fotovoltaicos ser baixa, a depender do material que compõe as células, hoje alcançando 

29,1%, para o filme fino (GaAs) e 26,7% para o silício (Si) monocristalino [9]. 

Um sistema fotovoltaico pode fornecer corrente contínua ou alternada. Sistemas 

em corrente contínua geralmente são utilizados no carregamento de bancos de baterias, 

enquanto que sistemas em corrente alternada fazem uso de inversores para converter 

corrente contínua em alternada. Sistemas em corrente alternada podem ser isolados (off-

grid), quando não há conexão com a rede pública, ou conectados à rede (on-grid ou grid-

tie). Alguns inversores mais robustos possuem um sistema que otimiza a potência 

recebida do arranjo fotovoltaico (associação de módulos) através de técnicas 

denominadas de “Rastreamento do Ponto de Máxima Potência” ou MPPT, extraindo a 

máxima potência que o arranjo pode fornecer dado o nível de irradiância solar incidindo 

sobre ele. O ponto de máxima potência é o ponto onde o par corrente-tensão define a 

potência máxima do arranjo para dada irradiação e temperatura do mesmo. Estas 
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informações podem ser extraídas das curvas características do módulo ou arranjo, 

denominadas curvas I-V e P-V. 

O projeto de sistemas fotovoltaicos deve evitar a instalação dos módulos em locais 

onde haja projeções de sombras a partir, por exemplo, de edificações nas imediações, 

árvores, postes, entre outros, até mesmo por objetos que caiam sobre os mesmos. O 

bloqueio da irradiância solar em um módulo ou sobre um arranjo fotovoltaico não só 

provoca a degradação da potência fornecida como também pode danificá-los. Segundo 

MADETI e SINGH [10], a perda anual de energia em sistemas fotovoltaicos devido à 

sombreamento parcial pode chegar a 20%. Outros cuidados que devem ser tomados são 

em relação à limpeza dos módulos, pois a sujeira acumulada sobre suas superfícies ao 

longo do tempo também pode causar perdas de potência e degradá-los. Com relação às 

conexões dos cabos, um cabo mal instalado ou danificado também pode provocar perdas 

de potência ou até mesmo a interrupção da geração de corrente elétrica daquele módulo 

ou arranjo. Em suma, o mal dimensionamento de um sistema fotovoltaico pode ocasionar 

danos aos seus componentes. Porém, mesmo sistemas bem dimensionados podem sofrer 

danos devido a fatores ambientais, quebra de módulos, rompimento de cabos por animais, 

erros humanos, etc. Muitas desses problemas podem não serem de fácil detecção 

principalmente em sistemas que possuem um número muito alto de módulos [11]. A 

ausência de um bom sistema de monitoramento torna mais difícil, menos precisa e 

dispendiosa a investigação da causa de possíveis falhas que possam ocorrer no sistema, 

também colocando em risco a vida dos operadores devido à alta tensão gerada pelos 

módulos, uma vez que sem um sistema de monitoramento, a investigação de problemas 

na planta é realizada manualmente [12]. Nessa direção, importantes centros de pesquisa, 

como o Laboratório Nacional de Energia Renovável (NREL) e o Laboratório Sandia, 

ambos dos EUA, vêm disponibilizando conjuntos de boas práticas de operação e 

manutenção (O&M) e monitoramento em sistemas fotovoltaicos [13,14]. Segundo o 

relatório do NREL [13], um sistema de monitoramento abrange a inspeção do arranjo CC 

(corrente contínua), realizado de forma manual, com o uso de analisadores de curvas I-V 

para detectar falhas no lado de corrente contínua que o sistema de monitoramento não é 

capaz de detectar, como células danificadas (hotspot), ou através da inspeção térmica 

aérea, que pode identificar módulos ou uma série de módulos (string) com falhas. 

Abrange também a apresentação de dados (Data Presentation), que deve incluir dados 

como níveis de irradiação solar e temperatura do ambiente e do módulo, potência gerada 

e estimada, etc. Ademais, sistemas de monitoramento são muito importantes na medida 

em que podem permitir, através da comparação de dados coletados do sistema em tempo 

real com valores estimados, informações sobre a energia produzida, prever e detectar 

possíveis falhas e consequentes perdas realizando análises dessas informações em 

conjunto com dados climáticos [10]. 

Diversos trabalhos vêm buscando o desenvolvimento de modelos matemáticos 

que possam representar o comportamento da planta fotovoltaica com um maior nível de 

exatidão e confiabilidade. Estes modelos permitem representar o sistema de forma 

simulada e, assim, detectar possíveis anomalias no sistema real. Isto é feito através da 
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comparação dos valores de parâmetros medidos, por meio de sensores, e esperados, por 

meio de simulações. Quaisquer discrepâncias entre esses valores podem indicar a 

ocorrência de falhas no sistema e, a depender da natureza dessas falhas, indicar as 

possíveis causas. Muitos destes trabalhos utilizam parâmetros da folha de dados dos 

módulos fornecidos pelos fabricantes. Mas, devido a diversos fatores, como processo de 

fabricação, envelhecimento dos módulos, diferenças elétricas (mismatch) entre um 

módulo e outro do mesmo modelo de fabricação, condições diferentes do padrão de teste 

adotados [15], entre outros, seus parâmetros elétricos podem apresentar diferenças em 

comparação com aqueles presentes na folha de dados, sendo necessário o levantamento 

mais exato desses parâmetros.  

 

1.1 Objetivos 
 

O presente trabalho tem como objetivo o estudo de modelos matemáticos visando 

a detecção e diagnóstico de falhas para aplicação em sistemas fotovoltaicos. A falha a ser 

tratada foi falha ocasionada por sombreamento parcial e total. O sistema utilizado neste 

trabalho é formado por três módulos de silício policristalino, conectados em série, que 

alimenta uma carga resistiva. 

Para o diagnóstico de falhas, um modelo que represente o comportamento elétrico 

do sistema de forma mais próximo pode proporcionar diagnósticos mais exatos. Assim, 

tanto para a modelagem do sistema quando para a detecção e o diagnóstico de falhas, são 

estudadas técnicas com o objetivo de encontrar aquelas mais adequadas para o sistema 

em questão, que apresentem bons custos-benefícios em termos de facilidade de aplicação 

e exatidão dos resultados. Técnicas baseadas em aprendizado de máquina são estudadas 

para aplicação no diagnóstico de falhas, uma vez que suas implementações em 

computadores, a depender das técnicas, são simples e apresentam bons resultados. De 

forma específica, os objetivos deste trabalho são: 

• Estudar técnicas de modelagem de sistemas fotovoltaicos e de detecção e 

diagnóstico de falhas através de propostas encontradas na literatura; 

• Determinar, entre as técnicas estudadas, aquelas que melhor se adéquam ao 

sistema utilizado neste trabalho, com fácil implementação e que represente o 

sistema de forma exata, no caso de modelos, e detecte a ocorrência de falhas, 

diagnosticando-as de forma eficiente; 

• Realizar o levantamento de parâmetros elétricos dos módulos para aplicação na 

modelagem utilizando um analisador de curvas I-V; 

• A partir da técnica de modelagem escolhida, modelar matematicamente os 

módulos utilizando como entrada os parâmetros da folha de dados do fabricante e 

os parâmetros levantados com o analisador; 

• Comparar os resultados dos dois cenários de parâmetros, folha de dados e 

analisador, para determinar se a utilização dos parâmetros da folha de dados é 
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suficiente para a obtenção de modelos com comportamento dentro da tolerância 

do fabricante; 

• Estudar e definir o método de diagnóstico de falhas para aplicação no sistema 

fotovoltaicos; 

• Aplicar a técnica de detecção e diagnóstico escolhida utilizando os modelos 

definidos; 

• Apresentar todos os resultados obtidos e discuti-los; 

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: no capítulo 2 é apresentado um 

levantamento de diversas técnicas de modelagem de sistemas fotovoltaicos encontradas 

na literatura, bem como de detecção e diagnóstico de falhas e uma breve definição sobre 

métodos de aprendizagem de máquina; no capítulo 3 são apresentadas as metodologias 

utilizadas para a modelagem matemática dos módulos e para a detecção e o diagnóstico 

de falhas no sistema fotovoltaico utilizado no trabalho; no capítulo 4 são apresentados e 

discutidos os resultados obtidos; no capítulo 5 são apresentadas as conclusões e trabalhos 

futuros.  
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Capítulo 2 

Revisão Bibliográfica 
 

Neste capítulo é apresentado um levantamento de diversas técnicas de modelagem 

de sistemas fotovoltaicos, bem como de algumas técnicas utilizadas na detecção e 

diagnóstico de falhas encontrados na literatura. Depois, é realizada uma breve definição 

sobre métodos de aprendizagem de máquina e como eles podem ser úteis no diagnóstico 

de falhas em sistemas fotovoltaicos. Por fim, são definidas três métricas de erros 

utilizadas para calcular a qualidade dos modelos. Dessa forma, este capítulo reúno todo o 

embasamento teórico deste trabalho.   

 

2.1 Modelo 
 

Segundo GARCIA [16], um modelo matemático é uma aproximação do processo 

real, ou seja, não pode incorporar todas as características desse processo, isto porque o 

nível de detalhamento de um modelo é determinado pelo custo de sua obtenção, tornando 

necessário, então, a busca por um custo-benefício bem equilibrado. 

Na modelagem matemática, um modelo é simulado através da excitação de sua(s) 

entrada(s), que provoca(m) respostas em sua(s) saída(s), conforme ocorre no processo 

real. Uma resposta que condiz com o processo real, dentro de uma margem determinada, 

significa que o processo está bem modelado, validando assim seu modelo. 

Na literatura existem inúmeras propostas de modelos que representam sistemas 

fotovoltaicos. São modelos que utilizam desde circuitos elétricos, ferramentas estatísticas, 

até equações trigonométricas. Sistemas fotovoltaicos são constituídos de subsistemas, 

como um sistema de corrente contínua (lado DC), que inlui os módulos fotovoltaicos e 

baterias (em sistemas off-line), e um sistema de corrente alternada (lado AC). Muitos 

modelos propostos representam apenas um desses subsistemas. O lado DC é o mais 

explorado, a parte mais sensível do sistema, pois trata-se da entrada do mesmo, da parte 

que gera a energia elétrica. Estes modelos geralmente são baseados em circuitos elétricos, 

já que células fotovoltaicas, como visto, comportam-se como fotodiodos. Algumas 

propostas utilizam modelos estatísticos baseados no monitoramento da energia produzida 

pelo sistema, representando, nesse caso, a planta completa. Modelos trigonométricos 

também podem ser encontrados na literatura. Quanto à aplicação de modelos matemáticos 

de sistemas fotovoltaicos, detecção e diagnóstico de falhas e previsão de produção de 

energia são dois bons exemplos, pois são fundamentados na comparação entre os 

parâmetros reais, medidos na planta, e os parâmetros simulados a partir desses modelos. 



7 
 

Como o sistema utilizado neste trabalho representa apenas uma parte de um sistema 

fotovoltaico real, o lado DC (ver Apêndice B), devido às suas características elétricas, os 

modelos adequados para ele são os modelos baseados em circuitos elétricos, cujas 

técnicas de modelagem são apresentadas neste capítulo. Outras técnicas estudadas, como 

as técnicas baseadas em modelos estatísticos ou os modelos trigonométricos, podem ser 

consultadas no Apêndice B. 

 

2.2 Modelos baseados em circuitos elétricos 
 

Dentre as várias propostas de modelos de sistemas fotovoltaicos, modelos baseados 

em circuitos elétricos são os mais adotados. Estes modelos buscam descrever o 

funcionamento real de um célula fotovoltaica através de circuitos elétricos equivalentes. 

O mais simples é o modelo com um diodo. Há dois modelos com um diodo: o modelo 

com resistência série e o modelo com resistências série e paralela (shunt). Mas há várias 

outras propostas de modelos encontradas na literatura, como o modelo com dois diodos, 

três diodos, modelos dinâmicos, etc. Os principais modelos baseados em circuitos 

elétricos são apresentados nessa seção. 

 

2.2.1 Modelo com um diodo e Resistência Série 
 

Nesse modelo uma resistência está em série com o diodo e a fonte de corrente 𝐼𝑝𝑣, 

conforme ilustrado na figura 2.1. O diodo representa a corrente de difusão e a resistência 

série 𝑅𝑠 , a perda ôhmica nos contatos da célula. Para a modelagem de uma célula 

fotovoltaica utilizando este modelo, é necessário determinar quatro parâmetros: 𝐼𝑝𝑣, 𝐼0, 𝑎 

e 𝑅𝑠. 

 

 

 

 

 
Figura 2.1: Circuito elétrico equivalente do modelo com um diodo e resistência série. 

 

 Analisando o circuito da figura 2.1 através da primeira lei de Ohm (lei dos nós), 

temos que a corrente 𝐼 é igual à corrente do fotodiodo. A tensão 𝑉𝐷 do diodo é igual à 

soma da tensão de saída 𝑉 com a tensão sobre o resistor 𝑅𝑠. 𝑉𝑇 é a tensão térmica. Dessa 

forma, a equação da corrente 𝐼 é: 
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𝐼 = 𝐼𝑝𝑣 − 𝐼𝐷 = 𝐼𝑝𝑣 + 𝐼0. (𝑒
𝑉+𝐼.𝑅𝑠

𝑎.𝑉𝑇 − 1)  (2.1) 

 

2.2.2 Modelo com um diodo e Resistências Série e Shunt 
 

O modelo anterior é a forma mais simples de representar uma célula fotovoltaica 

real. Todavia, ele não considera perdas devido à fuga de corrente que ocorre nas 

extremidades das células fotovoltaicas e alguns pontos de curto-circuito na junção p-n 

[17]. Estas perdas podem ser modeladas por uma resistência em paralelo com o diodo, 

denominada resistência shunt (𝑅𝑠ℎ), conforme ilustra a figura 2.2. 

 
Figura 2.2: Circuito elétrico equivalente do modelo com um diodo com resistências 

série e shunt. 
 

 A adição de 𝑅𝑠ℎ introduz a corrente 𝐼𝑠ℎ na equação 2.1, onde: 

𝐼𝑠ℎ =
𝑉+𝑅𝑠.𝐼

𝑅𝑠ℎ
   (3.2) 

 Desta forma, tem-se: 

𝐼 = 𝐼𝑝𝑣 − 𝐼𝐷 − 𝐼𝑠ℎ = 𝐼𝑝𝑣 − 𝐼0. (𝑒
𝑉+𝐼.𝑅𝑠

𝑎.𝑉𝑇 − 1) −
𝑉+𝐼.𝑅𝑠

𝑅𝑠ℎ
 (2.3) 

 Para ambos os modelos, quando a célula fotovoltaica é submetida a Irradiâncias e 

temperaturas diferentes do STC 𝐼𝑝𝑣 é corrigida pelo coeficiente de temperatura de 𝐼𝑠𝑐 (𝑘𝑖) 

a cada variação de temperatura da célula com referência à temperatura em STC (𝑇𝑠𝑡𝑐 =

25𝑜𝐶), ou seja (∆𝑇 = 𝑇 − 𝑇𝑠𝑡𝑐), e pela razão entre a irradiância incidente e a irradiância 

em STC (1000 W/m²): 

𝐼𝑝𝑣 = (𝐼𝑝𝑣𝑠𝑡𝑐
+ 𝑘𝑖 . ∆𝑇).

𝐺

𝐺𝑠𝑡𝑐
  (2.4) 

  

A corrente fotovoltaica 𝐼𝑝𝑣  no padrão STC é muito próxima da corrente de 

saturação 𝐼𝑠𝑐, levando muitos trabalhos a considerar 𝐼𝑝𝑣𝑠𝑡𝑐
≈ 𝐼𝑠𝑐𝑠𝑡𝑐

. Mas alguns autores, 



9 
 

como VILLALVA, GAZOLI e FILHO [18] e CARRERO et al. [19] buscaram uma 

relação mais real através da análise do circuito da figura 2.2 para 𝐼 = 𝐼𝑠𝑐, quando 𝐼𝐷 é 

muito pequena, podendo ser desprezada. O Circuito equivalente nesta condição é 

ilustrado na figura 2.3. Note que o circuito é um divisor de corrente. 

 

Figura 2.3: Circuito equivalente de uma célula fotovoltaica para 𝐼 = 𝐼𝑠𝑐. 

 

Assim, a corrente 𝐼𝑠𝑐 pode ser calculada da seguinte forma: 

𝐼𝑠𝑐 =
𝑅𝑠ℎ

𝑅𝑠+𝑅𝑠ℎ
. 𝐼𝑝𝑣     (2.5) 

 

 Fazendo 𝐼𝑝𝑣 = 𝐼𝑝𝑣𝑠𝑡𝑐
 e 𝐼𝑠𝑐 = 𝐼𝑠𝑐𝑠𝑡𝑐

  e arrumando para 𝐼𝑝𝑣𝑠𝑡𝑐
, tem-se então: 

𝐼𝑝𝑣𝑠𝑡𝑐
=

𝑅𝑠+𝑅𝑠ℎ

𝑅𝑠ℎ
. 𝐼𝑠𝑐𝑠𝑡𝑐

   (2.6) 

 

 Para determinar os outros parâmetros, diversos trabalhos 

[19,20,21,22,23,24,25,26] utilizaram como base a equação 3.3 em um ou mais dos três 

pontos da curva I-V: (0, 𝐼𝑠𝑐), (𝑉𝑚𝑝, 𝐼𝑚𝑝) e (𝑉𝑜𝑐,0): 

𝐼𝑠𝑐 = 𝐼𝑝𝑣 − 𝐼0. (𝑒
𝐼𝑠𝑐.𝑅𝑠
𝑎.𝑉𝑇 − 1) −

𝐼𝑠𝑐.𝑅𝑠

𝑅𝑠ℎ
   (2.7) 

 

𝐼𝑚𝑝 = 𝐼𝑝𝑣 − 𝐼0. (𝑒
𝑉𝑚𝑝+𝐼𝑚𝑝.𝑅𝑠

𝑎.𝑉𝑇 − 1) −
𝑉𝑚𝑝+𝐼𝑚𝑝.𝑅𝑠

𝑅𝑠ℎ
 (2.8) 

 

0 = 𝐼𝑝𝑣 − 𝐼0. (𝑒
𝑉𝑜𝑐
𝑎.𝑉𝑇 − 1) −

𝑉𝑜𝑐

𝑅𝑠ℎ
    (2.9) 

 

 Para o modelo com resistência série apenas, devem ser consideradas as mesmas 

equações, sem a parcela 𝐼𝑠ℎ [27,28,29,30]. 
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2.2.2.1 Determinação de 𝑰𝟎 

 

A determinação de 𝐼0 pode ser feita através da equação 2.10 [11,20,21,29,30,31, 

32,33,34,35]: 

𝐼0 = 𝐼0𝑠𝑡𝑐
. (

𝑇

𝑇𝑠𝑡𝑐
)3. 𝑒

[
𝐸𝑔

𝑎.𝑘
(

1

𝑇𝑠𝑡𝑐
−

1

𝑇
)]

  (2.10) 

 Onde, 

𝐼0𝑠𝑡𝑐
=

𝐼𝑠𝑐𝑠𝑡𝑐

𝑒
(

𝑉𝑜𝑐𝑠𝑡𝑐
𝑎.𝑉𝑇𝑠𝑡𝑐

)
−1

    (2.11) 

Mas existem outras formas de obter 𝐼0. Uma delas é generalizando a equação 3.11, 

corrigindo 𝐼0  pelos coeficientes de temperatura, 𝑘𝑖  𝑒 𝑘𝑣  e variação da temperatura da 

célula em relação à temperatura em STC (25ºC), ∆𝑇  [18,36,37,38], o que torna seu 

cálculo mais simples, como expressa a equação 3.44, uma vez que sua determinação a 

partir da equação 2.10 depende da determinação de seu valor sob o padrão STC (𝐼0𝑠𝑡𝑐
), 

conforme equação 2.11, pois ela não é fornecida pelos fabricantes. 

𝐼0 =
𝐼𝑠𝑐𝑠𝑡𝑐

+𝑘𝑖.∆𝑇

𝑒
(

𝑉𝑜𝑐𝑠𝑡𝑐+𝑘𝑣.∆𝑇

𝑎.𝑉𝑇𝑠𝑡𝑐
)

−1

    (2.12) 

 𝐼0 também pode ser obtida a partir das equações 3.7 (considerando 𝐼𝑝𝑣 ≈ 𝐼𝑠𝑐), 2.8 

e 2.9, conforme equações 2.13 [26], 2.14 [22,23,24]  e 2,15 [23,39]. Já a equação 3.16 

[25] é obtida igualando 2.7 e 2.9 por 𝐼𝑝𝑣 e desprezando -1.  

𝐼0 =
(

𝐼𝑠𝑐.𝑅𝑠
𝑅𝑠ℎ

)

(1−𝑒

𝐼𝑠𝑐.𝑅𝑠
𝑎.𝑉𝑇 )

     (2.13) 

𝐼0 =
𝑅𝑠ℎ.(𝐼𝑝𝑣−𝐼𝑚𝑝)−𝑉𝑚𝑝−𝐼𝑚𝑝.𝑅𝑠

(𝑒

𝑉𝑚𝑝+𝐼𝑚𝑝.𝑅𝑠
𝑎.𝑉𝑇 −1).𝑅𝑠ℎ

   (2.14) 

𝐼0 =
(𝐼𝑝𝑣+

𝑉𝑜𝑐
𝑅𝑠ℎ

)

(𝑒

𝑉𝑜𝑐
𝑎.𝑉𝑇−1)

     (2.15) 

𝐼0 =
(𝐼𝑝𝑣+

𝑅𝑠
𝑅𝑠ℎ

)−
𝑉𝑜𝑐
𝑅𝑠ℎ

(𝑒

𝑉𝑜𝑐
𝑎.𝑉𝑇)

     (2.16) 

 A equação 2.15 pode ser simplificada desprezando 𝑅𝑠 [27,28,31,40]: 
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𝐼0 =
𝐼𝑝𝑣

(𝑒

𝑉𝑜𝑐
𝑎.𝑉𝑇)

      (2.17) 

Outros trabalhos [41,42,43,44,45,46] utilizam métodos computacionais, como 

inteligência artificial e métodos numéricos para calcular 𝐼0. 

 

2.2.2.2 Determinação de 𝑹𝒔, 𝑹𝒔𝒉 

 

A determinação de 𝑅𝑠 e 𝑅𝑠ℎ é mais complexa. Uma das formas de obtê-las é a 

partir das inclinações da curva I-V [17,22,23,25,26,39]. A figura 2.4 mostra os pontos da 

curva I-V de onde os valores dos parâmetros 𝑅𝑠 e 𝑅𝑠ℎ podem ser calculados. 

 
Figura 2.4: Cálculos dos parâmetros 𝑅𝑠 e 𝑅𝑠ℎ a partir da curva I-V. Adaptado de 

MERTENS [17]. 

 𝑅𝑠0 e 𝑅𝑠ℎ0 são as resistências série e shunt calculadas a partir da inclinação da 

curva I-V sob 𝑉 = 𝑉𝑜𝑐  e 𝐼 = 𝐼𝑠𝑐 , respectivamente. Fazendo primeiramente 𝐼 = 𝐼𝑠𝑐 , 

quando  𝑉 = 0, tem-se que a tensão sobre o diodo (𝑉𝐷) torna-se muito pequena, podendo-

se desprezar  𝐼𝐷 [17]. Neste caso: 

𝐼 =  𝐼𝑝𝑣 −
𝑉+𝐼.𝑅𝑠0

𝑅𝑠ℎ0
    (2.18)  

 Calculando, então, a derivada da corrente 𝐼 em relação à tensão V (inclinação da 

curva em 𝐼 = 𝐼𝑠𝑐), tem-se: 

𝑑𝐼

𝑑𝑉
=  0 −

1

𝑅𝑠ℎ0
−

𝑅𝑠0

𝑅𝑠ℎ0
.

𝑑𝐼

𝑑𝑉
   (2.19)  

 Como 𝑅𝑠0 ≪ 𝑅𝑠ℎ0, 𝑅𝑠0 pode ser desprezado. Assim, 

𝑅𝑠ℎ0 = −
𝑑𝑉

𝑑𝐼
|

𝑉=0
    (2.20)  

 Para calcular 𝑅𝑠0 , faz-se 𝑉 = 𝑉𝑜𝑐 , quando 𝐼 = 0 . Neste caso, 𝐼𝑠ℎ  pode ser 

ignorada, uma vez que 𝐼𝐷 ≫ 𝐼𝑠ℎ [17]. Com isso, 
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𝐼 = 𝐼𝑝𝑣 + 𝐼0. (𝑒
𝑉+𝐼.𝑅𝑠0

𝑎.𝑉𝑇 − 1)    (3.21) 

 Sendo a tensão 𝑉 dependente de 𝐼, tem-se: 

𝑑(𝐼)

𝑑𝐼
= 1 =  0 − 𝐼0𝑒

𝑉+𝐼.𝑅𝑠0
𝑎.𝑉𝑇 .

1

𝑎.𝑉𝑇
. (

𝑑𝑉

𝑑𝐼
+ 𝑅𝑠0)  (3.22)  

 Assim, 

𝑅𝑠0 = − 
𝑑𝑉

𝑑𝐼
|

𝑉=𝑉𝑜𝑐

−
𝑚.𝑉𝑇

𝐼𝑜
𝑒

−
𝑉𝑜𝑐
𝑎.𝑉𝑇 ≈ − 

𝑑𝑉

𝑑𝐼
|

𝑉=𝑉𝑜𝑐

 (3.23) 

As soluções das equações 2.20 e 2.23 são expressas pelas equações 2.24 e 2.25, 

respectivamente, conforme BLAS et al. [25], citado por CIULLA et al. [47] e LO 

BRANO et al. [22]. 

𝑑𝑉

𝑑𝐼
|

𝑉=0
= −

(
𝐼0𝑠𝑡𝑐
𝑎.𝑉𝑇

).𝑒

𝐼𝑠𝑐𝑠𝑡𝑐.𝑅𝑠
𝑎.𝑉𝑇 +

1

𝑅𝑠ℎ

1+𝑅𝑠.((
𝐼0𝑠𝑡𝑐
𝑎.𝑉𝑇

).𝑒

𝐼𝑠𝑐𝑠𝑡𝑐.𝑅𝑠
𝑎.𝑉𝑇 +

1

𝑅𝑠ℎ
)

= −
1

𝑅𝑠ℎ0
 (2.24)  

𝑑𝑉

𝑑𝐼
|

𝑉=𝑉𝑜𝑐𝑠𝑡𝑐

= −
(

𝐼0𝑠𝑡𝑐
𝑎.𝑉𝑇

).𝑒

𝑉𝑜𝑐𝑠𝑡𝑐
𝑎.𝑉𝑇 +

1

𝑅𝑠ℎ

1+𝑅𝑠.((
𝐼0𝑠𝑡𝑐
𝑎.𝑉𝑇

).𝑒

𝑉𝑜𝑐𝑠𝑡𝑐
𝑎.𝑉𝑇 +

1

𝑅𝑠ℎ
)

= −
1

𝑅𝑠0
 (2.25)  

 A partir destas soluções, BLAS et al. [25] encontram para 𝑅𝑠 e 𝑅𝑠ℎ, equações 2.26 

e 2.27, respectivamente. 

𝑅𝑠 =
𝑅𝑠0(

𝑉𝑜𝑐
𝑎.𝑉𝑇

−1)+𝑅𝑠ℎ0(1−
𝐼𝑠𝑐.𝑅𝑠0

𝑎.𝑉𝑇
)

𝑉𝑜𝑐−𝐼𝑠𝑐.𝑅𝑠0
𝑎.𝑉𝑇

  (2.26) 

𝑅𝑠ℎ = 𝑅𝑠ℎ0 − 𝑅𝑠    (2.27) 

 LO BRANO et al. [22] utilizam métodos numéricos para calcular 𝑅𝑠 e 𝑅𝑠ℎ a partir 

das equações 2.9 e 2.24. ARAB, CHENLO e BENGHANEM [23] simplificam a equação 

2.25 considerando que: 

1

𝑅𝑠ℎ
≪

𝐼0

𝑎.𝑉𝑇
. 𝑒

𝑉𝑜𝑐
𝑎.𝑉𝑇    (2.28) 

 Assim, 

𝑅𝑠 = 𝑅𝑠0 −
𝑎.𝑉𝑇

𝐼𝑜
. 𝑒

(−
𝑉𝑜𝑐
𝑎.𝑉𝑇

)
   (2.29) 



13 
 

𝑅𝑠ℎ = 𝑅𝑠ℎ0     (2.30) 

 LO BRANO e CIULLA [26] utilizam o cálculo da inclinação da curva I-V no 

ponto de máxima potência para encontrar 𝑅𝑠 e 𝑅𝑠ℎ da forma seguinte: 

𝑑𝑃

𝑑𝑉
=

𝑑𝐼

𝑑𝑉
. 𝑉 + 𝐼    (2.31) 

 

 Como 
𝑑𝑃

𝑑𝑉
 no ponto de máxima potência é zero e: 

𝑑𝐼

𝑑𝑉
|

𝑃=𝑃𝑚𝑎𝑥

= −
𝐼𝑚𝑝

𝑉𝑚𝑝
    (2.32) 

 

 Tem-se, então, de 3.63: 

−
𝐼𝑚𝑝

𝑉𝑚𝑝
=

−𝑎.𝑉𝑇−𝐼0.𝑅𝑠ℎ.𝑒
𝑉+𝐼.𝑅𝑠

𝑎.𝑉𝑇

𝑎.𝑉𝑇.(𝑅𝑠+𝑅𝑠ℎ)+𝐼0 .𝑅𝑠ℎ.𝑅𝑠.𝑒
𝑉+𝐼.𝑅𝑠

𝑎.𝑉𝑇

  (2.33) 

 

 Arrumando a equação 2.33 em termo de 𝑅𝑠ℎ, obtem-se: 

 

𝑅𝑠ℎ =
𝑉𝑚𝑝.𝑎.𝑉𝑇−𝐼𝑚𝑝.𝑎.𝑉𝑇.𝑅𝑠

𝐼𝑚𝑝.𝑎.𝑉𝑇+𝑒

𝑉𝑚𝑝+𝐼𝑚𝑝.𝑅𝑠
𝑎.𝑉𝑇 .𝐼0.𝑅𝑠.𝐼𝑚𝑝−𝑒

𝑉𝑚𝑝+𝐼𝑚𝑝.𝑅𝑠
𝑎.𝑉𝑇 .𝐼0.𝑉𝑚𝑝

 (2.34) 

 As expressões da potência e sua derivada em relação à tensão 𝑉 são: 

𝑃 = 𝑉. 𝐼𝑝𝑣 + 𝑉. 𝐼0. (1 − 𝑒
𝑃.𝑅𝑠+𝑉2

𝑉.𝑎.𝑉𝑇 ) −
𝑉2−𝑃.𝑅𝑠

𝑅𝑠ℎ
    (2.35) 

𝑑𝑃

𝑑𝑉
=

𝑉.𝑎.𝑉𝑇.(𝐼0.𝑅𝑠ℎ+𝐼𝑝𝑣.𝑅𝑠ℎ−2.𝑉)+𝐼0.𝑅𝑠ℎ.𝑒
𝑃.𝑅𝑠+𝑉2

𝑉.𝑎.𝑉𝑇 .[𝑃.𝑅𝑠−𝑉.(𝑎.𝑉𝑇+𝑉)]

𝑉.[𝐼0.𝑅𝑠.𝑅𝑠ℎ.𝑒
𝑃.𝑅𝑠+𝑉2

𝑉.𝑎.𝑉𝑇 +𝑎.𝑉𝑇.(𝑅𝑠+𝑅𝑠ℎ)]

 (2.36) 

 Da equação 2.68 no ponto de máxima potência, encontra-se a expressão para 𝑅𝑠: 

𝑅𝑠 =

𝑒

𝑉𝑚𝑝+𝐼𝑚𝑝.𝑅𝑠
𝑎.𝑉𝑇 .{−𝐼𝑝𝑣.𝑎.𝑉𝑇+2.𝑎.𝑉𝑇.𝑉𝑚𝑝+𝐼0.𝑅𝑠ℎ.[𝑎.𝑉𝑇.(𝑒

𝑉𝑚𝑝+𝐼𝑚𝑝.𝑅𝑠
𝑎.𝑉𝑇 −1)+𝑉𝑚𝑝.𝑒

𝑉𝑚𝑝+𝐼𝑚𝑝.𝑅𝑠
𝑎.𝑉𝑇 ]}

𝐼𝑚𝑝.𝐼0.𝑅𝑠ℎ

 (2.37) 

 

 Na prática, os cálculos de 𝑅𝑠 e 𝑅𝑠ℎ das propostas até aqui apresentadas não são 

diretos, uma vez que suas equações dependem uma das outra, ou seja, para calcular 𝑅𝑠 é 
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necessário obter antes o valor de 𝑅𝑠ℎ, ou vice-versa. Para isso, os autores utilizam valores 

iniciais de um para calcular o outro e, de forma iterativa, atualizar seus valores até que os 

parâmetros do modelo alcancem valores próximos dos valores de referência. Neste 

sentido, VILLALVA, GAZOLI e FILHO [18] propõem uma equação apenas para 𝑅𝑠ℎ, 

baseada no fato de que a potência simulada deve ser idealmente igual à potência nominal 

(em STC), ou seja, 𝑃𝑚𝑎𝑥𝑠𝑖𝑚
= 𝑃𝑚𝑎𝑥𝑛𝑜𝑚

. Partindo da equação 3.3 nos pontos de máxima 

potência, tem-se: 

 

𝐼𝑚𝑝 =
𝑃𝑚𝑎𝑥𝑠𝑖𝑚

𝑉𝑚𝑝
= 𝐼𝑝𝑣 − 𝐼0. (𝑒

𝑉𝑚𝑝−𝐼𝑚𝑝.𝑅𝑠

𝑎.𝑉𝑇 − 1) −
𝑉𝑚𝑝−𝐼𝑚𝑝.𝑅𝑠

𝑅𝑠ℎ
=

𝑃𝑚𝑎𝑥𝑛𝑜𝑚

𝑉𝑚𝑝
 (2.38) 

 

 Arrumando para 𝑅𝑠ℎ: 

 

𝑅𝑠ℎ =
(𝑉𝑚𝑝+𝐼𝑚𝑝.𝑅𝑠)

(𝐼𝑝𝑣−𝐼0.(𝑒

𝑉𝑚𝑝−𝐼𝑚𝑝.𝑅𝑠
𝑎.𝑉𝑇 −1)−

𝑃𝑚𝑎𝑥𝑛𝑜𝑚
𝑉𝑚𝑝

)

   (2.39) 

 

 𝑅𝑠ℎ  é obtido a partir dos valores iniciais 𝑅𝑠𝑖  e 𝑅𝑠ℎ𝑖 , que é atualizado a cada 

incremento de 𝑅𝑠  até que um valor determinado do erro entre 𝑃𝑚𝑎𝑥𝑠𝑖𝑚
 e 𝑃𝑚𝑎𝑥𝑛𝑜𝑚

 

(tolerância) seja alcançado. 𝑅𝑠𝑖  é zero e 𝑅𝑠ℎ𝑖  é dado pela equação 3.40, obtida da 

inclinação da curva I-V entre os pontos 𝐼𝑠𝑐 e 𝐼𝑚𝑝. 

 

 

𝑅𝑠ℎ𝑖 =
𝑉𝑚𝑝

𝐼𝑠𝑐−𝐼𝑚𝑝
−

𝑉𝑜𝑐−𝑉𝑚𝑝

𝐼𝑚𝑝
   (2.40) 

 
 

 Para calcular estes parâmetros, alguns autores [22,41,42,43,44,45,48] utilizam 

métodos matemáticos computacionais. 

 

2.2.2.3 Determinação de 𝒂 

 

O fator de idealidade 𝑎  representa o grau de idealidade do diodo ou célula 

fotovoltaica, como mencionado anteriormente. Não é um parâmetro fornecido pelos 

fabricantes, sendo necessário calculá-lo. Porém, da mesma forma que para 𝑅𝑠 e 𝑅𝑠ℎ, sua 

determinação é complexa, havendo muitos trabalhos nesse sentido na literatura. Algumas 

destas propostas são apresentadas ao longe desta seção. 

 

Para o modelo apenas com a resistência série, CRISPIM, CARREIRA e CASTRO 

[31] propõem duas equações para determinar 𝑎 utilizando parâmetros em STC fornecidos 

pelos fabricantes. A primeira, equação 2.41, é obtida a partir da equação 2.1 nos pontos 

(𝑉𝑚𝑝, 𝐼𝑚𝑝) considerando a equação 2.8: 

 



15 
 

𝑎 =
𝑉𝑚𝑝𝑠𝑡𝑐

+𝐼𝑚𝑝𝑠𝑡𝑐
.𝑅𝑠−𝑉𝑜𝑐𝑠𝑡𝑐

𝑉𝑇𝑠𝑡𝑐
.𝑙𝑛(1−

𝐼𝑚𝑝𝑠𝑡𝑐
𝐼𝑠𝑐𝑠𝑡𝑐

)
  (2.41) 

 

 

A segunda é obtida desprezando 𝑅𝑠 na equação 2.41: 

 

𝑎 =
𝑉𝑚𝑝𝑠𝑡𝑐

−𝑉𝑜𝑐𝑠𝑡𝑐

𝑉𝑇𝑠𝑡𝑐
.𝑙𝑛(1−

𝐼𝑚𝑝𝑠𝑡𝑐
𝐼𝑠𝑐𝑠𝑡𝑐

)
   (2.42) 

 

 Para o modelo com a resistência shunt o procedimento é o mesmo, mas aplicado 

à equação 2.3 [23,25]: 

𝑎 =  
𝑉𝑚𝑝+𝐼𝑚𝑝.𝑅𝑠−𝑉𝑜𝑐

𝑉𝑇.𝑙𝑛(
(𝐼𝑚𝑝−𝐼𝑠𝑐).(1+

𝑅𝑠
𝑅𝑠ℎ

)−(
𝑉𝑚𝑝
𝑅𝑠ℎ

)

𝐼𝑠𝑐.(1+
𝑅𝑠

𝑅𝑠ℎ
)−(

𝑉𝑜𝑐
𝑅𝑠ℎ

)
)

  (2.43) 

 LO BRANO e CIULLA [26] propõem uma equação mais simples para 𝑎 a partir 

da equação 2.3 no ponto (𝑉𝑜𝑐, 0): 

𝑎 =  
𝑉𝑜𝑐

𝑉𝑇.𝑙𝑛(
𝐼𝑝𝑣

𝐼0
−

𝑉𝑜𝑐
𝐼0.𝑅𝑠ℎ

+1)
    (2.44) 

Dos trabalhos apresentados, alguns [22,41,42,43,44,45] utilizam métodos 

matemáticos computacionais para calcular 𝑎 . VILLALVA, GAZOLI e FILHO [18] 

sugerem determinar um valor inicial 𝑎 e ajustá-lo até encontrar o valor que melhor ajusta 

o modelo, onde 𝑎 pode variar entre 1.0 e 1.5. 

 

2.2.3 Modelo com dois diodos 
 

Por simplicidade, o modelo com um diodo não considera a corrente devido à 

recombinação na região de carga [17]. Com o propósito de tornar o modelo mais robusto, 

um segundo diodo, modelando esta corrente, é adicionado ao circuito equivalente, como 

mostrado na figura 2.5.  

 

Figura 2.5: Circuito elétrico equivalente do modelo com dois diodos. 
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 À equação 2.3 é acrescentada a corrente do diodo 2, onde 𝐼01 e 𝐼02 são as correntes 

de saturação dos diodos 1 e 2, respectivamente, e 𝑎1 e 𝑎2 são seus fatores de idealidade. 

 

𝐼 = 𝐼𝑝𝑣 − 𝐼01. (𝑒
𝑉+𝐼.𝑅𝑠
𝑎1.𝑉𝑇 − 1) − 𝐼02. (𝑒

𝑉+𝐼.𝑅𝑠
𝑎2.𝑉𝑇 − 1) −

𝑉+𝐼.𝑅𝑠

𝑅𝑠ℎ
  (2.45) 

 

 A expressão para 𝐼𝑝𝑣 é a mesma dos dois modelos anteriores (equação 2.4). Para 

𝐼01 e 𝐼02, tem-se as seguintes expressões [49]: 

𝐼01 =
(𝐼𝑠𝑐𝑠𝑡𝑐

+𝑘𝑖.∆𝑇)

𝑒
(𝑉𝑜𝑐𝑠𝑡𝑐+𝑘𝑣.∆𝑇) (𝑎1.𝑉𝑇)⁄

−1
  (2.46) 

𝐼02 =
(𝐼𝑠𝑐𝑠𝑡𝑐

+𝑘𝑖.∆𝑇)

𝑒
(𝑉𝑜𝑐𝑠𝑡𝑐+𝑘𝑣.∆𝑇) (𝑎2.𝑉𝑇)⁄

−1
  (2.47) 

 

 Segundo alguns autores [17,37,38,50], os valores dos fatores de idealidade mais 

adotados são 𝑎1 = 1 e 𝑎2 = 2, em acordo com o modelo de Shockley. Mas um estudo 

mais detalhado [51] revelou que o fator de idealidade, devido à corrente de recombinação 

na região de carga, pode variar entre 1,7 e 2,0, o que pode implicar na necessidade de 

determinação de 𝑎2 para um modelo mais preciso. KHANNA et al. [50] já observam em 

seus trabalhos que estes valores podem variar entre 1 e 1,5, para 𝑎1, e entre 2 e 5, para 

𝑎2 , a depender do tamanho da célula. Quanto às correntes de saturação 𝐼01  e 𝐼02 , de 

acordo com ISHAQUE, SALAM e TAHERI [38], a corrente de saturação 𝐼02 é de três a 

sete ordens de magnitude maior que 𝐼01 e, devido à maior complexidade deste modelo, 

por conta da maior quantidade de parâmetros a serem determinados (𝐼𝑝𝑣, 𝐼01, 𝐼02, 𝑅𝑠, 𝑅𝑠ℎ 

e 𝑎2), o tempo de processamento para calculá-los é maior. Para tornar o processamento 

mais simples, eles propuseram uma modificação na equação 2.45, fazendo: 

 

𝐼01 = 𝐼02 = 𝐼0 =
(𝐼𝑠𝑐𝑠𝑡𝑐

+𝑘𝑖.∆𝑇)

𝑒
(𝑉𝑜𝑐𝑠𝑡𝑐+𝑘𝑣.∆𝑇) (

𝑎1+𝑎2
𝑝

.𝑉𝑇)⁄
−1

 (2.48) 

 

 Onde, 𝑎1 = 1, 𝑎2 ≥ 1.2 e: 

 
𝑎1+𝑎2

𝑝
= 1 ⇒ 𝑝 = 𝑎1+𝑎2 ≥ 2.2  (2.49) 

 

 A introdução da equação 2.49 é uma forma de desambiguação na escolha dos 

valores de 𝑎1 e 𝑎2. Dessa forma, a equação 2.45 pode ser reescrita na forma: 
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𝐼 = 𝐼𝑝𝑣 − 𝐼0. (𝑒
𝑉+𝐼.𝑅𝑠

𝑉𝑇 − 1) − 𝐼0. (𝑒
𝑉+𝐼.𝑅𝑠

(𝑝−1).𝑉𝑇 − 1) −
𝑉+𝐼.𝑅𝑠

𝑅𝑠ℎ
  (2.50) 

 

 Até aqui, tem-se as definições para os parâmetros 𝐼𝑝𝑣, 𝐼01, 𝐼02 e 𝑎1, restando 𝑅𝑠, 

𝑅𝑠ℎ e 𝑎2. ISHAQUE, SALAM e TAHERI [38] seguem o mesmo caminho adotado por 

VILLALVA, GAZOLI e FILHO [18] para a determinação de 𝑅𝑠  e 𝑅𝑠ℎ . Os valores 

iniciais são os mesmos, onde 𝑅𝑠𝑖 é zero e 𝑅𝑠ℎ𝑖 é igual à equação 2.71. 𝑅𝑠 é incrementado 

a partir do valor inicial 𝑅𝑠𝑖 e 𝑅𝑠ℎ é determinada tomando a equação 2.50 nos pontos de 

máxima potência, como fizeram VILLALVA, GAZOLI e FILHO [18]: 

𝑅𝑠ℎ =
(𝑉𝑚𝑝+𝐼𝑚𝑝.𝑅𝑠)

(𝐼𝑝𝑣−𝐼0.(𝑒

𝑉𝑚𝑝−𝐼𝑚𝑝.𝑅𝑠
𝑉𝑇 +𝑒

𝑉𝑚𝑝−𝐼𝑚𝑝.𝑅𝑠
(𝑝−1).𝑉𝑇 +2)−

𝑃𝑚𝑎𝑥𝑛𝑜𝑚
𝑉𝑚𝑝

)

  (2.51) 

 

  

 Também como VILLALVA, GAZOLI e FILHO [18], a determinação de 𝑎2 por 

ISHAQUE, SALAM e TAHERI [38] exigiu simulações até encontrar valores que 

ajustasse, de forma mais exata, o modelo. 

 

2.2.4 Modelos com efeito avalanche 
 

Estes modelos, propostos por BISHOP [52] e QUASCHNING e HANITSCH [97], 

adicionam aos modelos com um diodo (𝑅𝑠 e 𝑅𝑠ℎ) e com dois diodos, respectivamente, o 

efeito avalanche através de um multiplicador 𝑀(𝑉𝑗), em que 𝑉𝑗 é a tensão sobre 𝑅𝑠ℎ e 

𝑀(𝑉𝑗). As figuras 2.6 e 2.7 ilustram os dois circuitos equivalentes. 

 

 

Figura 2.6: Circuito elétrico equivalente do modelo com um diodo sob efeito avalanche. 
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Figura 2.7: Circuito elétrico equivalente do modelo com dois diodos sob efeito 

avalanche. 

 

 No modelo com um diodo, a corrente gerada é expressa pela equação 2.52 [49, 

53], onde a parcela 𝐼𝑠ℎ abrange o modelo do efeito avalanche e 𝑚 é um coeficiente de 

ajuste de Bishop, que varia de 3,4 a 4, 𝑛 é outro coeficiente de ajuste de Bishop, com 

valor de aproximadamente 0,1, e 𝑉𝑏 é a tensão de ruptura da célula, que varia de -30 V a 

-10 V. 

 

𝐼 = 𝐼𝑝𝑣 − 𝐼0. (𝑒
𝑉+𝐼.𝑅𝑠

𝑎.𝑉𝑇 − 1) −
𝑉+𝐼.𝑅𝑠

𝑅𝑠ℎ
[1 + 𝑚. (1 −

𝑉+𝐼.𝑅𝑠

𝑉𝑏
)

−𝑛
] (2.52) 

 

No modelo com dois diodos [49,54], a corrente 𝐼  tem a forma da equação 

seguinte: 

𝐼 = 𝐼𝑝𝑣 − 𝐼01. (𝑒
𝑉+𝐼.𝑅𝑠
𝑎1.𝑉𝑇 − 1) − 𝐼02. (𝑒

𝑉+𝐼.𝑅𝑠
𝑎2.𝑉𝑇 − 1) −

𝑉+𝐼.𝑅𝑠

𝑅𝑠ℎ
− 𝑚. (𝑉 + 𝐼. 𝑅𝑠). (1 −

𝑉+𝐼.𝑅𝑠

𝑉𝑏
)

−𝑛

 (2.53) 

Para ambos os modelos, os valores de 𝑚, 𝑛 e 𝑉𝑏  são determinados através de 

métodos numéricos [54,55] ou softwares computacionais [49,52]. 

 

2.2.5 Modelos com três diodos 
 

Modelos com três diodos também podem ser encontrados na literatura [50,56]. A 

pesar de utilizarem trê diodos em seus modelos, ambos são diferentes entre si. O modelo 

proposto por NISHIOKA et al. [56] é utilizado na análise de células fotovoltaicas de 

silício policristalino. A justificativa para a introdução do terceiro diodo é o fato deste tipo 

de célula ter bordas granuladas e alta fulga de corrente nas extremidades. O circuito 

equivalente está ilustrado na figura 2.8. 
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Figura 2.8: Circuito elétrico equivalente do modelo com três diodos proposto por 

NISHIOKA et al. [56]. 

 

 Neste modelo, o diodo 𝐷𝑃  representa a corrente de fuga nas extremidades da 

célula e a resistência 𝑅𝑃 representa a perda devido a esse fator. Os outros diodos, como 

no modelo com dois diodos, representam a corrente de difusão e a corrente de 

recombinação, respectivamente. A resistência 𝑅𝑠 no modelo com dois diodos é dividida 

em três parcelas neste modelo: 𝑅𝑠1  e 𝑅𝑠2 , em série com os diodos 𝐷1  e 𝐷2 , 

respectivamente, e 𝑅𝑠𝑢𝑏 , que representa resistências do substrato e devido à não-

homogeneidade resistiva no local onde ocorre a recombinação. 𝑅𝑠𝑢𝑏  é definia como 

constante, sendo 𝑅𝑠𝑢𝑏 ≈ 0,03 Ω. 𝑐𝑚−2. O termo 𝑟 é a taxa de recombinação na região de 

carga. Os fatores de idealidade dos três diodos são constantes, com valores 𝑎𝑃 = 2, 𝑎1 =

1 e 𝑎2 = 2. Porém, é importante salientar que este método é recomendado para modelar 

células de silício monocristalino que apresenta alta fulga de corrente nas extremidades. 

 Este modelo é descrito matematicamente pelas seguintes equações: 

𝐼 = 𝐼𝑃 + 𝐼1 + 𝐼2 + 𝐼𝑠ℎ    (2.54) 

 Sendo, 

𝐼𝑃 = (1 − 𝑟). 𝐼0𝑃. (𝑒
𝑉𝐷𝑃

𝑎𝑃.𝑉𝑇 − 1)   (2.55) 

𝐼1 = (1 − 𝑟). 𝐼01. (𝑒
𝑉𝐷1

𝑎1.𝑉𝑇 − 1)   (2.56) 

𝐼2 = 𝑟. 𝐼02. (𝑒
𝑉𝐷2

𝑎2.𝑉𝑇 − 1)    (2.57) 

𝑉𝐷𝑃
= 𝑉 − 𝐼2. 𝑅𝑠2 − (𝐼𝑃 + 𝐼1 + 𝐼2). 𝑅𝑠𝑢𝑏  (2.58) 

𝑉𝐷1
= 𝑉 − 𝐼1. 𝑅𝑠1 − (𝐼𝑃 + 𝐼1 + 𝐼2). 𝑅𝑠𝑢𝑏  (2.59) 

𝑉𝐷2
= 𝑉 − 𝐼2. 𝑅𝑠2 − (𝐼𝑃 + 𝐼1 + 𝐼2). 𝑅𝑠𝑢𝑏  (2.60) 

𝐼𝑠ℎ =
𝑉

𝑅𝑠ℎ
      (2.61) 
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 A determinação dos parâmetros deste modelo por NISHIOKA et al. [56] foi feita 

utilizando métodos de ajustes dos parâmetros através da variação dos mesmos. 

 O modelo de KHANNA et al. [50] difere do modelo de NISHIOKA et al. [56] 

apenas no fato de ele não dividir a resistência 𝑅𝑠  em outras resistências e por não 

considerar os fatores de idealidade dos diodos como constantes, o que torna a obtenção 

dos parâmetros mais complexa. A figura 2.9 ilustra este modelo. 

 

Figura 2.9: Circuito elétrico equivalente do modelo com três diodos proposto por 

KHANNA et al. [94]. 

 

 De acordo com KHANNA et al. [54], para células com área acima de 154,8 cm², 

o modelo com dois diodos não representa de forma suficiente todas as diferentes correntes 

na célula, como aquelas mencionadas por NISHIOKA et al. [56] no modelo anterior, e, 

da mesma forma, eles propuseram a adição de um terceiro diodo ao modelo com dois 

diodos para representar tais correntes. Também consideraram a resistência série 𝑅𝑠 como 

uma variável em função da corrente e de um fator K a ser determinado, como expressa a 

equação 3.62. Assim, a corrente deste modelo é modelada pela equação 2.63. 

 

𝑅𝑠 = 𝑅𝑠𝑜(𝐼 + 𝐾. 𝐼)   (2.62) 

 

𝐼 = 𝐼𝑝𝑣 − 𝐼01. (𝑒
𝑉+𝐼.𝑅𝑠𝑜(𝐼+𝐾.𝐼)

𝑎1.𝑉𝑇 − 1) − 𝐼02. (𝑒
𝑉+𝐼.𝑅𝑠𝑜(𝐼+𝐾.𝐼)

𝑎2.𝑉𝑇 − 1) −

𝐼03. (𝑒
𝑉+𝐼.𝑅𝑠𝑜(𝐼+𝐾.𝐼)

𝑎3.𝑉𝑇 − 1) −
𝑉+𝐼.𝑅𝑠𝑜(𝐼+𝐾.𝐼)

𝑅𝑠ℎ
       (2.63) 

 

 Como já mencionado, KHANNA et al. [50] afirma que os fatores de idealidade 

𝑎1 e 𝑎2, para células de tamanho acima do valor descrito, podem variar entre 1 e 1,5, para 

𝑎1, e entre 2 e 5, para 𝑎2. Segundo STEINGRUB et al. [53], mencionado por KHANNA 

et al. [50], o fator de idealidade 𝑎3, assim como 𝑎2, pode variar entre 2 e 5. 

Para determinar todos os parâmetros do modelo, KHANNA et al. [50] também 

utilizou métodos matemáticos. 
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2.2.6 Outros modelos baseados em circuitos elétricos 
 

Existem outras tantas propostas de modelos matemáticos, baseados em circuitos 

elétricos, encontrados na literatura. Algumas são brevemente apresentadas nessa seção. 

Geralmente, estas propostas buscam aprimorar os modelos já existente para torná-los 

mais precisos. DAVARIFAR et al. [57] propuseram modificar o modelo com um diodo, 

denominado modelo multicanada, de forma a ajustar a corrente de cada célula 

separadamente, variando as duas resistências em função da irradiância solar incidente, 

como ilustrado na figura 2.10. 

 

Figura 2.10: Modelo multicamada. Adaptado de DAVARIFAR et al. [99]. 

 Propostas de modelos dinâmicos também são encontrados na literatura [58,59,60]. 

Nos trabalhos de SUSKIS e GALKIN [59], uma capacitância é adicionada em paralelo 

com a resistência shunt no modelo com um diodo. Esta capacitância representa a 

capacitância da junção p-n. O circuito equivalente é ilustrado na figura 2.11. Esta 

capacitância varia conforme a variação da temperatura e da tensão da célula. A corrente 

𝐼𝐶𝑚 é a corrente média que flui no capacitor 𝐶𝑗. 

 

Figura 2.11: Modelo dinâmico proposto por SUSKIS e GALKIN [59]. Adaptado de 

SUSKIS e GALKIN [59]. 

 

 No livro de PIAZZA e VITALI [58] são propostos dois modelos dinâmicos. No 

primeiro, a resistência shunt é substituída por uma capacitância variável, como mostra a 
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figura 2.12, que, da mesma forma que no trabalhos de SUSKIS e GALKIN [59], 

representa a capacitância na junção p-n. No segundo modelo, uma indutância é 

adicionada, como mostra a figura 2.13. Esta indutância representa uma indutância parasita 

na célula. 𝐶 é a capacitância, 𝐿 é a indutância parasita e 𝑅𝑐  é a resistência referente à 

condutância do capacitor. 

 

Figura 2.12: Primeiro modelo dinâmico proposto por PIAZZA e VITALI [58]. 

Adaptado de PIAZZA e VITALI [58]. 

 

Figura 2.13: Segundo modelo dinâmico proposto por PIAZZA e VITALI [58]. 

Adaptado de PIAZZA e VITALI [58]. 

 KIM et al. [60] apresenta uma sugestão de modelo dinâmico mais voltado para a 

análise do comportamento de células fotovoltaicas sob o efeito de chaveamento do 

inversor, e falhas devido a células danificadas (hotspots), por exemplo. Este modelo 

introduz no modelo com um diodo os efeitos da tensão de ruptura, como nos trabalhos de 

BISHOP [52] e QUASCHNING e HANITSCH [54], representados pela fonte 𝑉𝑏 em série 

com o diodo 𝐷𝑟 , uma indutância 𝐿𝑠  em série com 𝑅𝑠  e uma capacitância 𝐶𝑝 , que 

representa as capacitâncias na junção p-n, de difusão e de ruptura da célula. O circuito 

equivalente deste modelo está ilustrado na figura 2.14. 

 

Figura 2.14: Modelo dinâmico proposto por KIM et al. [60]. Adaptado de KIM et al. 

[60]. 
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2.3 Modelagem de módulos fotovoltaicos 
 

Com exceção do modelo multicamada, modelo a nível de célula, os modelos 

apresentados nas seções anteriores podem representar tanto uma simples células como 

um módulo ou até arranjos de módulos. Quando o modelo representa uma célula, ele pode 

ser modificado de forma simples para representar um módulo ou um arranjo. Para isso, é 

preciso admitir que todas as células ou módulos são iguais e estão sobre a influência das 

mesmas condições ambientais (irradiância solar e temperatura). Um módulo pode ser 

representado pela conexão de vários circuitos equivalentes de uma célula, como mostra a 

figura 2.15, para o modelo com um diodo com resistências série e shunt. Em um circuito 

com vários resistores de valores iguais conectados em série, tem-se que a corrente é a 

mesma em toda a série. Como todos os resistores são de igual valor, as tensões sobre eles 

são iguais. Com isso, a tensão total e a resistência total são, respectivamente, a soma dos 

valores das tensões sobre cada resistor e a soma de cada resistência. Analisando o 

exemplo da figura 2.15a dentro desta premissa, tem-se que a corrente é a mesma e todas 

as tensões e resistências são somadas. A figura 2.15b ilustra o circuito equivalente. Para 

modelar matematicamente este circuito, basta multiplicar as tensões e as resistências pelo 

número de células ou módulos conectada em série. Dessa forma, tem-se a expressão da 

equação 2.64, onde 𝑁𝑠 é a quantidade de células ou módulos e 𝑉 é a soma das tensões 

gerada por cada um deles. 

 

Figura 2.15: Exemplo de três células conectadas em série (a) e circuito equivalente (b). 

 

𝐼 = 𝐼𝑝𝑣 − 𝐼0. (𝑒
𝑉+𝐼.𝑅𝑠.𝑁𝑠

𝑎.𝑉𝑇.𝑁𝑠 − 1) −
𝑉+𝐼.𝑅𝑠.𝑁𝑠

𝑅𝑠ℎ.𝑁𝑠
  (2.64) 
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Para células ou módulos conectados em paralelo, temos a seguinte premissa: num 

circuito com vários resistores de valores iguais e conectados em paralelo, tem-se que a 

tensão total é a mesma sobre cada resistor. Como são de valores iguais, as correntes 

individuais também são iguais e o valor da corrente total é o valor da corrente individual 

multiplicado pela quantidade de resistores em paralelo. A resistência equivalente é 

calculada dividindo o valor de uma resistência pela quantidade de resistores em paralelos. 

Aplica-se a mesma lógica à células ou módulos fotovoltaicos conectados em paralelo, 

cujo circuito está ilustrado na figura 2.16. As correntes são multiplicadas pelo número de 

células ou módulos. A tensão total é igual às tensões individuais. A equação 2.65 expressa 

este modelo, onde 𝑁𝑝 é o número de células ou módulos conectados em paralelo. 

 

Figura 2.16: Exemplo de três células conectadas em paralelo (a) e circuito equivalente 

(b). 

 

𝐼 = 𝐼𝑝𝑣 . 𝑁𝑝 − 𝐼0. 𝑁𝑝. (𝑒

𝑉+𝐼.
𝑅𝑠
𝑁𝑝

𝑎.𝑉𝑇 − 1) −
𝑉+𝐼.

𝑅𝑠
𝑁𝑝

𝑅𝑠ℎ
𝑁𝑝

  (2.65) 

 

Pode-se também associar várias séries em paralelo, conforme ilustrado na figura 

2.17, na página seguinte. Dessa forma, tem-se a expressão da equação 2.66 como a 

combinação das duas expressões anteriores, para conexões em série e paralelo. 
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Figura 2.17: Exemplo de três séries em paralelo (a) e circuito equivalente (b). 

𝐼 = 𝐼𝑝𝑣. 𝑁𝑝 − 𝐼0. 𝑁𝑝. (𝑒

𝑉+𝐼.𝑅𝑠.(
𝑁𝑠
𝑁𝑝

)

𝑎.𝑉𝑇.𝑁𝑠 − 1) −
𝑉+𝐼.𝑅𝑠.(

𝑁𝑠
𝑁𝑝

)

𝑅𝑠ℎ.(
𝑁𝑠
𝑁𝑝

)
  (2.66) 

2.4 Métodos de detecção e diagnóstico de falhas 

com modelos baseados em circuitos elétricos 
 

Modelos baseados em circuitos elétricos são bastante utilizados em conjunto com 

diversas ferramentas de detecção e diagnóstico de falhas em sistemas fotovoltaicos. Um 

exemplo é o método proposto por CHAO, HO e WANG [61], que utiliza o software 

PSIM® para simular uma planta de 3kW com 4 x 40 módulos conectados serialmente e 

paralelamente. Para o diagnóstico de falhas, eles propõem um modelo baseado na função 

correlação estendida e o modelo matter-element, uma ferramenta baseada na matemática 

clássica e na lógica fuzzy, mas que, diferente dessas duas, descreve como o cérebro 

humano resolve conflitos [62]. O método proposto utiliza as curvas I-V do arranjo para 

determinar se há falhas no sistema, sendo capaz de detectar, além do modo normal, seis 

tipos de falhas, onde em cada uma, um módulo está falhando. Já ANDRIANAJAINA ET 

AL. [55] utilizam o método dos mínimos quadráticos para comparar os valores medidos 

e os valores simulados do sistema. São utilizados três cenários de sombras: 25%, 50% e 

75% do módulo. O sistema desenvolvido neste trabalho faz uso da lógica fuzzy para 

tomada de decisão, que se restringe a apenas considerar se o sombreamento sobre o 

módulo é aceitável ou não. Caso não seja aceitável, o sistema é interrompido. Não 

descrevem o estudo de caso utilizado. CHINE ET AL. [43] propõem um método que 

permite identificar seis classes diferentes de erros com um total de vinte modos de falha. 

Essas classes são identificadas a partir da comparação das curvas características I-V 

simuladas e reais. São analisadas as correntes 𝐼 e 𝐼𝑠𝑐 e as tensões 𝑉 e 𝑉𝑜𝑐 para determinar 

o tipo de falha, que pode ser por problemas no diodo de desvio, na célula ou módulo 

fotovoltaico, má conexão dos cabos e sombreamento. Simulações foram realizadas nos 
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softwares Matlab® e Simulink® com o uso de uma ferramenta denominada Simscape®. 

Esta análise é baseada na mudança destas variáveis ao longo do tempo. ALI ET AL. [103] 

apresentam uma proposta baseada em limiares, onde um limiar representa condição 

normal e outros, condições de falha. Os cenários de falhas são bem específicos, como um 

terço dos módulos 1 e 2 sombreado, três células por módulo sombreadas, metade de cada 

módulo sombreada, e duas falhas por perdas resistivas nas conexões. Os autores 

enfatizam que este método pode ser generalizado para outras condições de falhas. Estas 

cinco condições de falhas são simuladas e comparadas com condições reais. Também 

utilizam as curvas I-V experimentais e simuladas para comparação e, assim, detecção e 

identificação de falhas. O estudo de caso é uma série composta por três módulos 

policristalino. GAROUDJA ET AL. [42] utilizam o gráfico estatístico Shewart, uma 

ferramenta de monitoramento que não depende de valores passados, e a Média Móvel 

Ponderada Exponencialmente (EWMA), que depende de valores passados. Uma falha é 

detectada se o sinal medido ultrapassa o limiar superior ou inferior, que equivale, neste 

trabalho, à três vezes o desvio padrão do sinal. Os resultados das duas ferramentas 

comprovam que a segunda (EWMA) é mais precisa na detecção e diagnóstico de falhas. 

As condições de falhas são detectadas a partir dos resíduos, diferenças entre valores 

medidos e simulados. O estudo de caso é um sistema composto por 90 módulos divididos 

em 3 arranjos com 30 módulos onde cada arranjo é formado por 2 séries de 15 módulos. 

No estudo de caso, eles utilizaram cinco categorias específicas de falhas: condições 

normais de operação, séries em circuito aberto, série em curto circuito, sombreamento e 

múltiplas falhas. HARROU ET AL. [47] utilizaram uma versão multivariada do EWMA, 

a MEWMA, que é capaz de correlacionar várias variáveis simultaneamente. Mas, a 

MEWMA apenas realiza a detecção. O diagnóstico é feito pela versão univariada, a 

EWMA. As falhas são classificadas em duas categorias: falhas temporárias, que inclui 

qualquer causa de sombreamento, e falhas permanentes, como curto-circuito, circuito 

aberto e envelhecimento dos módulos. O método é capaz de detectar falhas em módulos 

de uma série, falha em toda a série, sombreamento parcial e envelhecimento dos módulos. 

O estudo de caso é o mesmo do trabalho anterior. MADETI e SINGH [10] propõem a 

utilização do método k-NN, ou k-Vizinhos Mais Próximos. Este método utiliza a distância 

de um ponto a ser testado a seus vizinhos mais próximos adicionando-o à classe dos 

pontos mais próximo. O método proposto é capaz de detectar seis tipos de falhas 

específicas: sombreamento momentâneo, circuito aberto, L-L, sombreamento com diodo 

de desvio normal, sombreamento com falha no diodo de desvio e sombreamento com 

diodo de desvio invertido. Como estudo de caso, utilizam um sistema constituído de 3 

séries com 5 módulos cada. 

Há uma gama muito grande de propostas de técnicas de detecção e diagnóstico de 

falhas em sistemas fotovoltaicos. Mas, com base nos métodos expostos no parágrafo 

anterior, é possível notar que cada caso é bem específico e dependente de cada sistema 

utilizado nos estudos de caso. Os cenários de falhas também são bastante específicos, 

mesmo o método permitindo estender para outros tipos de falhas. Porém, é importante 

destacar os métodos com maior quantidade de falhas detectáveis, como os métodos de 

CHAO, HO e WANG [123], CHINE ET AL. [43] e de MADETI e SINGH [10]. Porém, 
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a primeira proposta utiliza a curva I-V para a detecção e diagnóstico das falhas. A segunda 

apenas determina se um grupo de módulos está sob condição de falhas. Já a terceira 

proposta utiliza uma ferramenta fácil de implementar e é capaz de detectar e diagnosticar 

até seis tipos de falhas. Sua desvantagem está na alta carga de processamento a depender 

da quantidade de pontos de referência (treinamento) utilizados para classificar um 

determinado ponto de teste.  Para o presente trabalho, a definição de uma ferramenta 

dependeu da natureza dos dados obtidos experimentalmente e nos cenários de falhas a 

serem utilizados. Um método de aprendizagem de máquina, como o k-NN, adotado por 

MADETI e SINGH [10], sugere ser uma boa opção para o diagnóstico de falhas, baseado 

nos resultados obtidos por eles como também pelo número de falhas que o método k-NN 

foi capaz de classificar. A seção seguinte apresenta, de forma sucinta, definições e 

classificações de métodos de aprendizagem de máquina, incluindo o método k-NN. 

 

2.5 Métodos de aprendizagem de máquina 
 

A aprendizagem de máquina é uma parte da inteligência artificial que surgiu dentro 

da ciência da computação. Algoritmos de aprendizagem de máquina são capazes de 

melhorar seus desempenhos através de experiências, ou seja, eles “aprendem” durante a 

execução de tarefas para as quais foram programados. Essas experiências são baseadas 

em dados conhecidos [63,64]. A aprendizagem de máquina pode ser supervisionada, não-

supervisionada, semi-supervisionada e por reforço. 

2.5.1 Aprendizagem supervisionada 
 

Na aprendizagem supervisionada os dados utilizados, tanto na entrada quanto na 

saída, já recebem rótulos antes do processo de aprendizado e a saída já é conhecida. Estes 

dados são utilizados para classificar novas instâncias. Como exemplos de métodos de 

aprendizagem supervisionada, pode-se citar: Árvores de Decisão, Redes Neurais, 

Máquinas de Vetores de Suporte, k-NN, Redes Bayesianas, entre outras [65,66]. 

 

2.5.1.1 Árvores de decisão 
 

O método de aprendizagem por Árvore de Decisão é baseado no teste sequencial 

de atributos que leva à classe correspondente, ou seja, o dado a ser classificado passa por 

vários testes onde cada um representa um atributo. O nome se deve ao fato de estes testes 

e suas possibilidades formarem uma estrutura de árvore, onde cada ramo contém as 

possibilidades de cada teste e cada folha representa a decisão daquele teste. A vantagem 

deste método é a não necessidade de informações a priori, uma vez que é um método 

não-paramétrico [63]. 

2.5.1.2 Redes Neurais Artificiais 
 

Na aprendizagem de máquina, Redes Neurais Artificiais são métodos 

desenvolvidos de forma a simular o comportamento dos neurônios, que se interconectam 
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e se comunicam entre si. Cada neurônio é representado por elementos processadores. Há 

vários tipos de Redes Neurais Artificiais, mas a mais comum é a estrutura Perceptron 

Multicamada. A arquitetura de uma rede neural possui entrada e saída multidimensional 

e diversos “neurônios” na camada escondida, podendo a rede possuir mais de uma camada 

escondida. Os parâmetros são ponderados e este método utiliza um conjunto de 

observações para treinamento contendo os dados desejados de saída [67]. 

 

2.5.1.3 Máquinas de Vetores de Suporte (SVM) 
 

Este método é um tipo de Rede Neural Artificial, desenvolvido, a princípio, para 

classificação binária, que se baseia na construção de hiperplanos para a separação entre 

os exemplos, no caso de padrões que são linearmente separáveis. Para padrões com 

separações não lineares, o método busca mapear os dados de forma a torná-los 

linearmente separáveis, a partir da construção de um hiperplano ótimo, de alta dimensão, 

que separe os dados em duas classes [68,69]. 

 

2.5.1.4 Método k-NN 
 

O k-NN é um método de aprendizagem supervisionada de simples 

implementação. Ele consiste em classificar um dado a partir de suas distâncias para os 

dados vizinhos. Estes vizinhos são dados já classificados que são utilizados como 

referência para dados novos. Para a determinação da distância entre o dado a ser 

classificado e seus vizinhos, pode-se utilizar qualquer método, como Euclidiano, 

Manhattan, Ponderado, entre outros. O parâmetro k define a quantidade de resultados 

para a classificação. Ele recebe as classes dos dados mais próximos. São realizadas 

medidas de distância entre o dado a ser classificado e todos os dados já classificados. 

Todos os valores de distâncias são armazenados em k de forma crescente, ou seja, do 

menor valor para o maior. São verificadas as classes dos vizinhos mais próximos. A classe 

com maior número de ocorrência será a classe que o novo dado pertencerá. Para evitar 

empates, k deve ser um número ímpar. 

 

2.5.1.5 Redes Bayesianas 
 

As Redes Bayesianas são técnicas de aprendizado de máquina aplicadas em 

estatística, mas podem ser aplicadas em outras áreas. Utilizam o raciocínio probabilista 

que pode ser aplicado em situações onde nem todas as informações do ambiente estão 

disponíveis. Segundo GONÇALVES [70], para representar uma determinada situação, 

com suas variáveis e estados, uma Rede Bayesiana pode ser vista como um modelo de 

grafos que representam as relações entre suas variáveis. Cada variável é ligada por arcos 

que representam dependências entre as outras variáveis. A ocorrência de uma mudança 

de estado está atrelada à sua probabilidade, onde para cada variável há uma determinada 

probabilidade de ocorrência [71]. 
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2.5.2 Aprendizagem não-supervisionada 
 

Na aprendizagem não-supervisionada o algoritmo “aprende só”. Também 

conhecida como “modelagem descritiva”, os dados que entram são rotulados em grupos 

de acordo com as proximidades de cada dado [63]. Utiliza um processo, denominado 

clusterização, para a identificação e separação de grupos. Um cluster é um grupo 

composto por elementos com características semelhantes. Como exemplo, pode-se citar 

um grupo que contém apenas frutas cítricas, grupos formados por animais da espécie 

felina, etc. Assim, a clusterização é a formação de grupos onde cada dado é classificado 

e reunido conforme sua semelhança com outros dados. Este processo utiliza algoritmos 

sequenciais, hierárquicos, de otimização de custos, etc. Exemplos de aprendizagem não-

supervisionadas são: BSAS, Hierárquica, k-Means, entre outros [65]. 

 

2.5.2.1 Esquema Algorítmico Sequencial Básico (BSAS) 
 

Neste método os dados estão todos juntos, ou seja, não é conhecida a quantidade 

de grupos. Os grupos, ou clusters, vão se formando durante a evolução do algoritmo. 

Utiliza métricas de distância e limiares de dissimilaridade. Este último define se um dado 

será adicionado a um grupo já formado ou se será formado outro grupo a partir dele. 

 

2.5.2.2 Hierárquico 
 

A clusterização hierárquica utiliza um processo dividido em dois tipos: 

aglomerativo e divisivos. No processo aglomerativo, a cada passo, o número de grupos 

decresce da fusão de dois existentes. No processo divisivo, o número de grupo cresce da 

divisão de um grupo em dois. 

 

2.5.2.3 k-Means 
 

Dos tipos de aprendizagem não-supervisionada, este método é o mais simples. 

Consiste na definição aleatória de k centroides, onde cada um representará um grupo. 

Assim, cada dado será agrupado de acordo com o centroide mais próximo. 

 

2.5.3 Aprendizagem semi-supervisionada 
 
 

Neste tipo de aprendizagem dados rotulados são utilizados para classificar dados 

não rotulados. A aprendizagem utiliza as informações dos dados com rótulos, que 

geralmente são poucos, para rotular um número grande de dados a serem rotulados. Como 

exemplos de algoritmos empregados em aprendizagem semi-supervisionada, tem-se o 

SVM e o k-Means, já apresentados [72]. 
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2.5.4 Aprendizagem por reforço 
 
 

Este tipo de aprendizado é baseado no processo tentativa-e-erro que consiste em 

aprender através do comportamento pela sua interação com o ambiente. Trata-se de uma 

ferramenta de Inteligência Artificial onde as decisões vão sendo tomadas a partir do 

estado atual do ambiente cheio de incertezas. Cada ação tomada gera custos que devem 

ser minimizados. A cada interação, o agente recebe um valor de reforço, age no ambiente 

e recebe uma resposta a respeito da ação tomada, resposta essa que será utilizada para a 

tomada de decisão seguinte [73]. 

 

2.6 Métricas de erros 
 

Há diversos métodos para medir a qualidade de modelos matemáticos.  A utilização 

de métricas, como RMSE e MAPE, são muito comuns para determinar o quanto um 

modelo se aproxima do real. As métricas apresentadas a seguir foram utilizadas para 

medir a qualidade das curvas I-V e P-V simuladas, no caso da RMSE e da MAPE, e para 

calcular o erro entre os pontos de máxima potência simulados e experimental. 

• Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE): é a raiz quadrada da variância da 

diferença entre valores previstos e valores reais, utilizada para medição de ajuste 

absoluto do modelo. Quanto menor seu valor, mais ajustado está o modelo [74]. 

O cálculo é realizado utilizando todos os pontos da curva do modelo. A equação 

2.67 expressa o cálculo da RMSE, onde 𝑛  é a quantidade de observações do 

modelo e 𝑦𝑗 e �̂�𝑗 são as observações previstas e reais, respectivamente: 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √
1

𝑛
∑ (𝑦𝑗 − �̂�𝑗)

2𝑛
𝑗=1    (2.67) 

• Média Percentual Absoluta do Erro (MAPE): é a média do erro de ajuste do 

modelo em porcentagem, calculada como o somatório do módulo das diferenças 

entre as observações previstas e reais divididas pelas observações reais. Quanto 

mais próximo de 0%, melhor. A equação 2.68 expressa seu cálculo [75]. 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =  
1

𝑛
∑ |

𝑦𝑗−�̂�𝑗

�̂�𝑗
| . 100%𝑛

𝑗=1    (2.68) 

• Erro percentual de 𝑷𝒎𝒂𝒙: é o percentual da diferença entre as potências máximas 

simuladas e experimentais com relação às potências experimentais, ou seja, o 

quanto as diferenças entre estas potências valem, em porcentagem, em relação às 

potências reais medidas. A equação 2.69 expressa o cálculo deste erro. 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑃𝑚𝑎𝑥 =  
|𝑃𝑚𝑎𝑥𝑠𝑖𝑚

−𝑃𝑚𝑎𝑥𝑒𝑥𝑝|

𝑃𝑚𝑎𝑥𝑒𝑥𝑝

. 100%  (2.69)  
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Capítulo 3  

Metodologia 
 

Neste capítulo é apresentada, primeiramente, a análise realizada para a definição 

da técnica de modelagem a partir dos modelos estudados. Depois, é apresentada a 

metodologia para a modelagem dos módulos fotovoltaicos utilizados e, em seguida, a 

metodologia para a detecção e o diagnóstico de falhas no sistema. 

 

3.1 Definição da técnica de modelagem 
 

Para definir o modelo adotado neste trabalho, levaram-se em consideração três 

aspectos sobre as técnicas apresentadas, em ordem de importância: 

1. Simplicidade aliada com exatidão, considerando a tolerância dos parâmetros dos 

módulos utilizados; 

2. Menor número de parâmetros a serem definidos; 

3. Facilidade de aplicação; 

4. Aplicação em todos os tipos de células fotovoltaicas. 

O sistema instalado para este trabalho, também foi um fator importante para a 

definição da técnica. Foram analisadas todas as técnicas sob os seguintes aspectos: 

• Forma de cálculo dos parâmetros; 

• Ferramentas simples para calculá-los. 

De antemão, o modelo com um diodo e resistência série foi descartado por não 

considerar algumas características importantes da célula fotovoltaica, como as perdas 

devido à fuga de corrente nas extremidades da célula. O descarte de outras técnicas são, 

assim, justificados: 

• Modelos com efeito avalanche: as duas propostas adicionam mais um fenômeno 

físico intrinseco da célula fotovoltaica: o efeito avalanche. O método de BISHOP 

[52] utiliza como base o modelo com um diodo. Já o método de QUASCHNING 

e HANITSCH [54] utiliza o modelo com dois diodos. Além de serem propostas 

antigas, necessitam da determinação de mais três parâmetros e, para isso, é 

necessário métodos numéricos para encontrá-los, o que não seria problema. Mas 

isso torna os modelos mais complexos; 

• Modelos com três diodos: a proposta de NISHIOKA et al. [56] é específica para 

células de silício monocristalino em que há uma grande fuga de corrente nas 
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extremidades. Já o método de KHANNA et al. [54] é recomendado para modelar 

células fotovoltaicas com áreas maiores que 154,8 cm²; 

• Outros modelos: o modelo de DAVARIFAR et al. [57] é a nível de célula, ou 

seja, cada célula possui um modelo próprio que se conectam com os modelos das 

outras células, o que tornaria o modelo de um módulo muito complexo. A 

introdução dos elementos capacitivos, indutivos e até do efeito avalanche, como 

no método de BISHOP [52], tornou os modelos dinâmicos mais complexos, 

especialmente devido os valores destes novos parâmetros, que, por não serem 

fornecidos pelos fabricantes, necessitam ser determinados a nivel de célula em 

algumas das propostas. 

Com isso, restaram os modelos com um diodo com resistências série e shunt e 

com dois diodos. Foi possível notar que a maioria das propostas destes modelos aqui 

apresentadas utilizam métodos de extração dos parâmetros 𝑅𝑠  e 𝑅𝑠ℎ  através das 

inclinações das curvas I-V. Nota-se também as diferentes formas de resolver as equações 

destas inclinações. Também são diversas as formas de calcular as correntes de saturação 

dos diodos (𝐼0). Com relação ao modelo com dois diodos, algumas propostas consideram 

os dois fatores de idealidade dos diodos (𝑎1 e 𝑎2) como constantes, mas o trabalho de 

MCINTOSH, ALTERMATT e HEISER [51] mostra que 𝑎2 pode variar. Mas, dentre 

todas estas propostas, duas chamaram a atenção por serem muito similares, uma para cada 

um destes dois modelos. As propostas de VILLALVA, GAZOLI e FILHO [18] e 

ISHAQUE, SALAM e TAHERI [38] possuem como principal vantagem a não 

necessidade das curvas I-V para o calculo dos parâmetros. As duas técnicas utilizam 

apenas os cinco pontos principais das curvas I-V e P-V: 𝐼𝑚𝑝 , 𝑉𝑚𝑝 , 𝐼𝑠𝑐 , 𝑉𝑜𝑐  e 𝑃𝑚𝑎𝑥 . O 

método de resolução das equações das corrente (3.35 e 4.76) utiliza basicamente o mesmo 

algoritmo e o mesmo método numérico para estimar os pontos I-V e, então, calcular 𝑅𝑠 e 

𝑅𝑠ℎ. Para os fatores de idealidade, ambos sugerem encontrá-los de forma empírica ou 

arbitrária. 

O modelo com dois diodos é esperado ser mais exato que o modelo com um diodo 

e resistências série e shunt. Em contrapartida, possui mais parâmetros para serem 

determinados. Diante disto, os dois modelos foram comparados para determinação do 

mais adequado a este trabalho em termos de exatidão e implementação. 

 

3.2 Metodologia da modelagem 
 
 

A metodologia modelagem é dividida em três partes: caracterização e modelagem 

dos módulos, validação dos modelos e aplicação no sistema real. 

 

3.2.1 Caracterização e modelagem dos módulos 
 

 

O objetivo nesta etapa foi o levantamento dos parâmetros de cada módulo 

utilizando o analisador de curvas I-V, cujos valores foram utilizados na etapa de 
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modelagem. Para isso, os dados levantados foram utilizados para definir qual modelo, 

dentre os dois escolhidos – modelo com um diodo e resistências série e shunt e modelo 

com dois diodos – é o mais adequado para este trabalho, em termos de exatidão e 

aplicação. 

 

3.2.1.1 Procedimentos para a caracterização 
 

O primeiro procedimento consistiu no posicionamento os módulos, conexão dos 

cabos e dos sensores, conexão do analisador ao computador e ajustes e testes de captura 

dos dados. Para a obtenção de parâmetros mais precisos, definiu-se, para cada módulo, 

15 medições com o analisador. Buscou-se realizar estas medições em um dia de sol pleno 

e céu com poucas nuvens ou sem nuvens. Estas medições foram realizadas nos dias 03 de 

agosto e 05 e 11 de setembro de 2018, entre 9h e 14h. Foram realizados também medições 

em diversas condições de sombreamento para comparação com o modelo simulado, que 

serão apresentadas na próxima seção. Todos os arquivos das medições foram utilizados 

nos procedimentos de modelagem dos modelos. 

 

3.2.1.2 Procedimentos para a modelagem dos módulos 

 
 

Como mencionado no capítulo introdutório, o principal objetivo deste trabalho, 

com relação à modelagem, foi obter modelos que representassem matematicamente os 

módulos de forma mais próxima do real. Para isso, foram definidos dois cenários de 

parâmetros: 

1) Cenário 1: considera apenas os parâmetros fornecidos pelo fabricante na folha 

de dados dos módulos, onde 𝑉𝑜𝑐 = 𝑉𝑜𝑐𝑠𝑡𝑐
, 𝐼𝑠𝑐 = 𝐼𝑠𝑐𝑠𝑡𝑐

 e  𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑃𝑚𝑎𝑥𝑠𝑡𝑐
; 

2) Cenário 2: utiliza os parâmetros 𝑉𝑜𝑐𝑠𝑡𝑐
 e 𝐼𝑠𝑐𝑠𝑡𝑐

 da folha de dados e os demais, 

𝑃𝑚𝑎𝑥, 𝐼𝑚𝑝, 𝑉𝑚𝑝, curvas, etc., medidos pelos analisador. 

Para os dois cenários, foram utilizados os coeficientes térmicos fornecidos na 

folha de dados do fabricante. Os dois cenários são ilustrados na figura 3.1. 

 

Figura 3.1: Ilustração dos cenários de parâmetros 1 (a) e 2 (b) aplicados nos modelos. 
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Dos resultados do cenário 1, foi escolhido o modelo cujo fator de idealidade tinha 

o menor erro percentual de 𝑃𝑚𝑎𝑥. Este modelo foi utilizado na simulação para comparação 

com os modelos dos outros cenários. No cenários 2, as curvas I-V e P-V obtidas pelo 

analisador são utilizadas para cálculos de erros de ajustes, apresentados mais adiante, em 

relação às curvas geradas pelos algoritmos de validação. 

As duas técnicas escolhidas, modelo com um diodo e resistências série e shunt e 

modelo com dois diodos, foram comparadas, através dos resultados obtidos nestes 

experimentos, para definir qual o mais adequado, em termos de exatidão e facilidade de 

implementação, para os módulos utilizados. Assim, foram elaborados os seguintes 

procedimentos: 

1) Cálculos dos parâmetros 𝑅𝑠, 𝑅𝑠ℎ, bem como do fator de idealidade 𝑎, para o 

modelo com um diodo, e 𝑎2, para o modelo com dois diodos, a partir das 15 

medições e para cada cenário de parâmetros; 

2) Cálculo dos erros para cada medição; 

3) Para cada módulo, encontrar a medição com menores erros; 

4) Comparação entre os resultados dos dois modelos; 

5) Definição dos modelos finais. 

 Após estas definições, dois algoritmos, implementados com base em cada método 

escolhido, foram utilizados para calcular, para cada uma das 15 medições, para os dois 

cenários de parâmetros de entrada, os três parâmetros mais complexos: 𝑅𝑠, 𝑅𝑠ℎ, 𝑎 e 𝑎2. 

 

3.2.1.3 Algoritmos de cálculos de 𝑹𝒔, 𝑹𝒔𝒉, 𝒂 e 𝒂𝟐 
 

 

Os dois algoritmos implementados para calcular 𝑅𝑠, 𝑅𝑠ℎ, 𝑎 e 𝑎2 foram baseados 

nas propostas de VILLALVA, GAZOLI e FILHO [18], para o modelo com um diodo e 

𝑅𝑠 e 𝑅𝑠ℎ, e de ISHAQUE, SALAM e TAHERI [38], para o modelo com dois diodos. As 

duas propostas são bem similares, com os seguintes pontos em comum: 

• Utilizam o método de Newton-Raphson para solucionar as equações 3.35 e 3.76 

(correntes dos circuitos); 

• As condições de parada são baseadas no erro entre a potência máxima simulada e 

a potência máxima experimental; 

• Cálculo de 𝑅𝑠ℎ a cada incremento de 𝑅𝑠. 

As condições de parada ou tolerâncias dos algoritmos indicam valores de 

parâmetros ótimos quando alcançadas. Nos algoritmos propostos por VILLALVA, 

GAZOLI e FILHO [18] e ISHAQUE, SALAM e TAHERI [38], a cada iteração é 

calculado o erro (diferença) entre as potências máximas dos modelos e as potências 

máximas de referência (sob STC). A diferença diminui a cada iteração até que seja menor 

que um valor de tolerância. Pelo fato de a potência ser calculada a partir de pares corrente-

tensão, o que pode gerar valores iguais de potência para pares corrente-tensão com valores 
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diferentes, nos algoritmos implementados neste trabalho, utilizou-se a diferença entre as 

correntes de máxima potência calculada e de referência. 

 Na execução dos algoritmos, a partir das condições iniciais, onde 𝑅𝑠𝑖 = 0 e 𝑅𝑠ℎ𝑖 

é expressa pela equação 3.40, para ambos os modelos, a cada iteração, 𝑅𝑠 é incrementada 

conforme a equação 3.1, onde 𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜 é a diferença entre as correntes de máxima potência 

simulada (𝐼𝑚𝑝𝑠𝑖𝑚
) e experimental (𝐼𝑚𝑝𝑒𝑥𝑝

).

𝑅𝑠 = 0,01. 𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜  (3.1) 

 O valor do incremento de 𝑅𝑠 impacta diretamente na convergência do algoritmo, 

uma vez que ele pode não alcançar o valor ótimo. Isso pode ser resolvido com valores 

pequenos de incremento. Por outro lado, reduzir o passo incremental torna o algoritmo 

mais lento. Para tornar o algoritmo mais robusto nesse sentido, o passo incremental de 𝑅𝑠 

foi multiplicado pelo erro 𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜. Assim, quanto maior o erro, maior o incremento, ou 

seja, quando mais distante o erro estiver da tolerância, mais rápido o algoritmo converge. 

Quando mais próximo ele estiver da tolerância, mais lento ele se aproxima dela até que 

ela seja alcançada. O valor do passo igual a 0,01 foi determinado através de testes de 

convergência. Apesar disso, não há garantia de convergência em todos os casos, uma vez 

que ela também depende de outros parâmetros. Outro fator importante é que o algoritmo 

pode convergir mesmo para valores negativos de 𝑅𝑠ℎ . Neste caso, estes valores são 

descartados na validação. 

 Dentro da iteração, as equações das correntes 𝐼 (3.3 e 3.45) são atualizadas, pelo 

método de Newton-Raphson, para cada ponto da tensão 𝑉 entre 0 e 𝑉𝑜𝑐, com os novos 

valores de 𝑅𝑠 e 𝑅𝑠ℎ. Estes pontos formam a curva I-V simulada. Depois, são calculados 

todos os pontos de potência fazendo 𝑃 = 𝑉. 𝐼. Tem-se então a curva P-V. Dos pontos de 

potência da curva P-V é extraída a potência máxima, de onde são determinadas, a corrente 

e a tensão de máxima potência simuladas,  𝐼𝑚𝑝𝑠𝑖𝑚
 e 𝑉𝑚𝑝𝑠𝑖𝑚

, respectivamente. Estes 

cálculos se repetem até que o valor do erro 𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜 seja menor que o valor da tolerância. 

Com relação ao parâmetro 𝑎 do modelo com um diodo e 𝑅𝑠 e 𝑅𝑠ℎ, VILLALVA, 

GAZOLI e FILHO [18] observam que, apesar de diversos trabalhos sugerirem métodos 

para a sua determinação, o seu cálculo deve ser empírico e geralmente 1 ≤ 𝑎 ≤ 1,5, como 

já exposto. Para 𝑎2, ISHAQUE, SALAM e TAHERI [38] afirmam que seu valor poder 

ser arbitrário, desde que 𝑎2 ≥ 1,2. Nos dois algoritmos implementados neste trabalho, os 

cálculos foram feitos para cada valor de 𝑎 e 𝑎2 com incrementos de 0,1, considerando 

para o modelo com dois diodos 1,2 ≤ 𝑎2 ≤ 2. O pseudo-algoritmo é apresentado na 

figura 3.2. 
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Figura 3.2: Pseudo-algoritmo para os cálculos de 𝑅𝑠, 𝑅𝑠ℎ, 𝑎 e 𝑎2. 

 

3.2.1.4 Algoritmos de validação dos modelos 

 

Para validar cada modelo, foi implementado um algoritmo para cada cenário de 

parâmetros. Para calcular os erros, foram utilizados as métricas RMSE, MAPE e o erro 

percentual da potência máxima. 

As métricas RMSE e MAPE foram calculadas a partir de todos os pontos as curvas 

experimentais e simuladas. Estas três métricas foram utilizadas para encontrar o melhor 

conjunto de parâmetros para cada módulo, cada modelo-base, dentre as 15 medições. No 

cenário 2, foram aplicadas as três métricas. Mas no cenário 1, utilizou-se apenas o erro 

percentual da potência máxima devido à indisponibilidade das curvas I-V e P-V referentes 

aos parâmetros fornecidos pelo fabricante. No cenário 2, como são métricas diferentes, 

para definir o melhor conjunto baseado nas três, cada métrica foi normalizada pela maior 

soma entre todas do módulo e depois somadas, conforme equação 3.2. O menor resultado 

das somas definiu o melhor conjunto de parâmetros. Dessa forma, com métricas de iguais 

amplitudes, variando entre 0 e 1, tem-se uma soma variando entre 0 e 3. 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝑛𝑜𝑟𝑚 + 𝑀𝐴𝑃𝐸𝑛𝑜𝑟𝑚 + 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑃𝑚𝑎𝑥𝑛𝑜𝑟𝑚 = 𝑆𝑂𝑀𝐴  (3.2) 
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 As curvas I-V e P-V de cada módulo para o cenário 2, obtidas com o analisador e 

com o algoritmo de validação, foram traçadas juntas para comparação visual. O pseudo-

algoritmo de validação é mostrado na figura 3.3. 

 

Figura 3.3: Pseudo-algoritmo de validação dos modelos. 

 
 

3.2.1.5 Validação dos modelos 

 

Uma vez que o algoritmo anterior converge e todos os parâmetros calculados são 

aceitáveis, esses parâmetros validam os modelos. Com isso, o passo seguinte foi aplicar 

todos esses parâmetros nas equações dos modelos e obter os conjuntos de erros. No 

cenário 1, por ser mais simples, analisou-se o fator de idealidade com menor erro de 𝑃𝑚𝑎𝑥. 

No cenário 2, para as 15 medições de cada módulo, buscou-se a menor soma de erros e o 

fator de idealidade correspondente para cada modelo (um diodo com 𝑅𝑠  e 𝑅𝑠ℎ  e dois 

diodos). 

Para cada modulo são ilustrados, na figura 3.4, os conjuntos dos resultados das 15 

somas das métricas de erro (referentes às 15 medições) de cada fator de idealidade, 

representadas pela caixa com borda azul. Cada soma é representada pelos retângulos 

coloridos. No passo 1, reúne-se todas as menores somas de cada “caixa”. No passo 2, 

separa-se a menor soma, uma de cada módulo. O resultado são três somas. O valor da 

menor soma determina, localizando a “caixa” a qual ela pertence, em cada módulo, o fator 

de idealidade correspondente. 
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Figura 3.4: Diagrama de fluxo de comparação das somas dos erros normalizados do 

cenário 2. 

 

3.2.1.6 Comparação entre as curvas I-V e P-V 

 

As curvas I-V e P-V simuladas do cenário 2 foram traçadas juntas com as curvas 

experimentais para comparação visual. Não foi possível realizar a mesma comparação 

utilizando os dados do cenário 1 devido a indisponibilidade de curvas referentes aos 

parâmetros da folha de dados. Para comparar os resultados do cenário 1, foram aplicados 

ao seu modelo parâmetros referentes ao cenário2, ou seja, os parâmetros obtidos com o 

analisador, de cada módulo, foram aplicados ao modelo do cenário 1. As curvas foram 

traçadas e comparadas com as curvas experimentais. 

 

3.2.2 Simulação do sistema fotovoltaico 
 

A aplicação dos modelos no sistema simulado baseou-se nos dados experimentais 

obtidos do sistema utilizado neste trabalho operando em tempo real. Este experimento 

buscou seguir todas as recomendações necessárias para que o sistema operasse como um 

sistema real, quanto à instalação dos módulos e posicionamento dos sensores de 

irradiância e temperatura. Os experimentos foram realizados nos dias 25 de abril e 09 de 

maio de 2019. 

Na simulação, os modelos determinados para cada módulo foram utilizados em 

uma versão virtual do sistema para comparação com o sistema real. A partir dos resultados 
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obtidos, foi definido o conjunto de parâmetros de entrada do modelo: cenário 1 (folha de 

dados) ou cenário 2 (dados do analisador). 

 

3.2.2.1 Instalação dos módulos fotovoltaicos 

 
 

Os módulos foram posicionados seguindo algumas orientações recomendadas por 

especialistas. Segundo, SOUZA [8] a inclinação dos módulos fotovoltaicos deve ser 

próxima da latitude do local. Para Sistemas desconectados (off-grid), ele sugere utilizar a 

equação 3.3 para determinar a inclinação, onde 𝛽 é a inclinação dos módulos em relação 

ao plano horizontal e 𝛷 é a latitude do local. Nestes sistemas, um ângulo maior que a 

latitude é o recomendado, podendo-se arredondar o valor de 𝛽 em até 5º. Isto garante que, 

em períodos de baixa irradiância solar, o sistema capte melhor essa irradiação. Já para 

sistemas conectados (on-grid), ele sugere a equação 3.4 para calcular a inclinação. Neste 

sistema, o recomendado é uma inclinação menor que a latitude, podendo-se arredondar 𝛽 

em até -5º para latitudes entre 15º e 30º. Inclinações menores que 10º não são 

recomendadas devido à autolimpeza dos módulos [8,76]. 

𝛽 = 𝛷 + (𝛷 4⁄ )  (3.3) 

𝛽 = 3,7 + (0,69. 𝛷)  (3.4) 

A instalação dos módulos seguiu os dados fornecidos pelo site do CRESESB [77]. 

O site possui uma ferramenta denominada SunData, que permite, de forma automatizada, 

realizar cálculos como médias diárias de irradiação solar e plano inclinado, para auxiliar 

o posicionamento dos módulos, bastando apenas inserir as coordenadas geográficas do 

local de instalação em um campo específico. Como resultado, ele mostra os locais de 

referência mais próximos, que possuem estações meteorológicas com valores médios 

diários de irradiação de diversos pontos do país, bem como os planos de inclinação 

daqueles locais. Assim, seguiu-se os seguintes passos: 

• Obter as coordenadas geográficas da instalação; 

• Entrar com as coordenadas na ferramenta SunData, no site do CRESESB; 

• Escolher a estação de referência mais próxima; 

• Escolher na tabela de inclinações da região de referência a  

Para as coordenadas geográfica do local da instalação do sistema deste trabalho, 

latitude 10º55’48,1” e longitude 37º06’33,7”, obtidos com o aplicativo Lumos®, o 

SunData forneceu os dados listados na tabela 3.1. Como pode-se notar, a estação mais 

próxima é a da cidade de Nossa Senhora do Socorro. Os dados de inclinação relacionados 

à essa região estão listados na tabela 3.2. 
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Tabela 3.1: Dados geográficos e níveis de irradiação solar média do local de instalação 

dos módulos. Adaptado de CRESESB [77]. 

 
 
 

Tabela 3.2: Dados de inclinação do local de referência. Adaptado de CRESESB [77]. 

 
 
 

 Conforme as recomendações de SOUZA [8], sendo 𝛷 = 10,9º, o valor de 𝛽 na 

equação 4.14 é 11,22º, adotando-se, assim, o ângulo de inclinação de 11º para os módulos. 

A face dos módulos, de acordo com a tabela 3.2, foi orientada ao norte geográfico.  

 

3.2.2.2 Obtenção dos dados experimentais para análise e comparação 
 

 

O passo seguinte foi a captura dos parâmetros do sistema em tempo real, a partir 

do sistema fotovoltaico montado para a aplicação da metodologia deste trabalho. Devido 

às dificuldades logísticas e meteorológicas encontradas, como a necessidade de instalação 

e desinstalação dos módulos e equipamentos em cada experimento e condições 

meteorológicas ruins em alguns períodos, definiu-se o seguinte: 

• Tempo máximo de cada experimento: 60 minutos; 

• Tempo de amostragem dos sinais: 5 segundos; 

• Horário dos experimentos: entre 9h e 13h; 

• Condições meteorológicas favoráveis: sem nuvens ou poucas nuvens. 

Foram realizados diversos testes e ajustes com o algoritmo de captura para que os 

dados pudessem ser os mais exatos possíveis. Esta definição tomou como base a 

tolerância da potência máxima de ±5% informada pelo fabricante na folha de dados do 

módulo (ver tabela C.1 no Apêndice C). 

Foi desenvolvido um pequeno software para a captura dos dados, cujo pseudo-

algoritmo está ilustrado na figura 3.5. Este software conecta-se com a placa de 

desenvolvimento Arduino™. A cada 5 segundos (tempo de amostragem) ele solicita os 

dados atuais dos sensores de irradiância, temperatura, corrente e tensão e plota seus 

gráficos em tempo real. Estes dados são gravados em arquivos texto. Para verificação da 

integridade dos dados, outro algoritmo foi implementado para ler os arquivos gerados. 

Um terceiro algoritmo carrega os dados para a simulação, como mencionado. 
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Figura 3.5: Pseudo-algoritmo de captura dos dados do sistema. 

 

Um exemplo da tela do software de captura dos dados em tempo real, com as 

curvas da irradiância solar, da temperatura, da corrente e da tensão da associação dos 

módulos, é ilustrada na figura 3.6. 

 

 
Figura 3.6: Exemplo da tela do software com gráficos dos dados capturados. 
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Na figura 3.7 são mostradas algumas fotos do sistema montado no terraço do 

prédio do NEREES, no SergipeTec. 

 

 

Figura 3.7: Fotos do sistema do estudo de caso instalado. 

3.2.2.3 Implementação do sistema fotovoltaico simulado 

 

Cada modelo foi implementado em blocos de subsistemas representando cada 

módulo. Cada um desses módulos é constituído por outros dois blocos, que representam 

uma metade do módulo cada (uma série), conectados com seus respectivos diodos bypass. 

Todos esses módulos foram conectados em série, como no sistema real, e a saída foi 

conectada a três resistores, representando a carga resistiva utilizada. Cada módulo 

simulado possui duas entradas: uma para a irradiância e outra para a temperatura. Na 

saída, foram conectados um bloco amperímetro e um bloco voltímetro. Dois blocos de 

armazenagem de dados salvam os valores de corrente e tensão medidos pelos blocos 

amperímetro e voltímetro, respectivamente. Um terceiro bloco calcula e salva os valores 

da potência a partir dos valores da corrente e da tensão. 

 

3.2.2.4 Cálculo de Erros e Plotagem dos gráficos da simulação do sistema 

 
 

Por último, foi implementado um algoritmo para o cálculo de erros e a plotagem 

dos gráficos utilizados na análise dos resultados finais. Foram utilizadas as métricas 
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RMSE e MAPE para cada componente, corrente, tensão e potência. Este algoritmo é 

executado após o termino da simulação do sistema, pois ele depende de dados gerados 

pós-simulação para plotar os gráficos. 

De forma geral, a metodologia desenvolvida na etapa de modelagem pode ser 

resumidamente representada pelos passos da figura 3.8. 

 
Figura 3.8: Passos da metodologia do presente trabalho. 

 

Os gráficos plotados são: 

• Irradiação, temperatura, corrente, tensão e potência no tempo; 

• Relações entre valores experimentais e simulados; 

Nos gráficos das relações entre os dados experimentais e simulados, a partir dos 

pontos gerados foram traçadas retas de tendência utilizando o método da regressão linear. 

Estas retas são comparadas com retas de referência que representa a localização ideal dos 

pontos. 

 
 

3.3 Metodologia para detecção e diagnóstico de 

falhas 
 
 

Nesta seção são apresentadas as características das falhas que foram utilizadas 

com a ferramenta de diagnóstico e o método utilizado para diagnosticar estas falhas. 
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3.3.1 Cenários de falhas simulados 
 
 

O sistema fotovoltaico montado para este trabalho utiliza apenas uma série com 

três módulos e carga resistiva (ver apêndice C). Isto impõe limitações quanto às falhas 

que podem ser tratadas nos experimentos. Como se trata apenas de um pequeno sistema 

montado para este trabalho, sem todos os componentes de um sistema completo, falhas 

do tipo L-L, que ocorre entre duas séries, e L-G, entre uma ou mais séries e o aterramento 

da rede, foram descartadas. Falhas relacionadas à inversão de módulos ou de diodos de 

desvio também foram descartadas para não danificar os módulos (ver apêndice D para 

mais detalhes sobre falhas em sistemas fotovoltaicos). Desta forma, apenas falhas devido 

à sombreamentos sobre os módulos foram tratadas. A partir disso, foram estudados os 

efeitos de vários perfis de sombreamento sobre o conjunto, desde o sombreamento parcial 

em apenas um módulo até o sombreamento total de todos os módulos. O objetivo, então, 

foi buscar características comportamentais dos sinais elétricos que possibilitassem 

identificar o perfil do sombreamento através dos padrões prováveis. Verificou-se, nessa 

busca, que o comportamento do módulo, quando apenas uma célula ou toda a série 

(metade do módulo) era sombreada, era muito similar. Com isso, foram listadas todas as 

combinações de projeção de sombras sobre o conjunto utilizando apenas sombras parciais 

e totais em cada módulo, onde sobras parciais são consideradas aquelas que cobrem desde 

uma simples célula à metade vertical do módulo e sombra total, aquela que cobre desde 

duas células, uma de cada série, até todo o módulo. A partir destas combinações foram 

estimadas, também, as perdas de potência de cada perfil. 

Todas as 27 possibilidades e as perdas percentuais de potência relacionadas são 

ilustradas na tabela 3.3. Para representar cada perfil foram utilizados colchetes (“[    ]”) 

para simbolizar os módulos, os caracteres especiais “▌” e  “▐”, para simbolizar 

sombreamento parcial, e o caractere especial “█”, para simbolizar sombreamento total. 

Considerou-se o efeito do sombreamento parcial igual para qualquer metade do módulo, 

ou seja, “[▌] = [▐]”. 

 

Tabela 3.3: Perfis de sombreamento sobre o conjunto de três módulos. 

Perfil 

[M1][M2][M3] 

Perda 

(%) 

Perfil 

[M1][M2][M3] 

Perda 

(%) 

Perfil 

[M1][M2][M3] 

Perda 

(%) 

0 [▌][   ][   ] 16,7 9 [   ][   ][█] 33,3 18 [▐][   ][▌] 33,3 

1 [█][   ][   ] 33,3 10 [   ][   ][▐] 16,7 19 [█][   ][▌] 50,0 

2 [█][▌][   ] 50,0 11 [   ][▌][   ] 16,7 20 [▐][   ][█] 50,0 

3 [█][█][   ] 66,7 12 [   ][█][   ] 33,3 21 [█][   ][█] 66,7 

4 [█][█][▌] 83,3 13 [   ][█][▌] 50,0 22 [▐][▐][▐] 50,0 

5 [█][█][█] 100,0 14 [▐][▌][   ] 33,3 23 [█][▌][▌] 66,7 

6 [▐][█][█] 83,3 15 [   ][▐][▌] 33,3 24 [▌][▌][█] 66,7 

7 [   ][█][█] 66,7 16 [▐][█][   ] 50,0 25 [█][▌][█] 83,3 

8 [   ][▐][█] 50,0 17 [▐][█][▌] 66,7 26 [   ][   ][   ] 0,0 
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A partir destas combinações, para simplificação, descartou-se os perfis do 14 ao 

26, reduzindo para um total de 14 perfis, conforme mostrado na tabela 3.4. 

 

Tabela 3.4: Perfis de sombreamento utilizados. 

Perfil 

[M1][M2][M3] 

Perda 

(%) 

Perfil 

[M1][M2][M3] 

Perda 

(%) 

0 [   ][   ][   ] 0,0 7 [▐][█][█] 83,3 

1 [▌][   ][   ] 16,7 8 [   ][█][█] 66,7 

2 [█][   ][   ] 33,3 9 [   ][▐][█] 50,0 

3 [█][▌][   ] 50,0 10 [   ][   ][█] 33,3 

4 [█][█][   ] 66,7 11 [   ][   ][▐] 16,7 

5 [█][█][▌] 83,3 12 [   ][▌][   ] 16,7 

6 [█][█][█] 100,0 13 [   ][█][   ] 33,3 

 
 

Com estes perfis, é possível obter uma análise da influência do sombreamento de 

cada módulo ou de grupos de módulos no sistema. Com base nas informações da tabela 

6.7, em termos de perdas, pode-se resumir os perfis de sombreamento conforme mostrado 

na tabela 3.5. 

Tabela 3.5: Perfis de perdas de potência. 

Perda 

(%) 
Sombreamento 

Módulos 

sombreados 
Perfil 

0 0,0 Nenhum Nenhum 14 

1 16,7 Parcial 1 módulo 1, 11, 12 

2 33,3 Total 1 módulo 2, 10, 13 

3 50,0 1 Total + 1 Parcial 2 módulos 3, 9 

4 66,7 Total 2 módulos 4, 8 

5 83,3 2 Totais + 1 Parcial 3 módulos 5, 7 

6 100,0 Total 3 módulos 6 

 
  

Assim, foram criados os perfis de perdas, reduzindo pela metade o número de 

padrões de falhas a serem consideradas no diagnóstico.  

 

3.3.2 Procedimentos experimentais 
 

Para estudar o comportamento do sistema sob a influência de sombreamentos, 

foram realizadas simulações no sistema experimental. Durante a captura dos sinais, 

mesmo procedimento utilizado para a modelagem do sistema, foram utilizados tapumes 

de madeira para simular as sombras sobre os módulos, como mostrado na figura 3.9, na 

página seguinte. 
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Figura 3.9: Simulação de sombras durante os experimentos. 

 

 

  Os experimentos com sombras foram realizados nos dias 25 de abril e 9 de maio 

de 2019. Seguiu-se a sequência de perfis da tabela 3.4. Os dois experimentos também 

tiveram duração de 1h. Foram analisados os resultados dos dois experimentos para 

determinação do melhor conjunto de dados para aplicação da metodologia. Depois, os 

dados obtidos foram utilizados na determinação de padrões para cada perfil de perdas. 

Dentro destes perfis, buscou-se outros padrões que identificasse os módulos afetados. O 

método utilizado para isto é detalhado na seção seguinte. 

 
 

3.3.3 Método para detecção e diagnóstico de falhas 
 
 

A escolha da ferramenta para detecção das falhas por sombreamento, como 

também o diagnóstico do tipo de sombreamento, levou em consideração a simplicidade 

de aplicação do método e as características dos dados utilizados. O método k-NN foi 

utilizado para o diagnóstico das perdas devido ao sombreamento, pois os dados utilizados 

para classificar um dado novo formam regiões bem definidas, como ilustrado na figura 

3.10 na página seguinte, o que facilita essa classificação a partir de métodos simples, 

como o k-NN. Assim, para uma instância a ser classificada, que corresponde a um valor 

de potência medido e seu valor simulado correspondente, é calculada a distância 

euclidiana entre pontos de potência vizinhos. 
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Figura 3.10: Regiões formadas por pontos de potência medida e simulada. 

 

3.3.4 Aplicação do método 
 
 

Para a aplicação do método k-NN os dados foram divididos da seguinte forma: 

• Pontos de treino: foram separados 70% dos pontos de cada cenário para 

treinamento do algoritmo; 

• Pontos de validação: foram utilizados os outros 30% para validação; 

• Em alguns casos, foram utilizados todos os pontos para treino. 

Para a verificação da eficiência do método aplicado no estudo de caso, foram 

contabilizados os erros de classificação. 

Por causa de possíveis problemas de localização dos pontos no gráfico, como por 

exemplo, um ponto de validação da região de um determinado perfil estar mais próximo 

dos pontos do perfil vizinho, buscou-se uma outra abordagem. Foram geradas curvas de 

tendência de cada conjunto de pontos. Estas curvas foram traçadas utilizando o método 

da regressão linear, o mesmo utilizado para traçar as retas de tendência dos gráficos das 

relações dos sinais medidos e simulados na modelagem.  

Cada curva foi traçada desde o ponto de menor potência até o de maior potência. 

Assim, diferente do procedimento anterior, os pontos das curvas foram utilizados como 

pontos de treinamento. Para validação, foram utilizados os mesmos 30% de pontos do 

procedimento anterior e, como os pontos das curvas são distintos dos pontos 

experimentais, foram utilizados também todos os pontos para validar o método.  
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3.3.5 Identificação dos módulos afetados 
 

A identificação dos módulos foi baseada nos perfis criados. Primeiro, é 

determinado o perfil de perda (tabela 3.5), onde cada perfil é representado por uma região 

de pontos no gráfico das potências. A localização da instância medida determina o perfil. 

Como cada perfil de perda também é caracterizado pela forma como a sombra é projetada 

sobre módulos (coluna “Sombreamento” da tabela 3.5), o tipo de sombra (parcial ou total) 

determina também a quantidade de módulos afetados (coluna Módulos sombreados da 

tabela 3.5). No segundo momento, buscou-se também identificar o módulo, ou módulos, 

afetados pelo sombreamento através das características obtidas em cada perfil de sombra. 

Para isto, buscou-se tirar proveitos das diferenças elétricas entre os parâmetros de cada 

módulo, devido ao efeito mismatch, o que os torna eletricamente diferentes entre si, 

mesmo que de forma sutil.  
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Capítulo 4  

Resultados e Discussão 
 

Neste capítulo são apresentados, através de gráficos e tabelas, os resultados da 

caracterização dos módulos, validação dos modelos, modelos simulados e detecção e 

diagnóstico de falhas. 

 

4.1 Resultados da caracterização dos módulos e 

validação dos modelos 
 

As tabelas com resultados do cenário 1 (parâmetros da folha de dados dos 

módulos) apresentam o percentual de erro da potência máxima para cada fator de 

idealidade. Para o cenário 2 (parâmetros levantados com o analisador), as tabelas 

apresentam os valores das somas das métricas dos erros normalizadas de cada medição e 

para cada fator de idealidade do segundo diodo do modelo. Em cada tabela é indicada a 

célula com o menor valor. Valores que não aparecem na tabela e nos gráficos referem-se 

aos resultados descartados. 

 

4.1.1 Resultados com o modelo com um diodo e resistências 

série e Shunt 
 

Para o cenário 1, que utilizou parâmetros da folha de dados dos módulos, obteve-

se o resultado apresentado na figura 4.1. Para cada fator de idealidade do modelo com um 

diodo e resistências série e shunt, são apresentados no gráfico os percentuais de erro da 

potência máxima e destacado na tabela o menor valor obtido. 

 

 
Figura 4.1: Erros percentuais da potência máxima para o modelo com um diodo e 

resistências série e shunt com parâmetros da folha de dados dos módulos. 

Para o cenário 2, que utilizou parâmetros obtidos com o analisador de curvas I-V, 

são mostrados nas tabelas dos gráficos de cada módulo (figura 4.2) os valores das somas 

das métricas de erros normalizadas para cada fator de idealidade, com destaque para os 

menores valores. 
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Figura 4.2: Gráficos das somas dos erros normalizados do modelo com um diodo e 

resistências série e shunt, parâmetros do analisador, para os módulos 1 (a), 2 (b) e 3 (c). 
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4.1.2 Modelo com dois diodos 
 

Para o cenário 1, com o modelo com dois diodos, obteve-se o resultado 

apresentado na figura 4.3. O segundo fator de idealidade do modelo igual a 1,6 resultou 

no menor valor do percentual de erro da potência máxima. Reforçando que o primeiro 

fator de idealidade deste modelo é igual a 1. 
 

 

 
Figura 4.3: Resultados obtidos para o modelo com dois diodos com parâmetros da folha 

de dados dos módulos. 

 

Para o cenário 2, obteve-se os resultados apresentados nas figuras 4.4, para o 

módulo 1, e figura 4.5, para os módulos 2 e 3. 

 

 

Figura 4.4: Resultados obtidos para o modelo com dois diodos com parâmetros do 

analisador, módulo 1. 
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Figura 4.5: Resultados obtidos para o modelo com dois diodos com parâmetros do 

analisador, módulos 2 (a) e 3 (b). 
 
 

4.1.3 Resistências e fatores de idealidade obtidos 
 

Cada valor referente aos erros calculados representa um conjunto de parâmetros 

de entrada dos modelos (Irradiância, temperatura, coeficientes de temperatura, etc.) e 

aqueles calculados a partir dos dados de cada medição (resistências série, shunt e fatores 

de idealidade). Os menores valores calculados para o percentual de erro da potência 

máxima (cenário 1) e soma das métricas normalizadas (cenário 2) definem o conjunto 

desses parâmetros com resultados mais exatos. Os valores das resistências série e shunt e 

dos fatores de idealidade referentes aos menores valores relacionados aos erros estão 

reunidos na tabela 4.1. 

(a) 

(b) 
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Tabela 4.1: Menores valores referentes aos erros e resistências calculadas com 

respectivos fatores de idealidade. 

Modelo Cenário Módulo Métrica 
Menor 

valor 

𝐑𝐬 

(Ω) 

𝐑𝐬𝐡  

(Ω) 

Fator de 

idealidade 

1D 

1 Todos Erro 𝑃𝑚𝑎𝑥(%) 0,168 0,197 175,209 a = 1,0 

2 

1 
Soma erros 

normalizados 

0,671 0,217 101,731 a = 1,2 

2 0,511 0,292 165,086 a = 1,2 

3 0,895 0,234 325,591 a = 1,2 

2D 

1 Todos Erro 𝑃𝑚𝑎𝑥(%) 0,165 0,193 152,532 a2 = 1,6 

2 

1 
Soma erros 

normalizados 

1,112 0,254 58,818 a2 = 1,3 

2 0,642 0,324 79,527 a2 = 1,2 

3 0,930 0,265 99,401 a2 = 1,2 

 
 

A partir dos resultados obtidos e reunidos na tabela 4.1, pode-se notar que o 

modelo com um diodo e resistências série e shunt apresentou resultados mais exatos, 

utilizando parâmetros levantados com o analisador (cenário 2). Para o modelo com dois 

diodos, o resultado foi ligeiramente mais exato quando utilizados parâmetros da folha de 

dados (cenário 1). Com isso, ficou definido o modelo com um diodo e resistências série 

e shunt para utilização no método de detecção e diagnóstico de falhas deste trabalho. O 

passo seguinte foi a comparação entre as curvas I-V e P-V geradas a partir do modelo 

escolhido para comparação dos dois cenários. 
 
 

4.1.4 Curvas I-V e P-V do cenário 2 simuladas 
 
 

Os gráficos das curvas I-V e P-V de cada módulo, utilizando os parâmetros do 

cenário 2, aplicados ao modelo escolhido, são apresentados na figura 4.6, para o módulo 

1, e na figura 4.7, para os módulos 2 e 3. 

 
Figura 4.6: Curvas I-V e P-V do módulo 1 para o cenário 2. 
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Figura 4.7: Curvas I-V e P-V dos módulos 2 e 3 para o cenário 2. 

 

Visualmente, nota-se que as curvas do cenário 2 ajustaram-se exatamente às 

curvas obtidas com o analisador. Os cinco parâmetros principais das curvas simuladas 

(𝐼𝑚𝑝, 𝑉𝑚𝑝, 𝐼𝑠𝑐 , 𝑉𝑜𝑐 e 𝑃𝑚𝑎𝑥) e seus respectivos erros, em relação às curvas experimentais, 

são apresentados na tabela 4.2. O fator de idealidade, conforme tabela 4.1, é igual a 1,2. 

Uma tabela com todos os parâmetros é apresentada mais adiante. 

 

Tabela 4.2: Valores e erros dos cinco parâmetros principais 

Parâmetros Módulo 1 Erro Módulo 2 Erro Módulo 3 Erro 

Imp (A) 8,46 A 0,04 % 8,42 A 0,13 % 8,86 A 0,00 % 

Vmp (V) 15,37 V 0,01 % 15,27 V 0,01 % 15,34 V 0,01 % 

I𝑠𝑐 (A) 9,35 A 0,00 % 9,29 A 0,00 % 9,69 A 0,00 % 

V𝑜𝑐 (V) 20,18 V 0,00 % 20,57 V 0,00 % 20,31 V 0,00 % 

Pmax (W) 129,96 W 0,04 % 128,60 W 0,13 % 135,86 W 0,01 % 
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4.1.5 Curvas I-V e P-V do cenário 1 com dados do cenário 2 
 

Foram utilizados os dados de cada módulo referentes às menores somas de erros. 

Os gráficos obtidos estão apresentados na figura 4.8 e os parâmetros do cenário 2, 

utilizados no modelo do cenário 1, estão listados na tabela 4.3, na página seguinte. 
 

 
Figura 4.8: Comparação entre curvas experimentais e simuladas utilizando o modelo do 

cenário 1 com parâmetros de entrada do cenário 2. 
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Os valores obtidos das curvas I-V e P-V simuladas, bem como seus erros 

percentuais, estão listados nas tabelas 4.4 e 4.5, respectivamente. 

 

Tabela 4.3: Parâmetros do cenário 2 utilizados na simulação do modelo do cenário 1. 

Parâmetros medidos Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 

Irradiância (W/m²) 1056,70 1084,70 1073,20 

Temperatura (ºC) 49,10 44,10 44,10 

Pmax (W) 129,96 128,60 135,86 

Vmp (V) 15,37 15,27 15,34 

Imp (A) 8,456 8,421 8,859 

 

Tabela 4.4: Parâmetros de máxima potência obtidos. 

Parâmetros 
Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 

Medido Simulado Medido Simulado Medido Simulado 

Pmax (W) 129,960 133,200 128,600 139,700 135,860 138,200 

Vmp (V) 15,370 16,180 15,270 16,540 15,340 16,540 

Imp (A) 8,456 8,235 8,421 8,448 8,859 8,358 

 

Tabela 4.5: Erros percentuais dos parâmetros. 

Parâmetros Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 

Erro de Pmax (%) 2,493 8,631 1,722 

Erro de Vmp (%) 5,270 8,317 7,823 

Erro de Imp (%) 2,614 0,321 5,655 

 

Como se pode observar, as curvas mostram como as diferenças entre os 

parâmetros da folha de dados dos módulos e os parâmetros obtidos experimentalmente 

pelo analisador de curvas I-V impactam no modelo. Isto fica mais claro analisando os 

erros dos parâmetros nos pontos de máxima potência entre as duas curvas. No módulo 1, 

apesar de o erro de potência estar dentro da tolerância de 5% do fabricante, a tensão Vmp 

ficou acima. No módulo 2, o erro de Imp ficou próximo de 0%, mas por outro lado, os 

erros de 𝑃max e Imp ficaram muito além da tolerância, acima de 8%. No módulo 3, o erro 

de Pmax  foi menor que no módulo 1. Mas os erros de Vmp  e Imp  ficaram acima da 

tolerância. 

Por último, nota-se um aspecto importante quanto aos resultados do cenário 2. 

Analisando os resultados de cada módulo, observa-se que, para cada um, os parâmetros 

resultantes são diferentes. Isto reforça a afirmação de ALMEIDA [78], citado por 

ARAÚJO, RANK e BUENO [15], a respeito do descasamento dos módulos. Nota-se, 

observando, por exemplo, o gráfico da curva I-V do módulo 3, nas figuras 4.7 e 4.8, que 

há, na curva experimental, em vermelho, uma pequena perda. Esta perda já indica um 

descasamento deste módulo. Para uma melhor comparação entre os modelos dos dois 

cenários, a seção seguinte apresenta os resultados obtidos na simulação do sistema 

fotovoltaico. 
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4.2 Simulação do sistema fotovoltaico 
 

O sistema fotovoltaico utilizado neste trabalho foi implementado num simulador. 

Na figura 4.9 é mostrado a implementação do sistema com os três módulos associados 

em série e a carga resistiva. Cada módulo é constituído de dois outros subsistemas que 

representam uma série cada, com seus respectivos diodos de desvio, como ilustrado na 

figura 4.10. Cada série dos módulos contém o circuito e as equações dos modelos 

implementadas. 

 
Figura 4.9: Modelos implementados no simulador: sistema de três módulos em série 

com carga resistiva. 

 

Figura 4.10: Modelos implementados no simulador: subsistema de um módulo 

simulando as duas séries e seus respectivos diodos de desvio. 
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4.3 Resultados das simulações 
 

Nesta seção são apresentados os resultados das simulações utilizando os modelos 

dos dois cenários. Primeiro, são apresentados os gráficos da irradiância e da temperatura, 

obtidos experimentalmente, utilizados na simulação como parâmetros de entrada dos 

modelos. Depois, são apresentados os gráficos das potências, das tensões e das correntes 

simuladas sobrepostos aos gráficos experimentais. Em seguida, são apresentados os 

gráficos de comparação entre as componentes medidas e as simuladas. Por último, são 

apresentadas as tabelas com os erros RMSE e MAPE de cada componente. 

 

4.3.1 Gráficos dos resultados da simulação 
 

Os gráficos da figura 4.11 mostram a evolução da irradiância e da temperatura 

medidas da associação em série dos módulos no intervalo de uma hora. 

 
Figura 4.11: Gráficos da irradiância e da temperatura. 
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4.3.1.1 Simulação do modelo com parâmetros do cenário 1 

 

Os gráficos da figura 4.12 mostram as evoluções das correntes medidas e 

simuladas no tempo, com parâmetros do cenário 1, sobrepostas. 
 

 

Figura 4.12: Gráficos das correntes com parâmetros do cenário 1. 

 

Os gráficos da figura 4.13 mostram as evoluções das tensões e potências medidas 

e simuladas, no tempo com parâmetros do cenário 1, sobrepostas. 

 

 
Figura 4.13: Gráficos das tensões e potências com parâmetros do cenário 1. 

 
 



60 
 

Os gráficos da figura 4.14 mostram as relações entre as correntes, tensões e 

potências medidas e simuladas, como também as retas de tendências e as retas de 

referências do cenário 1. 

 
 

 

 
Figura 4.14: Gráficos das relações entre as correntes, tensões e potências medidas e 

simuladas com parâmetros do cenário 1. 

 

 

Os gráficos da figura 4.15 mostram as relações entre as potências medidas e 

simuladas e as retas de tendências e de referências do cenário 1. 

 

 

 
Figura 4.15: Gráficos das relações entre as potências medidas e simuladas com 

parâmetros do cenário 1. 
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4.3.1.2 Simulação do modelo com parâmetros do cenário 2 

 

O gráfico da figura 4.16 mostra as evoluções das correntes e tensões medidas e 

simuladas, com parâmetros do cenário 2, sobrepostas. 

 

 
Figura 4.16: Gráficos das correntes e tensões medidas e simuladas, cenário 2. 

 

 

Os gráficos da figura 4.17 mostram as evoluções das potências medidas e 

simuladas sobrepostas do cenário 2. 

 

 
Figura 4.17: Gráficos das tensões e potências medidas e simuladas sobrepostas do 

cenário 2. 
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Os gráficos da figura 4.18 mostram as relações entre as correntes, tensões e 

potências medidas e simuladas com os parâmetros do cenário 2. 

 

 
Figura 4.18: Gráficos das relações entre as correntes, tensões medidas e simuladas com 

parâmetros do cenário 2. 

 

Enfim, valores das métricas RMSE e MAPE para ambos os cenários são listados 

na tabela 4.6. 

 

Tabela 4.6: Erros RMSE e MAPE da simulação com parâmetros do cenário 1. 

Cenário 1: folha de dados Cenário 2: analisador 

Erro Componente Valor Erro Componente Valor 

RMSE 

Corrente 0,0823 

RMSE 

Corrente 0,0560 

Tensão 1,6744 Tensão 0,8781 

Potência 8,7579 Potência 4,3392 

MAPE 

Corrente 1,6040 % 

MAPE 

Corrente 1,2601 % 

Tensão 7,3148 % Tensão 4,4414 % 

Potência 2,3847 % Potência 1,6355 % 
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A análise dos resultados do cenário 1 – parâmetros da folha de dados – é mais 

simples, por este apresentar apenas um erro para cada fator de idealidade. Já o cenário 2 

– parâmetros levantados com o analisador – possui um conjunto maior, pela quantidade 

de medições. Mas antes da análise dos dados destes cenários, é importante fazer algumas 

observações a respeito das metodologias utilizadas: 

• No método de VILLALVA, GAZOLLI E FILHO [18], os autores sugerem que o 

valor do fator de idealidade deve ser encontrado modificando-o até se obter o 

modelo mais ajustado. É interessante notar, no gráfico da figura 4.2, as diferenças 

entre os resultados de cada fator de idealidade do intervalo. Como exemplo, para 

a primeira medição do módulo 1, as somas dos erros normalizados variaram entre 

1,052 e 1,878, uma diferença de aproximadamente 78,52% do maior em relação 

ao menor valor. Isto corrobora a sugestão dos autores, pois as diferenças entre um 

fator de idealidade e outro são grandes. 

• No método de ISHAQUE, SALAM E TAHERI [38], os autores propõem escolher 

o fator de idealidade 𝑎2 arbitrariamente, desde que 𝑎2 ≥ 1,2. É possível observar 

nos gráficos que as diferenças são bem mais sutis entre um fator e outro, com 

relação ao modelo anterior. A maior diferença foi observada na medição 8 do 

módulo 2 (figura 4.5a), de aproximadamente 21,5% entre o maior e o menor 

valores. Assim, a escolha de qualquer dos valores entre 1,2 e 2,0, para o modelo 

com dois diodos, pode não impactar de forma importante os resultados, o que 

confirma a afirmação dos autores. 

Com base nos resultados dos cenários 1 e 2, é interessante observar que, apesar de 

o modelo com dois diodos incluir a corrente devido à recombinação dos portadores 

majoritários na região de depleção da célula fotovoltaica, representada pelo segundo 

diodo, o que teoricamente tornaria o modelo mais preciso, os resultados apontam o 

modelo com um diodo e resistências série e shunt mais exato para os módulos utilizados 

neste trabalho. Para o cenário 1, as diferenças entre os erros de 𝑃𝑚𝑎𝑥 apontam o modelo 

com dois diodos, de fato, mais preciso, porém a diferença é muito pequena. Por esta razão, 

pode-se concluir que ambos os modelos podem representar os módulos sem diferenças 

significativas. Com isso, com base nos resultados do cenário 2, escolheu-se o modelo com 

um diodo e resistências série e shunt para o presente trabalho. 

Os gráficos das simulações e os dados da tabela 4.6 corroboram as observações 

feitas em relação aos resultados da caracterização dos módulos. Notam-se discrepâncias 

entre os resultados obtidos utilizando os parâmetros fornecidos pela folha de dados dos 

módulos e os parâmetros reais dos mesmos, obtidos com o analisador. Fatores como 

descasamento de parâmetros dos módulos e parâmetros diferentes das condições de testes, 

como já mencionado, podem explicar estas diferenças observadas, cujas observações 

foram possíveis com o auxílio de um analisador de curvas I-V 
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Por fim, os parâmetros elétricos de cada módulo são listados na tabela 4.7. Com 

isso, para cada módulo foi obtido um modelo próprio. 

Tabela 4.7: Parâmetros de cada módulo obtidos no cenário 2. 

Parâmetro 
Valor 

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 

G 1056,7 W/m² 1084,7 W/m² 1069,4 W/m² 

T 49,1 ºC 44,1 ºC 44,1 ºC 

Pmax 129,96 W 128,60 135,86 W 

Vmp 15,37 V 15,27 V 15,34 V 

Imp 8,456 A 8,421 A 8,859 A 

Voc 20,18 V 20,57 V 20,31 V 

Iic 9,346 A 9,294 A 9,69 A 

Pmaxstc
 137,96 W 129,70 W 138,97 W 

Vocstc
 21,93 V 21,96 V 21,67 V 

Iscstc
 8,719 A 8,471 A 8,958 A 

a 1,2 1,2 1,2 

Rs 0,217 Ω 0,292 Ω 0,234 Ω 

Rsh 101,73 Ω 165,086 Ω 325,591 Ω 

 
 

4.4 Resultados do método de detecção e 

diagnóstico de falhas 
 

Nesta seção são apresentados todos os resultados obtidos referentes à aplicação 

do método de detecção e diagnóstico utilizado nesta etapa. Primeiramente, são 

apresentados os gráficos obtidos nos dois experimentos com sombras. Depois, estes 

resultados são discutidos para a definição do experimento com resultados mais adequados 

para a aplicação do método. Logo, são apresentados os gráficos da comparação entre os 

perfis de sombreamento obtidos experimentalmente e por simulação do experimento 

definido e discutidos os resultados. Em seguida, são mostrados os resultados obtidos na 

aplicação do método k-NN, tanto utilizando os pontos do experimento quanto os pontos 

das curvas de tendência. 

Os gráficos apresentados nesta seção mostram o comportamento do sistema sob 

efeito de sombreamento. A sequência de sombras segue a ordem dos perfis de sombras 

listados na tabela 3.4. 

 

4.4.1 Gráficos do experimento 1 
 

Este experimento foi realizado no dia 25 de abril de 2019 entre 13h15min e 

14h16min. O gráfico da figura 4.19, na página seguinte, mostra a evolução no tempo das 
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potências medidas e simuladas. A relação entre as duas potências é mostrada no gráfico 

da figura 4.20. Como pode-se notar, para cada perfil de perda de potência, há a formação 

de regiões distintas. Nessas regiões, cada perfil de sombra está representado com 

símbolos específicos. 

 
Figura 4.19: Gráfico da evolução das potências medida e simulada do experimento 1. 

 

 

 
Figura 4.20: Região de perdas de potência por sombreamento do experimento 1. 



66 
 

Na figura 4.21 é mostrada a relação entre ambas as potências e a irradiância solar.  

 

Figura 4.21: Relação entre potência medida, potência simulada e irradiância solar do 

experimento 1. 

 

4.4.2 Gráficos do experimento 2 
 
 

Este segundo experimento foi realizado no dia 09 de maio de 2019 entre 11h03min 

e 12h03min. Na figura 4.22 é mostrado o gráfico da evolução no tempo das potências 

medidas e simuladas. O gráfico da figura 4.23, na página seguinte, mostra a relação entre 

as duas potências e os perfis de perda. 

 
Figura 4.22: Gráfico da evolução das potências medida e simulada do experimento 2. 
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Figura 4.23: Região de perdas de potência por sombreamento do experimento 2. 

 

O gráfico da figura 4.24 mostra a relação entre ambas as potências e a irradiância 

solar deste experimento. 

 
Figura 4.24: Relação entre potência medida, potência simulada e irradiância solar do 

experimento 2. 
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4.4.3 Análise e definição do dados para aplicação do método de 

detecção e diagnóstico de falhas 
 

Em ambos os experimentos se nota regiões bem definidas que representam cada 

perfil de perda. Mas, para se obter pontos mais abrangentes nessas regiões, é necessária 

uma ampla variação da intensidade da irradiância, de forma a ter pontos em um intervalo 

grande. Isto permite entender o comportamento mais abrangente dos módulos sobre o 

efeito do sombreamento em termos de irradiância. Em ambos os experimentos é possível 

observar que os pontos do perfil 1, sem sombreamento, ocupam um grande intervalo de 

irradiância, entre menos de 200 W/m² a aproximadamente 1100 W/m². Comparando os 

outros perfis nos dois experimentos, pode-se notar que os perfis 2, 3 e 4 do experimento 

2 possui pontos concentrados em regiões de intervalo de irradiância pequeno, entre mais 

de 800 W/m² e aproximadamente 1200 W/m². Já no experimento 1, onde a irradiância 

variou mais, os pontos obtidos estão em intervalos de irradiância mais abrangentes, como 

pode-se observar na figura 4.20. Dessa forma, os resultados do experimento 1 mostraram-

se mais adequado para a aplicação da metodologia deste trabalho, apesar de em algumas 

regiões de perfis de sombra haver lacunas entre alguns pontos. Os mesmos perfis deste 

experimento foram simulados, nas mesmas condições, mesmos níveis de irradiância e 

temperatura e mesmos intervalos de tempo. O gráfico da figura 4.25 mostra as potências 

medidas e simuladas sobrepostas. A figura 4.26, na página seguinte, mostra os gráficos 

sobrepostos das relações entre as potências medidas com sombras e simuladas sem 

sombras e as potências simuladas com sombras e simuladas sem sombras. 

 

 
Figura 4.25: Potências medidas e simuladas com sombras do experimento 1. 
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Figura 4.26: Sobreposição dos gráficos das relações entre as potências medidas com 

sombras e simuladas com sombras do experimento 1. 

 

Observa-se no gráfico da figura 4.26 que os pontos dos dados simulados estão 

deslocados para esquerda em relação aos pontos dos dados medidos. É importante frisar 

que os experimentos foram realizados com equipamentos e componentes de baixa 

precisão, como os sensores utilizados, especialmente o piranômetro, que foi 

artesanalmente construído para o propósito deste trabalho. Apesar disso, estes dados 

mostraram-se coerentes com os dados medidos. Foram calculados a raiz do erro médio 

quadrático (RSME) e o percentual do erro absoluto médio (MAPE), obtendo-se os 

seguintes resultados: 

• RSME = 4.7146; 

• MAPE = 6.7413%. 

Com a utilização de equipamentos e componentes mais apropriados para a 

medição de parâmetros de sistemas fotovoltaicos, o erro pode ser reduzido, tornando os 

dados simulados mais exatos e adequados para a geração de perfis de sombra sem a 

necessidade de aquisição desses dados de forma experimental. 

 

4.4.4 Resultados utilizando os dados experimentais para perfis 

de perda de potência 
 
 

Os resultados foram organizados em tabelas que mostram as etiquetas de 

identificação da quantidade de módulos afetados, a perda aproximada e total de erros. 

Aplicando o método k-NN para 70 % de grupo de pontos experimentais e utilizando os 
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outros 30% para validação, obteve-se o resultado listado na tabela 4.8. A coluna “Pontos” 

lista o número de pontos de cada perfil utilizados na validação, a coluna “Erros” mostra 

quantos erros, do total de pontos, ocorreram e a coluna “%Erro” mostra o percentual de 

erros. O gráfico da figura 4.27 mostra a localização dos pontos utilizados para a validação, 

a figura 4.28a mostra os pontos do perfil 5 e 6 muito próximos e com espaçamento grande 

entre pontos da mesma região e a figura 4.28b mostra onde houve intersecção dos perfis 

0, 1 e 2. 

Tabela 4.8: Erros do método para perfis de perda utilizando 30% dos pontos 

experimentais para validação. 

Etiqueta Perda Pontos Erros %Erro 

0 Nenhum 0% 48 7 14,6% 

1 Parcial em 1 módulo 16% 37 0 0,0% 

2 Total em 1 módulo 33% 45 0 0,0% 

3 Total em 1 módulo e parcial em 1 módulo 50% 32 0 0,0% 

4 Total em 2 módulos 67% 29 0 0,0% 

5 Total em 2 módulo e parcial em 1 módulo 83% 21 1 4,8% 

6 Total em todos os módulos 100% 8 8 100,0% 

TOTAL 220 16 7,3% 

 
 

 
Figura 4.27: Gráfico com pontos utilizados para a validação. 

 

 
Figura 4.28: Pontos dos perfis 5 e 6 (a) e intersecção de pontos dos perfis 0, 1 e 2 (b). 
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Erros na região dos pontos do perfil 0 eram esperados pelos problemas relatados 

anteriormente a respeito da localização dos pontos em cada região, como pode ser 

observado na figura 4.28b, onde alguns pontos de validação ficaram muito próximos dos 

pontos dos perfis 1 e 2. Com relação aos erros do perfil 6, que foram 100%, observa-se 

na figura 4.28a que alguns pontos da região estão localizados distantes dos seus vizinhos 

de mesma região. Para contornar este problema, para cada grupo de pontos foi gerada 

uma curva de tendência a partir dos mesmos. Os pontos de treino foram então 

substituídos, no método k-NN, pelos pontos dessas curvas, gerando uma nova região com 

pontos igualmente espaçados entre si. Utilizando apenas os 30% dos pontos para 

validação, obteve-se os resultados apresentados na tabela 4.9. 

 

Tabela 4.9: Erros do método para perfis de perda utilizando pontos das curvas de 

tendência e 30% dos pontos experimentais para validação. 

Etiqueta Perda Pontos Erros %Erro 

0 Nenhum 0% 132 0 0,0% 

1 Parcial em 1 módulo 16% 74 0 0,0% 

2 Total em 1 módulo 33% 147 0 0,0% 

3 Total em 1 módulo e parcial em 1 módulo 50% 133 0 0,0% 

4 Total em 2 módulos 67% 95 0 0,0% 

5 Total em 2 módulo e parcial em 1 módulo 83% 67 0 0,0% 

6 Total em todos os módulos 100% 24 0 0,0% 

TOTAL 720 0 0,0% 

 
 

 Para este grupo de pontos, o método mostrou-se eficiente, sem ocorrências de 

erros, o que mostra que a utilização das curvas de tendência tornou o método mais 

eficiente para este grupo de pontos de validação. Utilizando todos os pontos 

experimentais para a validação, obteve-se os resultados expostos na tabela 4.10. 

 

Tabela 4.10: Erros do método para perfis de perda utilizando pontos das curvas de 

tendência e todos os pontos experimentais para validação. 

Etiqueta Perda Pontos Erros %Erro 

0 Nenhum 0% 159 6 3,8% 

1 Parcial em 1 módulo 16% 122 4 3,3% 

2 Total em 1 módulo 33% 147 19 12,9% 

3 Total em 1 módulo e parcial em 1 módulo 50% 106 0 0,0% 

4 Total em 2 módulos 67% 95 0 0,0% 

5 Total em 2 módulo e parcial em 1 módulo 83% 67 0 0,0% 

6 Total em todos os módulos 100% 24 1 4,2% 

TOTAL 720 30 4,2% 
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O gráfico da figura 4.29 mostra estas curvas na perspectiva dos níveis de 

irradiância, onde se nota que os pontos de cada perfil tendem a se aproximarem em baixa 

irradiância. 

 
Figura 4.29: Curvas de tendência e pontos de validação x irradiância.  

 

É bastante notório a diferença nos resultados deste caso para o primeiro. Os 

maiores erros de identificação foram observados nos pontos do perfil 0 (0% de perda), 

perfil 1 (16% de perda) e perfil 2 (33% de perda). Estes erros ocorreram no intervalo em 

que os níveis de irradiação estavam muito baixos, como se pode observar na figura 4.30 

para valores baixos das potências nestes três perfis, onde os pontos das curvas de cada 

um estão muitos próximos chegando a se misturarem. Dos resultados da tabela 4.10 

observou-se que todos os erros nos perfis 0, 1 e 2 ocorreram nos pontos de potência onde 

a irradiação estava abaixo de 300 W/m², um nível em que a irradiação direta é muito 

baixa. Devido a isso, pode-se considerar um limiar de irradiância a partir do qual o sistema 

de detecção e diagnóstico de falhas possa operar, descartando leituras em níveis abaixo 

dele. Aplicando um limiar de 300 W/m², o número de erros cai para apenas 1, referente 

ao perfil 6, o que representa 0,14% de erro. 

 
Figura 4.30: Pontos de intersecção dos perfis 0, 1 e 2. 
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4.4.5 Resultados utilizando os dados experimentais para perfis 

de sombra 
 
 

Nesta próxima etapa, buscou-se tornar o método mais preciso, capaz de 

identificar, agora, os módulos afetados pelo sombreamento. A motivação para esta 

abordagem está ilustrada nos gráficos da figura 4.31, onde se observa a formação de 

padrões distintos para cada módulo ou grupos de módulos. 

 

 
Figura 4.31: Distribuição dos pontos, por região, de cada perfil de sombra. 
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 Como pode-se notar, os pontos de cada perfil estão concentrados em regiões 

distintas, ou com uma mínima intersecção com os pontos dos perfis vizinhos. Idealmente, 

todos estes pontos deveriam abranger um intervalo maior, com relação aos níveis de 

irradiância, para se ter uma ideia de suas extensões, tornando possível, por exemplo, a 

análise dos intervalos onde a identificação do(s) módulo(s) afetado(s) pelo sombreamento 

é mais precisa. Utilizando também 70% dos pontos experimentais para treino e 30% para 

validação, obteve-se os resultados apresentados na tabela 4.11. A figura 4.32 mostra o 

gráfico da relação entre potência medida e potência simulada com a identificação dos 

pontos de cada perfil de sombra e a localização dos pontos utilizados na validação. 

 

Tabela 4.11: Erros do método para perfis de sombra utilizando 30 % dos pontos 

experimentais para validação. 

Etiqueta Perda Pontos Erros %Erro 

1 Parcial no módulo 1 16% 16 11 68,8% 

2 Total no módulo 1 33% 23 20 87,0% 

3 Total no módulo 1 e parcial no módulo 2 50% 20 4 20,0% 

4 Total nos módulos 1 e 2 67% 13 12 92,3% 

5 Total nos módulos 1 e 2 e parcial no módulo 3 83% 9 7 77,8% 

6 Total em todos os módulos 100% 8 8 100,0% 

7 Parcial no módulo 1 e total nos módulos 2 e 3 83% 12 6 50,0% 

8 Total nos módulos 2 e 3 67% 16 8 50,0% 

9 Parcial no módulo 2 e total no módulo 3 50% 13 0 0,0% 

10 Total no módulo 3 33% 12 0 0,0% 

11 Parcial no módulo 3 16% 11 0 0,0% 

12 Parcial no módulo 2 16% 11 0 0,0% 

13 Total no módulo 2 33% 11 7 63,6% 

14 Sem sombreamento 0% 49 31 63,3% 

TOTAL 224 114 50,9% 

 

 
Figura 4.32: Relação entre as potências medida e simulada e pontos de validação. 
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O número alto de erros justifica-se pelos pontos dos perfis de sombra de cada 

região estarem bastante próximos uns dos outros e também, como no caso anterior, 

existirem pontos mais próximos dos pontos pertencentes aos perfis vizinhos do que dos 

pontos de sua própria região. Assim, para buscar fechar essas lacunas e buscar, também, 

uma maior eficiência do método no diagnostico destes perfis, executou-se os mesmos 

procedimentos do caso anterior, onde os pontos das curvas de tendências de cada perfil 

foram utilizados como dados de treino, como mostra a figura 4.33. 
 

 
Figura 4.33: Curvas de tendência de cada perfil e pontos de validação. 

 

 Com os 30% dos pontos experimentais separados para validação, foram obtidos 

os resultados da tabela 4.12. 

 

Tabela 4.12: Erros do método para perfis de sombra com pontos das curvas de tendência 

utilizando 30% dos pontos experimentais para a validação. 

Etiqueta Perda Pontos Erros %Erro 

1 Parcial no módulo 1 16% 16 0 0,0% 

2 Total no módulo 1 33% 23 7 30,4% 

3 Total no módulo 1 e parcial no módulo 2 50% 20 0 0,0% 

4 Total nos módulos 1 e 2 67% 13 0 0,0% 

5 Total nos módulos 1 e 2 e parcial no módulo 3 83% 9 0 0,0% 

6 Total em todos os módulos 100% 8 0 0,0% 

7 Parcial no módulo 1 e total nos módulos 2 e 3 83% 12 1 8,3% 

8 Total nos módulos 2 e 3 67% 16 0 0,0% 

9 Parcial no módulo 2 e total no módulo 3 50% 13 0 0,0% 

10 Total no módulo 3 33% 12 0 0,0% 

11 Parcial no módulo 3 16% 11 0 0,0% 

12 Parcial no módulo 2 16% 11 0 0,0% 

13 Total no módulo 2 33% 11 6 54,5% 

14 Sem sombreamento 0% 49 1 2,0% 

TOTAL 224 15 6,7% 
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Assim como para os perfis de perda, utilizando os pontos das curvas de tendência 

dos pontos experimentais o erro foi bastante reduzido. Os maiores erros ocorreram nos 

perfis 1 e 13, que pertencem à mesma região (perda de 33%), pelos mesmos motivos 

descritos anteriormente, em que alguns pontos das regiões dos perfis de perda 0, 1 e 2, 

este último incluindo os perfis de sobra 1 e 13, se misturam para irradiâncias baixas. 

Descartando pontos correspondentes à níveis de irradiação abaixo de 300 W/m², o erro 

do perfil de sombra 13 cai para 0 e o erro total, para 9, correspondendo a 4%. 

 Utilizando todos os pontos do experimento para a validação, foram obtidos os 

resultados apresentados na tabela 4.13. 

 

 

Tabela 4.13: Erros do método para perfis de sombra com pontos das curvas de tendência 

utilizando todos os pontos experimentais para a validação. 

Etiqueta Perda Pontos Erros %Erro 

1 Parcial no módulo 1 16% 53 2 3,8% 

2 Total no módulo 1 33% 74 39 52,7% 

3 Total no módulo 1 e parcial no módulo 2 50% 65 4 6,2% 

4 Total nos módulos 1 e 2 67% 43 0 0,0% 

5 Total nos módulos 1 e 2 e parcial no módulo 3 83% 29 3 10,3% 

6 Total em todos os módulos 100% 24 7 29,2% 

7 Parcial no módulo 1 e total nos módulos 2 e 3 83% 38 1 2,6% 

8 Total nos módulos 2 e 3 67% 52 0 0,0% 

9 Parcial no módulo 2 e total no módulo 3 50% 41 8 19,5% 

10 Total no módulo 3 33% 38 2 5,3% 

11 Parcial no módulo 3 16% 34 0 0,0% 

12 Parcial no módulo 2 16% 35 0 3,8% 

13 Total no módulo 2 33% 35 3 51,4% 

14 Sem sombreamento 0% 159 2 1,3% 

TOTAL 720 72 10,0% 

 

 

 Com retas de tendência de cada perfil, como pontos de treino, os erros reduziram 

um quinto em relação aos erros do caso anterior. Mesmo com regiões de perfis de sombra 

com variância pequena, e, levando em conta também as pequenas distâncias entre os 

pontos de validação e os pontos das curvas vizinhas, o método aplicado no sentido de 

identificação dos módulos afetados mostrou-se plausível, uma vez que os perfis que 

apresentaram maiores erros possuem áreas de intersecção com pontos de outros perfis, 

como os perfis 1, 2, 10, 11, 12, 13  e 14. De todos os 72 pontos com erros de diagnóstico, 

46 correspondem às potências sob níveis de irradiância menores que 300 W/m². Usando 

este limiar para a detecção e diagnóstico e descartando os pontos de potência abaixo dele, 

os erros do perfil 2, que correspondem a mais da metade de todos os erros, cai para 16, 

correspondendo a 21,6%. Já o total de erros, cai para 26, correspondendo a 3,6%.  

 

 



77 
 

4.4.6 Análise dos resultados 
 

Em uma série composta por três módulos, a detecção de sombreamento com a 

identificação da quantidade de módulos afetados mostrou-se ser possível utilizando o 

método k-NN e uma representação das regiões de perdas, formadas pelos pontos de 

potência medida e potência simulada, utilizando modelos baseados em circuito elétrico, 

através de curvas de tendências. Dessa forma, conhecendo os intervalos das potências em 

cada região, proporcional à variação da irradiância solar, é possível criar um banco de 

dados para armazenar estas informações e, através do método k-NN, além de detectar 

uma falha provocada por sombreamento no conjunto de módulos, determinar quantos 

estão sendo afetados. 

No segundo caso, também utilizando curvas de tendência de cada região de 

pontos, que representa cada perfil de sombreamento, o erro indicou, no mínimo, uma 

plausibilidade na identificação dos módulos afetados, seja individualmente ou em grupos. 

Mas, apesar do resultado geral ser positivo, alguns dos perfis de sombra obtiveram erro 

alto, como o perfil que indica o módulo 1 com sombreamento total, por exemplo. O 

principal problema deste caso, quanto aos dados utilizados, é o intervalo de variação dos 

pontos de alguns perfis, que não é suficiente para concluir a eficiência do método para 

todos os perfis de sombra, necessitando de mais estudo e dados experimentais. 

Em suma, os resultados obtidos da aplicação do método nos dois casos, apontaram 

positivamente para a possibilidade de diagnóstico dos perfis, com baixos números de 

erros, quando utilizados pontos de curvas que representam cada perfil. Os resultados 

mostraram ser possível a identificação, através da perda de potência detectada, do número 

de módulos afetados. Para a identificação individual ou em grupo dos módulos, o método 

mostrou-se bastante plausível. 
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Capítulo 5  

Conclusões 
 

Neste trabalho foram estudados, primeiramente, os modelos matemáticos dos 

módulos fotovoltaicos visando a aplicação na detecção e diagnóstico de falhas, neste caso, 

causadas por sombreamento, da associação em série, utilizada como caso de estudo. Para 

isto, foram definidos dois modelos baseados em circuitos elétricos sendo um, com um 

diodo e resistências série e shunt, e outro, com dois diodos. Além disso, foram utilizados 

dados de duas fontes: folha de dados dos módulos, denominado cenário 1, e dados 

adquiridos com um analisador de curvas I-V, denominado cenário 2. Para comparação 

dos resultados de ambos os cenários, foram utilizadas métricas de erros que permitiram 

encontrar os conjuntos de parâmetros mais precisos e, assim, definiu-se o modelo com 

um diodo com resistências série e shunt e parâmetros levantados com o analisador 

(cenário 2), obtendo-se, então, um modelo para cada módulo. Na segunda etapa, estes 

modelos foram utilizados para simular o sistema e, com a aplicação do método k-NN, 

detectar e diagnosticar dois tipos de perfis criados a partir das características do 

comportamento do sistema efeito de sombreamentos: perfis de sombra, e perfis de perdas 

de potência. 

Os resultados da modelagem comprovaram que a utilização de um equipamento 

de extração de dados de módulos fotovoltaicos, como o analisador de curvas I-V, 

representado pelo cenário 2, favoreceu a concepção de modelos mais exatos, 

representando os módulos a partir de seus parâmetros reais. Na caracterização dos 

módulos, para o cenário 2, o modelo com um diodo e resistências série e shunt apresentou 

erros menores do que o modelo com dois diodos, com valores da soma dos erros 

normalizados de 0,671, para o módulo 1, 0,511, para o módulo 2 e 0,895 para o módulo 

3, contra os valores 1,112, para o módulo 1, 0,642, para o módulo 2 e 0,930 para o modelo 

com dois diodos. No caso do cenário 1, o erro foi ligeiramente menor no modelo com 

dois diodos, aproximadamente 0,165% contra 0,168%. A definição dos parâmetros de 

entrada do modelo, cenário 1 ou 2, foi realizada com base nos resultados da simulação do 

sistema, onde foram utilizadas as métricas RMSE e MAPE, obtendo-se, para a potência, 

os valores do RMSE 8,7579, para o cenário 1, e 4,3392, para o cenário 2. Para o MAPE, 

obteve-se 2,3842%, para o cenário 1, e 2,3847%, para o cenário 2. A utilização de um 

analisador para a modelagem justifica-se para sistemas onde a precisão e exatidão dos 

dados é fundamental para o monitoramento do arranjo fotovoltaico. O estudo de modelos 

utilizando os dois cenários com parâmetros de diferentes fontes foi uma forma de mostrar 

os descasamentos (mismatch) dos parâmetros reais dos módulos referentes aos 

parâmetros da folha de dados. Neste sentido, os resultados comprovaram esta premissa. 

Além do mais, foi possível perceber que, apesar de os três módulos serem do mesmo 

modelo de fabricação, são eletricamente diferentes, fator que levou à concepção de um 



79 
 

modelo para cada módulo. Na prática, para um sistema de monitoramento com previsão 

da potência gerada e detecção e diagnóstico de falhas precisos, há a necessidade de 

extração dos parâmetros de cada módulo. Mas, este procedimento poderia ser adicionado 

às práticas da manutenção preditiva, que ocorre em intervalos regulares, segundo as 

recomendações do NREL [2], como mencionado anteriormente. Dessa forma, 

regularmente, os modelos dos módulos poderiam ser atualizados em tempos regulares, 

uma vez que estes sofrem modificações ao longo do tempo devido ao efeito do 

envelhecimento dos módulos e outros fatores. 

 Com relação ao método utilizado para a detecção e diagnóstico de falhas no 

sistema utilizado neste trabalho, apesar das limitações dos experimentos, com aquisições 

de dados utilizando componentes de baixa precisão, em especial o piranômetro, que foi 

desenvolvido e construído para o propósito do trabalho, sem margem de erro especifica, 

os resultados foram positivos para a detecção e diagnóstico de falhas provocadas por 

sombra sobre um conjunto de 3 módulos em série. A partir de sete possibilidades de 

perdas médias decorrente de sombras sobre o conjunto de módulos, que foram 

denominadas de “perfis de perda”, observou-se a criação de regiões bem definidas, 

formadas a partir do gráfico entre as potências experimentais e simuladas. Representando 

cada região com curvas de tendência, utilizando os pontos de potência obtidos no 

experimento, o erro foi de 4,2%. Mas quando as potências obtidas sob irradiância abaixo 

de 300 W/m² foram desconsideradas, este erro caiu para 0,14%. Para as 14 possibilidades 

de sombra sobre os módulos, considerando sombras parciais aquelas sobre qualquer 

metade do módulo, independente da área em que ela é projetada, o erro foi de 10% 

utilizando todos as potências experimentais para validação e curvas de tendência em cada 

região. Desconsiderando as potências medidas em irradiância abaixo de 300 W/m², este 

erro caiu para 3,6%. 

 Apesar da necessidade de dados mais robustos para resultados mais exatos, este 

estudo foi um passo na direção do desenvolvimento de sistemas de monitoramento 

capazes de identificar falhas através da análise dos sinais elétricos do arranjo fotovoltaico. 

Possíveis falsas detecções de falhas podem ocorrem por razões como passagens de núvens 

pequenas que podem projetar sombras sobre o local onde se encontra os módulos, não 

atingindo o local de instalação do piranômetro. Neste caso, uma sugestão é a utilização 

de um limiar temporal onde, na detecção de uma suposta falha por sombreamento, o 

sistema aguardaria um tempo até este limiar. A não ocorrência de mudanças nos níveis 

de potência medidos nesse tempo, uma ocorrência de falha se confirmaria. 

 Assim, conclui-se que os objetivos deste trabalho foram alcançados, 

demonstrando, na modelagem, que a utilização de equipamentos, como um analisador de 

curvas I-V podem contribuir para a obtenção de modelos mais exatos, e na detecção e 

diagnóstico de falhas provocadas por sombreamento, a possibilidade de identificação da 

quantidade de módulos afetados, pelas perdas médias, como também do módulo, ou 

módulos afetados. 
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 Para continuar este estudo, é importante utilizar sistemas fotovoltaicos reais para 

aplicação dos métodos propostos e adotar sensores específicos para obter dados 

experimentais mais precisos e exatos, principalmente para utilização na geração de pontos 

de treino a partir de simulações dos modelos, descartando-se, assim, a necessidade de 

gerar dados de sombra de forma experimental. Outro ponto importante é aumentar o 

número de módulos para estudar os padrões dos perfis de sombra gerados e aplicar o 

método em grupos de módulos setorizados em cada série. É interessante também estudar 

a extensão do método para outros tipos de falhas e a implementação de um software que 

automatize a caracterização de módulos através dos parâmetros elétricos fornecidos pelos 

fabricantes ou obtidos por analisadores de curvas I-V, o que possibilitaria a obtenção 

automática de cada modelo, como também suas atualizações, e de um software de 

detecção de falhas utilizando o método proposto neste trabalho. 
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Apêndice A 
 

A.1 Modelos baseados em Monitoramento 

Estatístico 
 

Este tipo de modelo é baseado na medida de desempenho da planta, utilizando 

dados medidos na plana e estimados. O sistema é avaliado a partir da Taxa de 

Desempenho PR, definida pela norma IEC 61724 [79] como a relação entre a medida da 

potência instantânea (𝑃𝑖), e da potência nominal (𝑃𝑛𝑜𝑚) corrigida pela relação entre a 

irradiância instantânea (𝐺𝑖) e a irradiância no STC (𝐺𝑠𝑡𝑐) [80,81], conforme equação A.1.  

𝑃𝑅 =
𝑃𝑖

𝑃𝑛𝑜𝑚

𝐺𝑆𝑇𝐶

𝐺𝑖
  (A.1) 

Este método faz parte de um conjunto de medidas que busca ferramentas mais 

adequadas na concepção de sistemas de Monitoramento e Diagnóstico (M&D) de plantas 

fotovoltaicas, que se comunica, através de alarmes, com a engenharia de Operação e 

Manutenção (O&M). Um sistema de monitoramento mais preciso se traduz em um 

conjunto de medições que cresce quanto maior for o número de subsistemas a considerar 

no monitoramento, elevando assim, seu custo. Em um sistema fotovoltaico, o menor 

subsistema é uma simples célula fotovoltaica. Técnicas de M&D são baseadas no 

chamado Nível de Granulidade (LoG). O menor nível de granulidade corresponde ao 

monitoramento apenas das potências geradas pela planta. O monitoramento é feito a partir 

das medidas instantâneas das potências e da irradiância solar. 

Idealmente, PR é igual a 1. DALIENTO et al. [80] observa que, mesmo se todos os 

componentes estão operando corretamente, o desempenho pode se apresentar baixo. Isso 

porque a potência nominal (𝑃𝑛𝑜𝑚) não leva em conta diversos outros fatores, inerentes ao 

sistema, que podem causar desvios da medição do seu desempenho. As técnicas 

selecionadas, apresentadas a seguir, são algumas propostas de melhorias da equação B.1. 

 

A.1.1 Modelo proposto por BIZZARRI et al. [42] 
 

O trabalho de BIZZARRI et al. [82] sugere um conjunto de funções denominadas 

Figuras de Mérito (FOM) com o objetivo de assegurar que falsos alarmes de falhas na 

planta fotovoltaica não sejam criados. São ao todo 4 FOM’s, definidas como 𝔉1, 𝔉2, 𝔉3 

e 𝔉4. A primeira, 𝔉1, é uma versão melhorada da equação A.1, definida neste trabalho 

como 𝔉0. De acordo com os autores, a potência gerada pelo arranjo fotovoltaico depende 

bastante da sua temperatura de trabalho que, por sua vez, depende da irradiância solar e 

de seus coeficientes de temperatura. Note que a equação A.1, bastante simples, 

requerendo uma quantidade mínima de parâmetros, não considera o efeito da mudança de 
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temperatura no sistema. Então, eles propuseram um modelo melhorado dessa equação 

que inclui o coeficiente de temperatura da potência (β) do módulo, fornecido pelos 

fabricantes nas folhas de dados dos módulos. Logo, à equação A.1 são adicionados o 

parâmetro β e o parâmetro ΔT, que corresponde ao incremento da temperatura em relação 

à temperatura em STC, 25ºC, somados à potência nominal, resultando na equação A.2. 

𝔉1 = 𝑃𝑅 =
𝑃𝑖

𝑃𝑛𝑜𝑚+𝛽.𝛥𝑇

𝐺𝑆𝑇𝐶

𝐺𝑖
  (A.2) 

Caso não haja sensores instalados, a temperatura de superfície dos módulos (𝑇𝑝𝑣) 

pode ser estimada pela equação A.3, onde 𝑣 e 𝑣0 são as velocidades medida e nominal do 

vento e ℎ é o coeficiente de convecção. Na ausência de um anemômetro, ℎ = 0. 

𝑇𝑝𝑣(t) = 𝑇𝑎𝑚𝑏(t) +
𝑃𝑚(𝑇𝑛𝑜𝑐𝑡−𝑇𝑠𝑡𝑐)

𝐺𝑛𝑜𝑐𝑡+ℎ(𝑣(𝑡)−𝑣0)(𝑇𝑛𝑜𝑐𝑡−𝑇𝑠𝑡𝑐)
  (A.3) 

 A segunda FOM, 𝔉2 (equação A.4) mede a eficiência do sistema através do erro 

relativo entre a potência instantânea simulada, Ps, considerando os módulos como ideais, 

e a potência instantânea medida, Pi. Os autores observaram que alguns problemas 

relativos aos sensores de irradiação solar e à forma como o dispositivo de registro dos 

dados coleta as leituras do sistema geram pontos de flutuação em 𝔉2. Para contornar este 

problema, eles integraram 𝔉2 resultando na terceira FOM, 𝔉3 (equações A.5 e A.6). 

𝔉2 =
𝑃𝑖(𝑡)

𝑃𝑠(𝑡)
    (A.4) 

𝔉3(𝑛) = {

𝛼𝑚 𝑠𝑒 𝔉3̃(𝑛) < 𝛼𝑚

𝛼𝑀 𝑠𝑒 𝔉3̃(𝑛) > 𝛼𝑀

𝔉3̃(𝑛)          𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠

 (A.5) 

𝔉3̃(𝑛) =
∫ 𝑃𝑚(𝑡)𝑑𝑡

𝑡𝑠
𝑡𝑟

∫ 𝑃𝑠(𝑡)𝑑𝑡
𝑡𝑠

𝑡𝑟

   (A.6) 

As integrais são calculadas no intervalo entre o nascer (𝑡𝑠) e o pôr do sol (𝑡𝑟). O 

índice 𝑛 representa um dia de medição e os intervalos 𝛼𝑚 = 0.1 e 𝛼𝑀 = 1.2 (valores 

escolhidos pelos autores) são limites utilizados para indicar mal funcionamento da planta, 

caso 𝔉3̃(𝑛) esteja fora deles. Ainda assim, os autores relatam que, mesmo a noite, por 

conta da iluminação artificial da cidade, foram detectados pequenos registros de 

irradiação a noite, que poderiam causar erros em 𝔉3 . Pelo fato de 𝔉3  depender da 

irradiância, cenários diferentes em dias diferentes, muito sol em um dia e muitas nuvens 

no dia seguinte, por exemplo, ela não pode ser usada para calcular a eficiência da planta. 

Para contornar esse outro problema, os autores apresentaram a quarta FOM, 𝔉4 (equações 

A.7 e A.8), que é uma melhoria de 𝔉3. Ela agrega um índice de eficiência ponderado de 

acordo com a irradiância, denominado erro de energia relativa ponderada, onde a 

ponderação atua mais em baixas irradiâncias. 

𝔉4(𝑃𝑠(𝑡), 𝑃𝑚(𝑡), 𝑛) = 1 −
∫ 𝑤(𝑡)(𝑃𝑠(𝑡)−𝑃𝑚(𝑡))𝑑𝑡

𝑡𝑠
𝑡𝑟

∫ 𝑃𝑠(𝑡)𝑑𝑡
𝑡𝑠

𝑡𝑟

 (A.7) 
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w(𝑡) = {

𝛽𝑚 𝑠𝑒 �̃�(𝑡) < 𝛽𝑚

𝛽𝑀 𝑠𝑒 �̃�(𝑡) > 𝛽𝑀

�̃�(𝑡)          𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠
    (A.8) 

 O peso w(𝑡) é a relação entre a irradiância medida 𝑅𝑚 e a irradiâcia teórica 𝑅𝑒, 

esta determinada pela elevação, azimute e coordenada geográfica de cada módulo. Assim, 

𝑤(𝑡) =
𝑅𝑚(𝑡)

𝑅𝑒(𝑡)
           (A.9) 

 

 𝛽𝑚 e 𝛽𝑀 são iguais a 𝛼𝑚 e 𝛼𝑀 de 𝔉3. 

 Observa-se até aqui que o trabalho proposto apresenta um certo grau de 

complexidade, envolvendo várias equações para monitorar de forma eficiente um sistema 

fotovoltaico em operação, partindo da equação A.1. O trabalho ainda prossegue propondo 

também uma função de ajuste (equação A.10) para os parâmetros, tanto em STC como 

em NOCT, dos módulos. Esse ajuste é feito uma vez a cada reinício da planta e permite 

observar se os parâmetros estão sempre dentro da tolerância do fabricante. 𝛼1, … , 𝛼8 são 

coeficientes de ponderação. 

𝑦(𝑥) = 𝛼1|𝑃𝑚𝑝𝑝
𝑛𝑜𝑐𝑡 − 𝑃𝑚𝑝𝑝(𝑥)| + 𝛼2|𝑣𝑚𝑝𝑝

𝑛𝑜𝑐𝑡 − 𝑣𝑚𝑝𝑝(𝑥)| + 𝛼3|𝑣𝑜𝑐
𝑛𝑜𝑐𝑡 − 𝑣𝑜𝑐(𝑥)| +

𝛼4|𝑖𝑠𝑐
𝑛𝑜𝑐𝑡 − 𝑖𝑠𝑐(𝑥)| + 𝛼5|𝑃𝑚𝑝𝑝

𝑠𝑡𝑐 − 𝑃𝑚𝑝𝑝(𝑥)| + 𝛼6|𝑣𝑚𝑝𝑝
𝑠𝑡𝑐 − 𝑣𝑚𝑝𝑝(𝑥)| + 𝛼7|𝑣𝑜𝑐

𝑠𝑡𝑐 −

𝑣𝑜𝑐(𝑥)| + 𝛼8|𝑖𝑠𝑐
𝑠𝑡𝑐 − 𝑖𝑠𝑐(𝑥)|  (A.10) 

 Na discussão do trabalho, os autores deixam claro, como desvantagem, a 

necessidade de uma descrição muito precisa das características elétricas da planta, bem 

como medidas eficientes das variáveis ambientais. Em sua revisão, DALIENTO et al. 

[102] corrobora com a observação feita no parágrafo anterior: os modelos apresentados 

por BIZZARRI et. al. [100] são complexos e sua eficiência depende de sua confiabilidade 

e do quão precisos os parâmetros extraídos da planta são. 

 

A.1.2 Modelos proposto por PLATON et al. [83] 
 

O modelo proposto por PLATON et al. [83] (equação A.11) difere dos modelos 

anteriores, pois trata-se de um modelo preditivo baseado na protência AC, e depende 

apenas da irradiância instantânea (𝐺𝑖), e da temperatura do arranjo (𝑇𝑚). O ajuste é feito 

a partir de quatro coeficientes, 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3 e 𝑎4 que são calculados utilizando redes neurais 

artificiais (ANN) e um conjunto de dados de treinamento e de validação. 

𝑃𝑎𝑐 = 𝐺(𝑎1 + 𝑎2𝐺𝑖 + 𝑎3 log(𝐺𝑖))(1 + 𝑎4(𝑇𝑚 − 25))  (A.11) 

 

 Falhas no sistema são detectadas quando os valores calculados da razão entre as 

potências medida e calculada (µ) extrapolam os limites inferior e superior (equação A.12), 
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onde 𝜎 é o desvio padrão. Para aumentar a precisão na detecção de falhas, o autores 

propuseram limites diferentes para faixas de irradiância diferentes, onde a faixa de 

menores irradiâncias possui limites maiores e a faixa com maiores irradiâncias possui 

menores limites, porém não foram especificados os limites em termos de 𝜎 para cada 

faixa. 

𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠 =  {
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝜇 − 3𝜎
𝐼𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝜇 + 3𝜎

  (A.12) 

 A eficiência do sistema é medida utilizando a equação A.1 modificada de forma 

que 𝑃𝑖  é substituida por 𝑃𝑎𝑐 , resultando na equação A.13. Na conclusão, os autores 

afirmam que o modelo proposto foi capaz de detectar falhas com precisão de mais de 

90%.  

𝑃𝑅 =
𝑃𝑎𝑐

𝑃𝑛𝑜𝑚

𝐺𝑆𝑇𝐶

𝐺𝑖
  (A.13) 

 Com um trabalho similar, GUERRIERO et al. [81] adotou o modelo proposto por 

PLATON et al. [83] para a potência AC. Mas para medir da taxa de desempenho (PR) ele 

adotou a proposta de TAHRI, OOZEKI e DRAOU [84], uma modificação da equação 

A.1 (equação A.14), onde 𝐿  é um conjunto de perdas que incluem os efeitos da 

temperatura, sombreamento, entre outros [80]. Este modelo é apresentado na próxima 

seção. 

𝑃𝑅 =
𝑃𝑛𝑜𝑚(𝐺𝑖 𝐺𝑠𝑡𝑐⁄ )−𝐿

𝑃𝑛𝑜𝑚(𝐺𝑖 𝐺𝑠𝑡𝑐⁄ )
  (A.14) 

 

A.1.3 Modelo proposto por TAHRI, OOZEKI e DRAOU [85] 
 

O modelo representado pela equação A.14 considera as perdas no sistema 

fotovoltaico conforme esquema ilustrado na figura B.1, em que 𝐿 é a soma dessas perdas, 

conforme equação A.15. Esse método é denominado pelos autores como Verificação 

Sofisticada (SV). Eles afirmam que o método é capaz de identificar cinco tipos de falhas, 

listados na figura A.1, na página seguinte, a partir das características das perdas. As taxas 

de perdas (𝜆𝑋) são calculadas através da equação A.16, onde 𝑙𝑋 representa cada perda. 𝐾𝑋 

(equação A.17) são fatores de compensação utilizados na identificação das falhas. 
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Figura A.1: Princípio do método SV. Adaptado de TAHRI, OOZEKI e DRAOU [84]. 

 

𝐿 = 𝜆𝑃𝑇 + 𝜆𝐻𝑆 + 𝜆𝑃𝑀 + 𝜆𝐶 + 𝜆𝑃𝑂 (A.15) 

𝜆𝑋 =
𝑙𝑋

𝑃𝑛𝑜𝑚(𝐺𝑖 𝐺𝑠𝑡𝑐⁄ )
    (A.16) 

𝐾𝑋 =
𝐸𝑜𝑢𝑡

𝐸𝑖𝑛
     (A.17) 

 Para que essas falhas sejam identificadas, os autores utilizam fatores de 

compensação, que é a razão entre as potências de entrada e de saída (equação A.17) sob 

cada perda. Dessa forma, cada uma é calculada utilizando as equações seguintes: 

• Perda devido ao decréscimo da eficiência pela temperatura. 

𝑙𝑃𝑇 =
𝛼(25−𝑇𝑖)

1+𝛼(25−𝑇𝑖)
    (A.18) 

 Onde, 

▪ 𝛼 é o coeficiente de temperatura da potência nominal; 

▪ 𝑇𝑖 é a temperatura medida no arranjo. 

 

• Perda por sombreamento. 

𝑙𝐻𝑆 = 𝐸𝑁𝑀(1 − 𝐾𝐻𝑆)   (A.19) 

 Onde, 

▪ 𝐸𝑁𝑀 é a potência sob o máximo desempenho do sistema; 

▪ 𝐾𝐻𝑆  é a taxa de compensação da perda sob sombreamento, conforme 

equação B.20. 

P
erd

as 

lPT 

lHS 

lPM 

lC 

lPO 



96 
 

𝐾𝐻𝑆 =  {

𝐸𝐴𝑚−0.2𝐸𝐴𝑡ℎ

0.8𝐸𝐴𝑡ℎ

 𝑠𝑒 𝐸𝐴𝑚 ≥ 0.2𝐸𝐴𝑡ℎ

         1         𝑠𝑒 𝐸𝐴𝑚 < 0.2𝐸𝐴𝑡ℎ

  (A.20) 

Onde, 

▪ 𝐸𝐴𝑚 é a média da potência medida do arranjo; 

▪ 𝐸𝐴𝑡ℎ é cada potência instantânea medida do arranjo. 

 

• Perda por incompatibilidade de potência. 

𝑙𝑃𝑀 = 𝐸𝑁𝑀 − (𝑙𝐻𝑆 + 𝐸𝐴𝑇)  (A.21) 

 

 Onde, 

▪ 𝐸𝐴𝑇  é a potência do arranjo após a compensação do efeito da temperatura, 

conforme equação A.22. 

𝐸𝐴𝑇 =
𝐸𝐴

𝐾𝑃𝑇
    (A.22) 

Onde, 

▪ 𝐾𝑃𝑇 é a taxa de compensação da perda devido ao efeito da temperatura. 

 

• Perda no inversor. 

𝑙𝐶 = (𝐸𝐴 − 𝐸𝑃)    (A.23) 

Onde, 

▪ 𝐸𝑃 é a potência na saída do inversor. 

 

• Outras perdas. 

𝑙𝑃𝑂 = (𝐸𝑆 − 𝐸𝑁𝑀)     (A.24) 

Onde, 

▪ 𝐸𝑆 é a potência teórica, conforme equação A.25. 

𝐸𝑆 = 𝑃𝑚
𝐺𝑖

𝐺𝑆𝑇𝐶
     (A.25) 

 Apesar de o trabalho não aprofundar muito sobre o método proposto, ele se mostra 

interessante pelo fato de não apenas medir a taxa de desempenho, que na prática sempre 

se apresenta abaixo do ideal, mas também identificar cinco tipos de falhas de forma 

simples. Nessa mesma direção, HARIHARAN et al. [86], propuseram um método similar 

onde a perda no arranjo é a diferença entre a potência instantânea esperada e a potência 



97 
 

medida, conforme equação A.26, em que 𝑉𝑝𝑣 e 𝐼𝑝𝑣 são a tensão instantânea e a corrente 

instantânea medidas, respectivamente. Além disso, eles introduzem a função gama (𝛾),  

(equação A.27), que calcula a relação entre a potência DC instantânea e a irradiância 

instantânea. 

 

𝐿𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦 = 𝑃𝑛𝑜𝑚
𝐺𝑖

𝐺𝑆𝑇𝐶
− 𝑉𝑝𝑣. 𝐼𝑝𝑣  (A.26) 

𝛾 =
𝑉𝑝𝑣.𝐼𝑝𝑣

𝐺𝑖
      (A.27) 

 

Ambas as equações são complementares na identificação das falhas, uma vez que 

uma pode identificar alguns tipos de falhas que a outra não é capaz. Segundo os autores, 

este método é capaz de identificar falhas do tipo line-line, line-ground, circuito aberto e 

sombreamento parcial – cujas definições são apresentadas em seção específica. A função 

𝛾  pode identificar falhas do tipo line-line, line-ground e circuito aberto, que são 

consideradas falhas permantentes, mas não é apropriada para detectar sombreamentos 

parciais, considerada como falhas temporárias. Nesse cenário, 𝐿𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦 varia o suficiente 

para que possa detectar este tipo de falha. 

É interessante notar neste trabalho o fato de não considerarem o efeito da 

temperatura no sistema, ou seja, o método depende apenas de 𝑉𝑝𝑣, 𝐼𝑝𝑣 e 𝐺𝑖. Os autores 

justificam que a temperatura dos módulos não afeta o modelo proposto, já que dois 

valores consecutivos de 𝛾 e 𝐿𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦  são obtidos sob mesma temperatura. Algumas das 

vantagens desse modelo, segundo os autores, são a não necessidade de dados de 

treinamento e a utilização de poucas variáveis, o que o torna simples. Mas uma 

desvantagem no caso de sombreamentos, é que a célula de referência ou o piranômetro 

também deve estar dentro da área sombreada ou deve estar livre de sombras quando o 

arranjo não sofrer sombreamento. 

DALIENTO et al. [80], eu sua revisão, apresentou as principais propostas de 

melhorias do modelo de Taxa de Desempenho, cuja contribuição foi de suma importância 

para o trabalho apresentado nesta dissertação. Alguns outros trabalhos [85,87,88,89] são 

baseados em alguns desses modelos. Importante pontuar que todos os trabalhos citados 

aqui utilizaram como estudo de caso sistemas reais completos e operacionais. 

 

A.2 Modelos trigonométricos 
 

Uma proposta de modelos com uma abordagem diferente é apresentada por 

BABESCU et al. [90]. São três modelos trigonométricos, sendo dois modelos SENO e 

um modelo COSSENO, todos com o mesmo propósito: modelar as características de 

sistemas fotovoltaicos. Os dois modelos SENO baseiam-se na equação B.28, tendo a 
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forma da equação A.29. As equações A.30 e A.31 representam os modelos SENO A e B. 

A equação A.32 representa o modelo COSSENO. As constantes 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑓 e 𝑔 em cada 

modelo são obtidas a partir das características experimentais do sistema. Também é 

proposto um modelo, baseado no modelo COSSENO, que considera a temperatura 

constante, como expressado na equação A.33. Este modelo também pode ser utilizado 

para calcular os pontos de máxima potência (MPPT) de onde também é possível calcular 

a resistência de carga optimizada, que decresce bastante conforme a irradiância cresce. 

 

lim
𝑥→0

sin 𝑥

𝑥
= 1    (A.28) 

𝑉(𝐼) = 𝑉(𝑂).
sin 𝑓(𝐼,𝐺𝑖,𝑇)

𝑓(𝐼,𝐺𝑖,𝑇)
    (A.29) 

 

 Onde, lim
𝐼→0

𝑓(𝐼, 𝐺𝑖 , 𝑇) = 0 

 

𝑉(𝐼) = (𝑐 − 𝑑. 𝑇).
sen(𝑎.𝐼 (𝐺𝑖

𝑓
.𝑇𝑔⁄ ))𝑏

(𝑎.𝐼 (𝐺𝑖
𝑓

.𝑇𝑔⁄ ))𝑏
 (A.30) 

𝑉(𝐼) = (𝑐 − 𝑑. 𝑇).
sen(𝑎.𝐼 𝐺𝑖

𝑓
⁄ )𝑏

(𝑎.𝐼 𝐺𝑖
𝑓

⁄ )𝑏
  (A.31) 

𝑉(𝐼) = (𝑑 − 𝑇. 𝑓). (cos
𝑎.𝐼−𝑔.𝑇

𝐺𝑖
𝑏 )

𝑐

 (A.32) 

 

 Onde, 

▪ Para os modelos SENO, (𝑎. 𝐼 (𝐺𝑖
𝑓

. 𝑇𝑔⁄ ))𝑏 = 𝜋  e (𝑎. 𝐼 𝐺𝑖
𝑓⁄ )𝑏 = 𝜋. 

▪ Para o modelo COSSENO, 
𝑎.𝐼−𝑔.𝑇

𝐺𝑖
𝑏 =

𝜋

2
. 

 

 A proposta aqui apresentada afigura ser uma boa alternativa para modelar sistemas 

fotovoltaicos. Os autores utilizaram diversos estudos de caso para ilustrar como cada 

constante é calculada. O trabalho peca por não dar ênfase aos resultados obtidos, 

comparando-os com os dados experimentais. Apenas para o modelo A do SENO é 

observado que a diferença obtida entre as curvas I-V experimental e simulada é menor 

que 3%. Apesar de parecerem complexos, os cálculos dos coeficientes são simples. 
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Apêndice B 
 

B.1 Descrição do sistema utilizado neste trabalho 
 
 

O sistema fotovoltaico utilizado neste trabalho é composto três módulos 

conectados em série alimentando uma carga resistiva. Os módulos e o local dos 

experimentos foram cedidos pelo SergipTec, Parque Tecnológico de Sergipe, uma 

associação privada, sem fins lucrativo, que promove o empreendedorismo no estado [91], 

localizado na cidade de São Cristóvão, estado de Sergipe. Os experimentos foram 

realizados no terraço do prédio do Núcleo de Energias Renováveis e Eficiência Energética 

de Sergipe (NEREES). 

Devido à indisponibilidade de um inversor com MPPT, o que simularia um 

sistema mais próximo de um sistema real, foi utilizado como carga um módulo didático 

com três resistores conectados em paralelo. Também, por causa da indisponibilidade de 

um piranômetro para a medição da irradiância, implementou-se um piranômetro com um 

fotodiodo a partir de uma proposta encontrada na literatura. Para medição dos parâmetros 

ambientais e elétricos foram utilizados um sensor digital de temperatura, fixado na parte 

de trás dos módulos, um sensor de corrente de efeito hall1 e um divisor de tensão com 

dois resistores para medição da tensão. Para processar os sinais dos módulos, foi 

utilizando um kit de desenvolvimento Arduino® Nano™. Os módulos utilizados não 

estavam instalados em local fixo. Estavam armazenados no galpão do NEREES. A cada 

experimento os mesmos eram levados até o terraço do prédio e colocados sobre suportes 

com ajustes de inclinação, construídos para o propósito, e ao final dos experimentos, os 

mesmos eram removidos e devolvidos ao galpão. O diagrama de conexão deste sistema 

está ilustrado na figura B.1. A seguir, a descrição dos componentes utilizados nos 

experimentos. 

 

Figura B.1: Diagrama de conexão do sistema utilizado como estudo de caso. 

 
1 Descoberto por Edwin Herbert Hall (1855-1921) em 1879, o efeito hall é o surgimento de uma 

diferença de potencial perpendicular ao plano de um campo magnético aplicado a um condutor 

elétrico [92]. 
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B.1.1 Módulos 
 

Os módulos utilizados são da fabricante chinesa Yngli Solar®, modelo YL140P-

17b [93]. São módulos compostos por 36 células fotovoltaicas de silício policristalino, 

com dois diodos de desvio (by-pass), modelo 10SQ050, cada um protegendo a metade 

das 36 células, como mostra a imagem da figura B.2, na página seguinte. Na tabela B.1 

pode-se observar os principais dados deste modelo. 

 

Tabela B.1: Dados do modelo do módulo utilizado [93]. 

Parâmetro Valor em STC Valor em NOCT 

𝑷𝒎𝒂𝒙 140,00 W 113,41 W 

𝑽𝒎𝒑 18,01 V 16,59 V 

𝑰𝒎𝒑 7,77 A 6,26 A 

𝑽𝒐𝒄 22,28 V 20,28 V 

𝑰𝒔𝒄 8,30 A 6,64 A 

𝜼 14,00 % 

Tolerância de 𝑷𝒎𝒂𝒙 ± 5 % 

Parâmetros Térmicos 

𝑵𝑶𝑪𝑻 46,00 ± 2 ºC 

𝒌𝒑 -0,45 %/ºC 

𝒌𝒗 -0,33 %/ºC 

𝒌𝒊 0,06 %/ºC 

Parâmetros Construtivos da célula 

Material Silício policristalino 

Dimensões 156mm x 156 mm 

 

 
Figura B.2: Módulo utilizado e caixa de conexão com dois diodos de desvio. 

 

B.1.2 Suportes dos módulos 
 

Para instalação dos módulos no local, uma vez que eles não estavam instalados 

em local fixo, como mencionado antes, era necessária também a acomodação dos mesmos 

de forma a possibilitar ajustes de inclinação. Como discutido no capítulo 2, existem 
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padrões e métodos adotados para a inclinação correta dos módulos em sistemas com 

módulos fixos, a depender da região geográfica. Mais ainda, neste trabalho, como é 

apresentado mais adiante, a caracterização dos módulos dependeu da posição do sol no 

momento das aquisições dos dados, o que necessitou de diversos ajustes na inclinação 

dos módulos, buscando direcioná-lo perpendicularmente em relação ao sol. Isto posto, 

foram projetados e construídos suportes com ajuste de inclinação para cada módulo. Os 

suportes foram primeiramente projetados e simulados em software 3D (figura B.3) e 

depois construídos em madeira reaproveitada (figura B.4). Para o ajuste da inclinação, 

foram feitos vários furos na estrutura móvel, espaçados a cada 2 cm, o que permite 

inclinações com passos de aproximadamente 0,78º e inclinação máxima de 

aproximadamente 45º, onde um gancho de ajuste era fixado (figura B.5, na página 

seguinte). Esse gancho sustenta o módulo por uma corda presa por outros ganchos na 

parte superior. Para elevar a inclinação do módulo no suporte, bastava fixar o gancho em 

furos mais baixos e vice-versa.  

 

Figura B.3: Projeto do suporte com ajuste de inclinação (cotas em m). 

 

 
Figura B.4: Suportes com ajuste de inclinação construído em madeira. 
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Figura B.5: Ajustes de inclinação utilizando ganchos e cordas. 

 

B.1.3 Carga resistiva 
 

Foi utilizado como carga resistiva um módulo didático da WEG® (figura C.6) 

com três resistores com resistência nominal de 50 Ω e potência máxima de 200 W cada, 

com resistência equivalente de aproximadamente 16,7 Ω. 

 

 
Figura B.6: Módulo resistivo utilizado como carga do sistema. 

 

B.1.4 Sensor de corrente 
 

Como sensor de corrente, foi utilizado o modelo ACS712 com corrente máxima 

direta de 5 A e inversa de -5 A. Este sensor é do tipo invasivo (mede a corrente 

diretamente no circuito) que utiliza o efeito hall para a medição. O sensor utilizado é um 

módulo com todos os componentes periféricos necessários, cujo circuito está ilustrado na 

figura B.7. Uma imagem ilustrativa deste sensor é mostrada na figura B.8 e os principais 

parâmetros deste modelo estão listados na tabela B.2. Ambos na página seguinte. 
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Figura B.7: Circuito do sensor de 

corrente ACS712, 5 A. Adaptado de 

[94] 

 
Figura B.8: Módulo do sensor de corrente 

ACS712. 

 

 

Tabela B.2: Parâmetros do sensor de corrente ACS712, 5A [94]. 

Parâmetro Mínimo Típico Máximo 

Tensão de alimentação 4,5 V 5 V 5,5 V 

Corrente medida -5 A - 5 A 

Sensibilidade 180 mV/A 185 mV/A 190 mV/A 

Precisão da corrente medida - ±1,5 % - 

 
 

Quando alimentado com uma fonte de 5V, a tensão de saída varia 

proporcionalmente com a corrente medida. Como ele também mede corrente inversa, a 

variação dessa tensão se dá da seguinte forma: 

• Para correntes entre -5 A e 0 A, a tensão varia entre 0 V e 2,5 V; 

• Para correntes entre 0 A e 5 A, a tensão varia entre 2,5 V e 5 V.  

A sensibilidade do sensor é utilizada nos cálculos de conversão analógico-digital. 

Demais ajustes, foram realizados no algoritmo desenvolvido para a aquisição dos dados, 

apresentado mais adiante, durante o ajuste dos sensores.  

 

B.1.5 Sensor de temperatura 
 

Para medição da temperatura foi utilizado o sensor digital DHT11 da fabricante 

Aosong®. É um sensor de temperatura e humidade que tem como principal característica 

a digitalização dos valores medidos direto no componente. Isto é uma vantagem, pois em 

sensores passivos existe a possibilidade de erros de leitura causados por interferências, 

principalmente em decorrência de perdas nos condutores entre o sensor e o processador. 

Este sensor mede temperatura ambiente e foi utilizado preso atrás de um dos módulos. O 

objetivo foi medir a temperatura mais próxima do módulo. Uma imagem deste sensor é 

mostrada na figura B.9 e seus principais parâmetros estão listados na tabela B.3.  
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Figura B.9: Sensor de temperatura 

DHT11 [95]. 

 

Tabela B.3: Parâmetros do sensor de 

temperatura DHT11 [95]. 

 

Parâmetro Valor 

Temperatura máxima medida 60 ºC 

Resolução do sinal 16 Bit 

Período de amostragem do sinal 2 s 

Precisão da temperatura medida ±2 ºC 

 
 

B.1.6 Sensor de tensão 
 

Para medir a tensão da série de módulos, foi implementado um divisor de tensão 

com dois resistores, como mostra o circuito da figura B.10. O cálculo dos valores desses 

resistores foi feito considerando a tensão máxima de entrada do pino analógico do 

microprocessador. Todas as entradas analógicas do microprocessador admitem tensões 

de 0 V até a tensão de alimentação do mesmo, como será detalhado mais adiante. Dessa 

forma, para medir a tensão dos módulos conectados em série, foi necessário, 

primeiramente, definir um limite. Analisando, na folha de dados do módulo, o valor de 

𝑉𝑜𝑐 no STC, tem-se que, para irradiação de 1000 W/m² e temperatura do módulo de 25ºC, 

𝑉𝑜𝑐  = 22,28 V. Três módulos conectados em série, então, podem produzir, nestas 

condições, 𝑉𝑜𝑐𝑠é𝑟𝑖𝑒
 = 3x𝑉𝑜𝑐 = 66,84 V. A disponibilidade limitada de componentes para a 

construção do circuito do sistema de aquisição de dados, levou a construção de um 

circuito sem proteção adequada contra curtos-circuitos ou sobretensão. Dessa forma, 

definiu-se o limite de tensão medida 𝑉𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 = 80 V para evitar que sobretensões acima 

de 66,84 V danificasse a entrada do microprocessador caso essa tensão limite fosse muito 

próxima do valor de 𝑉𝑜𝑐𝑠é𝑟𝑖𝑒
. Assim, para o divisor de tensão, a variação da tensão de 

entrada entre 0 V e 80 V é convertida numa variação de saída entre 0 V e a tensão máxima 

admitida pelo microprocessador. 

 

Figura B.10: Divisor de tensão com resistores para medição da tensão do sistema. 
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Tipicamente, a tensão de alimentação desses microprocessadores são de 5 V.  

Assim, o cálculo dos resistores foi realizado utilizando a segunte equação: 

𝑉𝑠𝑎í𝑑𝑎 =
𝑅𝑑2

𝑅𝑑1+ 𝑅𝑑2
. 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎   (B.1) 

 Neste tipo de circuito é necessário escolher um valor para um dos resistores para 

depois calcular o outro. Foi escolhido 𝑅𝑑1 = 1 MΩ. Fazendo 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 80 V e 𝑉𝑠𝑎í𝑑𝑎 = 

5 V, tem-se, então, o seguinte resultado: 

5 =
𝑅𝑑2

106+ 𝑅𝑑2
. 80 ⇒  𝑅𝑑2 = 66.666,7 Ω (B.2) 

 Arredondando 𝑅𝑑2  para um valor comercial mais próximo, adotou-se então 

𝑅𝑑2 = 68 kΩ. Assim como para a corrente, demais ajustes necessários foram feitos no 

algoritmo de processamento dos sinais durante os procecimentos de ajuste. 

 

B.1.7 Piranômetro 
 

Para medir o nível de irradiação solar, foi construído um piranômetro com base 

no fotodiodo, modelo BPW-34 da fabricante Vishay® (figura B.11). O circuito 

implementado (figura B.12) foi baseado no trabalho de LUZ [96]. Os autores estudaram 

e compararam o piranômetro desenvolvido com um piranômetro a termopilha, 

alcançando uma incerteza de ±2%. 

 
Figura B.11: Fotodiodo BPW-34. 

 

Figura B.12: Circuito do piranômetro com o fotodiodo BPW-34. 
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Os principais parâmetros deste fotodiodo estão listados na tabela B.4. Os gráficos 

da sensibilidade espectral relativa e do alcance angular são mostrados na figura B.13. 

 

Tabela B.4: Parâmetros do fotodiodo BPW34 [96,97]. 

Parâmetro Valor 

Área sensível 7 mm² 

Sensibilidade 0,62 A/W 

Ruído equivalente 4,1.10-14 W/Hz½ 

Tensão de ruptura 60 V 

Ângulo de meia-sensibilidade ±65º 

Comprimento de onda do pico 900nm 

Banda espectral 430 a 1100 nm 

 

 

 
Figura B.13: Sensibilidade espectral e alcance angular do fotodiodo BPW-34. Adaptado 

de [97]. 

 

Para acomodar o fotodiodo, foi projetado e produzido em impressão 3D, com 

material plástico, uma base com ajuste de inclinação, ilustrado na figura B.14. O Circuito 

da figura B.11 foi montado integrado com o circuito do processador de sinais. 

 
Figura B.14: Piranômetro construído com o fotodiodo BPW34. 
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 Segundo LUZ [96], sob condições definidas no STC, irradiância de 1000 W/m² e 

temperatura de 25 ºC, a corrente do fotodiodo é 𝐼𝑓𝑑 = 4,34 mA. Como será discutido em 

seção específica, o ajuste deste piranômetro foi realizado no algoritmo (firmware) do 

processador de sinais. 

 

B.1.8 Processamento dos sinais 
 

Todos os sinais, corrente, tensão, temperatura e irradiância, são processados em 

uma placa de desenvolvimento Arduino® Nano. Esta placa utiliza um microprocessador 

AVR® ATmega328 (figura B.15), cujas especificações estão listadas na tabela B.5. 

 
Figura B.15: Placa de 

desenvolvimento Arduino® 

Nano™ [98]. 

 

Tabela B.5: Especificações da placa Arduino® 

Nano [98]. 

 
 

Parâmetro Valor 

Tensão de alimentação 7 V a 12 V 

Tensão de operação 5 V 

Clock 16 MHz 

Pinos analógicos 8 

Pinos digitais 22 

Comunicação serial Compatível RS-232 

Conexão USB Mini-B 

O sensor de corrente, o circuito do divisor de tensão e a placa de desenvolvimento 

foram integrados em um único circuito. Cada sinal utiliza um pino analógico da placa de 

desenvolvimento. Para acomodar a placa, foi projetada e produzida em impressão 3D uma 

caixa plástica com idenfiticações das conexões, como mostrado na figura B.16, onde 𝐴 é 

a entrada de corrente, 𝑉 é a entrada de tensão, 𝐼𝑟 é a entrada do sinal da irradiância e 𝑇 é 

a temperatura. Os conectores dos fios dos sinais utilizam parafusos para fixar os fios. 

 
Figura B.16: Processador dos sinais. 
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O esquemático do circuito do processador dos sinais implementado é mostrado na 

figura B.17. Este circuito não utiliza mídias de gravação dos dados, como cartões de 

memória. Os dados são lidos e gravados via software em um computador. Assim, para a 

leitura dos dados do sistema, a placa necessita estar conectada no computador, via 

conexão USB. Como a placa de desenvolvimento pode ser alimentada por esta conexão, 

isso já seria suficiente para ler os sinais de corrente, tensão e temperatura. Porém, por 

causa do circuito do piranômetro, que utiliza um amplificador operacional com 

alimentação simétrica, uma vez que um circuito integrado com amplificadores 

operacionais com tensão de alimentação não simétrica não estava disponível, foi utilizada 

uma fonte do tipo ATX (comuns em computadores) para alimentar o circuito com tensão 

de ±12 V. Uma chave liga-desliga também foi adicionada ao circuito. 

 

Figura B.17: Circuito do processador dos sinais. 

 

B.1.9 Algoritmo do Processador dos sinais 
 

A leitura dos sinais do sistema é processada pela placa Arduino® Nano, como já 

exposto. Para que isso fosse possível, foi desenvolvido um algoritmo (firmware) para que 

a placa pudesse ler, processar e entregar as leituras corretas dos sinais recebidos. O 

algoritmo foi desenvolvido no software de desenvolvimento do Arduino®, versão 

1.8.21.0, que utiliza a linguagem de programação C. Como será detalhado na seção sobre 

o ajuste dos sensores, com exceção do sensor de temperatura, cada sensor é lido através 
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de uma variável que armazena o valor digitalizado. Para reduzir oscilações desses valores, 

são calculadas as médias de 100 amostras. O valor é então convertido a partir de um fator 

de conversão. A temperatura utiliza uma biblioteca própria desenvolvida para o sensor 

utilizado. Desta forma, o valor da temperatura armazenado da sua variável 

correspondente não necessita passar pelos processos de conversão das outras três 

variáveis. Os dados com os valores dos sensores são passados concatenados em uma só 

cadeia de caracteres, a qual necessita ser processada pelo software que a recebe. 

 

B.1.10 Ajuste dos sensores de corrente, tensão e irradiância 
 

 

O ajuste das leituras dos sinais de corrente e tensão pelo processador dos sinais 

foi realizada com o auxílio do multímetro digital mencionado na seção anterior. Para 

calibrar a corrente, o multímetro foi conectado em série com os módulos e com o sensor 

de corrente. Dessa forma, com a corrente de referência exibida no mostrador do 

multímetro, o ajuste foi realizado no algoritmo do Firmware2 da placa Arduino® Nano. 

O ajuste da tensão também foi realizado desta maneira, mas nesse caso o multímetro foi 

conectado paralelamente aos resistores da carga. 

A conexão do multímetro para os ajustes das leituras de corrente e tensão é 

ilustrada na figura B.18. 

 

Figura B.18: Conexões do multímetro para ajuste de leitura de corrente (a) e tensão (b). 

 

 
2 Sistema armazenado na memória de circuitos integrados, como os microprocessadores, responsáveis 
por suas funções operacionais. 
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Para o piranômetro, foi utilizado como referência os valores medidos pelo sensor 

de irradiância SI-01TCext do analisador. O ajuste desse sensor foi difícil pelo fato da 

indisponibilidade de luz artificial com irradiâncias próximas às do sol, o que permitiria 

um processo mais controlado. Esse ajuste foi realizado sob irradiância solar comparando 

as leituras do sensor de irradiância do analisador a partir do software PVK. Para isso, foi 

preciso aguardar um dia ensolarado e sem núvens no céu. 

O ajuste dos valores lidos pelo processador dos sinais foi realizado diretamente 

no firmware desenvolvido para a placa Arduino® Nano, cujo fluxograma está ilustrado 

na figura B.19. Como mencionado anteriormente, para cada variável de sinal foi criado 

um fator de correção que é multiplicado pelo valor médio das medidas. O resultado desta 

operação é o valor ajustado do sinal. Em suma, o processo consistiu na comparação entre 

os valores de referência e os valores lidos do sistema e no ajuste dos fatores de correção 

até que a diferença entre os dois valores fosse a mínima possível, observando que os 

valores aceitos estão dentro de uma tolerância definida de forma puramente empírica. 

Este fluxograma não representa a rotina de um algoritmo computacional e sim, os 

procedimentos das calibrações. 

 

Figura B.19: Fluxograma do processo de ajuste das leituras dos sinais. 

 

B.2 Equipamentos e softwares para medição 
 

B.2.1 Analisador de Curvas I-V 
 

Para a extração dos dados dos módulos, como parâmetros elétricos e curvas 

características, foi utilizado o analisador de curvas I-V, modelo PVK-KLA 4.4, da 

Ingenieurbüro®. Este analisador utiliza, como sensor de irradiância solar, uma célula 

fotovoltaica de silício monocristalino, modelo SI-01TCext e um sensor de temperatura 

Pt100. Também utiliza um conjunto de três capacitores, 𝐶1 = 100µF, 𝐶2 = 220µF e 𝐶3 = 
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470µF. Estes capacitores são utilizados para encontrar o melhor conjunto de dados onde 

a corrente de curto-circuito é menor, uma vez que, devido a uma pequena carga 

remanescente no capacitor após sua descarga, não é possível obter a tensão de zero volts 

para determinar a real corrente de curto-cirtuito que, neste caso, é estimada pelo software 

do analisador [99]. Cada capacitor possui uma chave de conexão e desconexão, que 

permite fazer combinações para se obter outras capacitâncias. O analisador utilizado é 

mostrado na figura B.20 e suas principais características são listadas na tabela B.6. 

 
Figura B.20: Analisador de curvas I-V. Adaptado de MENCKE & TEGTMEYER [99]. 

 

Tabela B.6: Características principais do analisador [99]. 

Características Valor 

Incerteza ±0,1% 

Escalas de tensões medidas 50 V, 100 V e 200 V 

Escalas de correntes medidas 4 A, 8 A, 16 A e 32 A 

Irradiância máxima medida 1500 W/m² 

Temperatura máxima medida 75ºC 

Comunicação serial Compatível RS-232 

Conexão USB 2.0 

 
 

 Para a conexão com os módulos, há dois pares de cabos positivos e negativos com 

garras tipo jacaré para fixação dos terminais do módulo. Um par é utilizado para a 

medição da tensão e o outro, para medição da corrente. A fonte de alimentação é opcional, 

pois o analisador pode ser alimentado por cabo USB conectado ao computador. A 

conexão completa para a extração dos parâmetros dos módulos é ilustrada na figura B.21, 

na página seguinte, e todos os procedimentos são discutidos em seção específica mais 

adiante. 
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Figura B.21: Esquema de conexão do analisador e sensores para extração das curvas I-V 

e P-V e parâmetros elétricos do módulo. 

 

B.2.2 Software PVK 
 

O analisador utiliza, para extrair os dados dos módulos, o software PVK. A versão 

utilizada neste trabalho, que acompanha o analisador, foi a versão 5.11. Este software tem 

cinco telas, mas apenas a primeira e a terceira são utilizadas no procedimento de aquisição 

dos dados. Na primeira tela estão as configurações gerais, onde são inseridos dados 

iniciais, como os coeficientes de temperatura do módulo a ser medido e pasta onde são 

salvos os arquivos gerados, como ilustra a figura B.22. A segunda tela é utilizada para a 

calibração do equipamento quando necessário. Esta tela não foi utilizada neste trabalho.  

 

 
Figura B.22: Primeira tela do software PVK v5.11. 
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A terceira tela (figura B.23), a mais importante, exibe as curvas medidas e os 

parâmetros extraídos. 

 

 
Figura B.23: Terceira tela do software PVK v5.11. 

 

Para realizar as medições, alguns dados devem ser inseridos nessa tela. No grupo 

“settings”, lado direito da tela, devem ser configuradas as escalas de medição da tensão 

e da corrente, a taxa de amostragem por segundo (“Scan Rate”) e o número de pontos a 

serem capturados. O campo “Serial No.” também é obrigatório. Pode ser inserido algo 

que identifique a medição, pois no nome do arquivo gerado é inserido essa informação. 

O campo “Comments” não é obrigatório. Os demais campos são de exibição de 

informações. Os campos “Actual G” e “Actual T” mostram, em tempo real, os níveis de 

irradiância solar e temperatura do módulo, respectivamente. O botão “MEASURE (F5)” 

inicia as medições. No canto esquerdo da tela, grupo “Parameter”, tem-se os campos que 

mostram os parâmetros extraídos da curva I-V traçada. Neste grupo são exibidos 

parâmetros como potência máxima, tensão e corrente no ponto de máxima potência, 

tensão em circuito aberto e corrente de curto-cirtuito, fator de forma, irradiância e 

temperatura. Este analisador também estima os parâmetros em STC dos módulos. Para 

exibi-los, basta mudar a chave abaixo do grupo “Parameter” de “Measured” para “STC”. 

Tem-se, então, parâmetros como a potência máxima, tensão em circuito aberto e corrente 

de curto-cirtuito e fator de forma. O software PVK estima estes parâmetros utilizando as 

seguintes equações [99]: 

𝐼𝑠𝑐𝑠𝑡𝑐
= 𝐼𝑠𝑐 .

𝐺𝑠𝑡𝑐

𝐺
(1 + 𝑇. 𝑘𝑖 . ∆𝑇)⁄   (B.3) 

𝑉𝑜𝑐𝑠𝑡𝑐
= 𝑉𝑜𝑐 (1 + 𝑇. 𝑘𝑣. ∆𝑇)⁄    (B.4) 

𝑃𝑚𝑎𝑥𝑠𝑡𝑐
= 𝑃𝑚𝑎𝑥 .

𝐺𝑠𝑡𝑐

𝐺
(1 + 𝑇. 𝑘𝑝. ∆𝑇)⁄   (B.5) 



114 
 

Esta informação é bastante importante, pois se os procedimentos para a aquisição 

dos dados do módulo forem realizados adequadamente, eles podem ser utilizados para 

obtenção de modelos matemáticos mais reais, uma vez que eles podem diferir dos valores 

da folha de dados dos módulos. 

 As outras telas são: “Time Chart”, que mostra a evolução dos sinais medidos no 

tempo, e “Serial Resistance Calculation”, que estima a resistência série. 

 O software gera um arquivo do tipo texto para cada procedimento realizado. Neste 

arquivo são salvos todos os parâmetros e informações adquiridas do módulo, bem como 

os pontos das curvas traçadas, como mostra um exemplo ilustrado na figura B.24. 

 

 
Figura B.24: Trecho de um arquivo gerado pelo software PVK v5.11. 

 
 

B.2.3 Aplicativo Lumos® 
 

 

O analisador de curvas recebe todos os sinais necessário para traçar as curvas e 

extrair os parâmetros dos módulos. Mas para que estes dados representem os dados reais 

dos módulos, é necessário que estes módulos sejam posicionados adequadamente com 

relação ao sol, como será discutido na seção sobre os procedimentos de aquisição dos 

dados. O direcionamento dos módulos, como mencionado na seção sobre os suportes, 

deve ser perpendicular ao sol. Horizontalmente, eles dever estar no mesmo azimute do 

sol. Verticalmente, dever estar inclinado de forma que sua face esteja perpendicular aos 

raios do sol. A inclinação do módulo em relação à superfície terrestre pode ser calculada 

da seguinte forma, onde 𝐴𝑛𝑔𝑚 é a inclinação do módulo e 𝐴𝑛𝑔𝑠 é a elevação do sol: 

 

𝐴𝑛𝑔𝑚 = 90° −  𝐴𝑛𝑔𝑠  (B.6) 
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 Para determinar o azimute e a elevação do sol, foi utilizado um aplicativo para 

iOs3 denominado Lumos®, desenvolvido pela Luminous Lab™. Este sistema utiliza o 

Sistema de Posicionamento Global (GPS), para determinar o azimute e a inclinação do 

sol referente à posição atual do observador. A figura B.25 ilustra o posicionamento do 

módulo com relação ao posicionamento do sol e a tela do aplicativo Lumos®. 

 

 
Figura B.25: Posicionamento do módulo e tela do aplicativo Lumos®. 

 

 Em outro momento dos experimentos, os módulos foram posicionados com 

orientações fixas, seguindo conforme as recomendações do Centro de Referências para 

as Energias Solar e Eólica Sérgio de S. Brito – CRESESB, ligado ao Centro de Pesquisa 

de Energia Elétrica – CEPEL, das empresas Eletrobrás, como será detalhado mais adiante. 

 

B.2.4 Softwares Scilab e Matlab® 
 
 

Como visto, o software PVK realiza a extração dos parâmetros dos módulos 

fotovoltaicos a partir das curvas I-V e P-V traçadas, ou seja, ele é utilizado para a 

caracterização de módulos. Esses parâmetros foram utilizados na modelagem dos 

módulos. Para aplicar tais parâmetros e obter os modelos matemáticos, foram 

desenvolvidos algoritmos para calcular os demais parâmetros, que serão detalhados no 

decorrer deste capítulo. Estes algoritmos foram implementados em um software de 

computação numérica denominado Scilab, um software livre e de código aberto 

distribuído pelo desenvolvedor Scilab™ Enterprises. Para o processamento dos dados 

medidos do sistema em operação, utilizando o processador de sinais, foram desenvolvidos 

algoritmos utilizando o Matlab®, outro software de computação numérica. Este software 

 
3 Sistema operacional desenvolvido pela empresa Apple™ utilizado em aparelhos móveis iPhone® e 
iPad®. 
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fornece uma ferramenta avançada, denominada Simulink®, que permite implementar 

sistemas de forma gráfica, utilizando blocos. 

 

B.2.5 Outros equipamentos 
 
 

Para verificação dos níveis de corrente e tensão do sistema, como também para o 

ajuste dos sensores de corrente e tensão, foi utilizado um multímetro digital Icel™ modelo 

MD-6400 (figura B.26). Para a inclinação correta dos módulos e do piranômetro, foi 

utilizado um medidor analógico de ângulo da marca Starrett™ (figura B.27). 

 
Figura B.26: Multímetro utilizado nos 

experimentos [100]. 

 
Figura B.27: Medidor de ângulo utilizado 

para a inclinação dos módulos [101]. 
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Apêndice C 
 

C.1 Perdas em sistemas fotovoltaicos 
 

Todo sistema de geração de energia elétrica é projetado para extraír o máximo do 

potencial da fonte. Mas, devido a diversos fatores, a potência entregue pelo sistema sofre 

perdas em seu caminho. Sistemas fotovoltaicos também estão sujeitos a diversas perdas, 

as quais devem ser consideradas no projeto a fim de minimizá-las. Segundo DGS [102], 

citado por ARAÚJO, RANK e BUENO [15], um estudo de 2014 da Sociedade Alemã de 

Energia Solar, avaliou os diversos fatores de perdas em sistemas fotovoltaicos, com base 

em um gerador fotovoltaico de 1 kWp. Na tabela C.1  são listados os fatores de perdas, a 

variação percentual destas perdas e um exemplo de como elas afetam um sistema 

fotovoltaivo. 

 

 

Tabela C.1: Fatores de perdas em sistemas fotovoltaicos, variações percentuais e 

exemplo ilustrativo [15]. 

Fator de perda 
Variação 

(%) 

𝐄𝐢𝐝𝐞𝐚𝐥=1.200 kWh 

Perda (%) E (kWh) 

Sombreamento 0,0 a 5,0 2,5 1.170,0 

Sujeira 1,0 a 3,0 2,0 1.147,0 

Reflexão 3,0 a 5,0 4,0 1.101,0 

Variação do espectro AM 1.5 1,0 a 2,0 1,5 1.084,0 

Descasamento dos módulos (mismatch) 0,5 a 2,5 1,7 1.066,0 

Condições diferentes dos padrões de teste 4,0 a 9,0 6,0 1.002,0 

Perdas DC 0,5 a 1,5 0,7 995,0 

Perdas na conversão de energia 0,5 a 3,0 1,5 980,0 

Perdas no inversor 3,0 a 7,5 5,0 931,0 

Perdas nos condutores elétricos 0,2 a 1,5 0,5 (𝐄𝐫𝐞𝐚𝐥) 926,0 

  

 

É interessante notar que algumas destas perdas são peculiares ao tipo de sistema, 

como aquelas causadas por reflexão da luz solar nos módulos e por variação do espectro 

AM 1.5. Outras causas, como perdas DC, na conversão de energia, no inversor e nos 

condutores elétricos são intrínsicas ao circuito elétrico. Já as perdas causadas por 

sombreamento e sujeira nos módulos são evitáveis, no mínimo minimizáveis. Mas as duas 

causas restantes, descasamento dos módulos e condições diferentes dos padrões de teste, 

merecem atenção por serem relacionadas diretamente à estrutura e operação dos módulos. 

De acordo com ALMEIDA [78], citado por ARAÚJO, RANK e BUENO [15], um 

elemento fotovoltaico apresenta características próprias, diferentes de outros elementos 

da mesma linha de produção. Devido a isso, um módulo, cujas células são, mesmo que 

sutilmente, diferentes uma das outras, vai apresentar descasamento de parâmetros. Já as 
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condições diferentes das condições de teste se devem ao fato de que os módulos operam 

em condições diferentes das adotadas no padrão, como o STC. O NOCT já fornece o 

valor da temperatura de operação das células, mas a temperatura real de operação 

ultrapassar este valor, a depender do clima do local da instalação. Por essa razão, é de 

suma importância que o sistema seja monitorado, o que pode permitir minimizar algumas 

destas perdas. 

Existem outras causas de perdas que são causadas por falhas no sistema, desde 

degradação dos módulos, problemas elétricos, até erros humanos. Estas falhas são 

discutidas em capítulo específico no decorrer desta dissertação. 

 

C.2 Falhas em Sistemas Fotovoltaicos 
 

A geração de energia através de sistemas fotovoltaicos depende diretamente da 

irradiação solar e da temperatura dos módulos, como já exposto, o que significa que eles 

devem trabalhar dentro de uma faixa de níveis destas variáveis.  Durante a operação de 

uma planta fotovoltaica em condições normais, uma variação anormal da potência gerada, 

indica a ocorrência de falhas. Estas variações podem acarretar problemas na geração de 

energia, desde perdas na potência gerada até sua interrupção. Frente a isso, diversos 

trabalhos buscam a identificação dessas falhas através das mais diversas técnicas de 

detecção e diagnóstico. Cada técnica promete ser capaz de identificar determinadas 

falhas, mas todas focam naquelas que julgam mais importantes por interferirem de forma 

mais nociva no sistema, como sombreamento, módulos danificados, etc. Nem todas as 

falhas são detectáveis através de dados elétricos da planta, necessitando desde simples 

inspeção visual à equipamentos sofisticados. Os mais modernos inversores já possuem 

sistema de detecção de diversas falhas. Mas grande parte destas falhas são relativas ao 

próprio inversor. Em relação ao lado DC, eles limitam-se apenas em detectar baixa 

potência ou corrente entregues pelo arranjo fotovoltaico [77]. 

Há uma grande quantidade de causas de falhas nesses sistemas. Porém, poucas 

são detectáveis através de análises elétricas. TRIKI-LAHIANI, ABDELGHANI e 

SLAMA-BELKHODJA [11] reuniram em seus trabalhos todas as falhas que podem 

ocorrer em sistemas fotovoltaicos. Estas falhas são categorizadas de acordo com suas 

naturezas. As causas e consequências de falhas devido ao meio ambiente estão listadas 

na tabela C.2, as causas de falhas devido à erros humanos estão listadas na tabela C.3 e 

as causas de falhas devido ao ciclo de vida do módulo, listadas na tabela C.4. Todas na 

página seguinte. 
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Tabela C.2: Falhas relacionadas ao meio ambiente [11]. 

Causas Consequências 

Poeira, degradação do 

encapsulamento, encardimento do 

encapsulante (EVA) e ninho de insetos 

Perda de energia 

Degradação do módulo devido à luz 
Perda de desempenho, sobretensão, destruição 

dos diodos de desvio 

Degradação devido ao aquecimento 
Perda de desempenho, aquecimento, 

deterioração das juntas 

Ferrugem devido à infiltração de água Perda de vedação, destruição de células 

Relâmpago, tempestades Destruição do módulo 

Sombreamento Hotspot, destruição de células 

Penetração de humidade 

Hotspot, aumento da corrente de fuga, corrosão, 

perda de adesão e isolamento, redução da 

resistência DC em relação ao aterramento 

Maresia Corrosão 

 

 

Tabela C.3: Falhas devido à erros humanos [11]. 

Causas Consequências 

Furto de módulo Parada total do sistema 

Perda do plug de vedação da caixa de junção 
Penetração de água, corrosão das 

conexões 

Montagem invertida da caixa de conexão Penetração de água 

Inclinação incorreta do módulo Perda de desempenho, sombreamento 

Degradação do módulo devido a atos de 

vandalismo 

Perda de desempenho, parada total do 

sistema 

Módulo não conectado, inversão dos links 

de saída, módulo mal fixado 
Perda de desempenho 

 

 

Tabela C.4: Falhas devido ao ciclo de vida dos módulos [11]. 

Causas Consequências 

Painéis inacessíveis Não pode ser limpo: acumulação de 

poeira 

Isolação ruim entre o módulo e o inversor Curto-circuito, destruição do módulo, 

incêndio 

Enfraquecimento de estruturas Quebra do módulo 

Instalação de suportes inadequados Estresse mecânico no módulo 

Módulo mal arejado Aquecimento 

Módulo produzindo menos que o esperado Perda de desempenho 
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Outros fatores de causas de falhas são listados na tabela C.5 e as falhas que podem 

ser detectadas por sistemas de monitoramento estão listadas na tabela C.6. 

 

Tabela C.5: Falhas devido a outros fatores. Adaptado de [11]. 

Causas Consequências 

Aumento da resistência série devido ao 

ciclo térmico, deterioração da camada 

antirreflexo, módulo com desempenho 

diferente 

Perda de desempenho 

Quebras 
Perda de desempenho, perda de vedação, 

deterioração do módulo 

Danos na vedação, Corrosão da moldura 

do módulo 
Perda de vedação, degradação das células 

Propagação de fósforo para a superfície Perda de adesão do encapsulamento 

Fuga de corrente alta Aquecimento 

Degradação da interconexão 

Deterioração de juntas, diminuição de 

desempenho, aumento da resistência 

série, aquecimento. 

 
 
 

Tabela C.6: Falhas detectáveis por sistemas de monitoramento [30,43,61,55,102]. 

Localização Descrição 

Diodo bypass 
Curto-circuito  

Inversão no diodo bypass 

Módulo 

Curto-circuito 

Circuito aberto 

Inversão de módulo 

Sombreamento 

Conexão Alta resistividade 

Série (String) 

Interconexão (Line-Line ou L-L) 

Aterramento (Line-Ground ou L-G) 

Falha parcial 

Falha total 

 
 
 

C.2 Classificação de métodos de medição e 

simulação para detecção e diagnósticos de falhas 

em sistemas fotovoltaicos 
 
 

Na literatura, são inúmeras as técnicas utilizadas para detectar e diagnosticar 

falhas em sistemas fotovoltaicos. Para detectar falhas no lado DC dos sistemas 

fotovoltaicos, estes métodos se baseiam na análise das variáveis elétricas e ambientais 

medidas. Algumas técnicas utilizam injeção de sinais no arranjo fotovoltaico através de 
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equipamentos externos. Neste contexto, AKRAM e LOTFIFARD [102] classificam em 

seis os métodos de medição de parâmetros no lado DC: 

• Medição direta da diferença (DDM): comparação entre os valores medidos em 

tempo real e os valores previstos; 

• Comparação entre séries de módulos adjacentes (ACMT): consiste na 

comparação dos valores medidos de uma série com das outras séries vizinhas, 

tomadas como referência; 

• Técnicas de análise de perde de potência, energia (PELA): baseadas nas perdas 

da energia produzida pelo sistema, estas técnicas utilizam o monitoramento das 

taxas de desempenho, a partir dos níveis de corrente e tensão medidos, 

combinados com os níveis de irradiância e temperatura; 

• Técnicas de aprendizado de máquinas (MLT): utilizam dados de entrada 

(irradiância, temperatura, velocidade do vento) e saída (corrente, tensão, potência) 

para treinamento de um algoritmo de aprendizado de máquina; 

• Modelos baseados em troca de calor (HETM): este tipo de técnica utiliza o 

comportamento térmico dos módulos para identificá-las falhas; 

• Métodos de injeção de sinal externo (EIM): utilizam equipamentos de injeção 

de sinais no arranjo, como geradores de sinais ou circuitos LCR (indutância, 

capacitância e resistência), e analisa as respostas recebidas. 

 

Quanto aos métodos de detecção e diagnóstico, o trabalho de TRIKI-LAHIANI, 

ABDELGHANI e SLAMA-BELKHODJA [11] categoriza da seguinte forma: 

• Simulação de modelos baseados em circuitos elétricos: estes métodos utilizam 

modelos baseados em circuitos elétricos para simular o sistema e, então, comparar 

com os parâmetros medido. As vantagens mencionadas pelos autores vão desde 

alta precisão dos parâmetros elétricos a menor tempo de simulação, além de maior 

precisão na detecção de falhas; 

• Análises estatísticas: utilizam modelos baseados em taxas de desempenho, 

comparando valores estimados de potência. Geralmente, um valor limiar 

determina a ocorrência de falhas no sistema; 

• Diagnóstico dos sinais elétricos: métodos baseados no diagnóstico dos sinais 

elétricos. Utilizam deste a análise da taxa entre as potências AC e DC até análises 

das curvas I-V dos módulos ou do arranjo de módulos. 

• Inteligência artificial: redes ANN, BBF, Fuzzy, entre outras são exemplos de 

métodos de inteligência artificial utilizados na detecção e diagnóstico de falhas 

em sistemas fotovoltaicos. 

• Modelos preditivos: métodos que buscam prever o comportamento da planta 

fotovoltaica, onde comportamentos anormais indicam falhas. 
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Com base no estudo de caso do presente trabalho e dos modelos definidos, 

realizou-se uma pesquisa na literatura de propostas de ferramentas de detecção e 

diagnóstico de falhas com simulação a partir de modelo baseados em circuitos elétricos. 

Estes métodos utilizam comparações entre os sinais medidos no sistema e simulados. 


