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Sistemas fotovoltaicos (FV) têm recebido grande atenção devido à crescente
demanda pelo uso de fontes renováveis para geração de energia elétrica. Os
painéis  FV  produzem  energia  em  corrente  contínua  (CC),  cujos  níveis  de
tensão e corrente variam principalmente em função do nível de irradiação e
temperatura de operação. Para maximizar a extração de energia, normalmente,
em sistemas FV de pequeno e médio porte (de alguns kW até dezenas de kW),
utiliza-se a arquitetura  multi-string,  a qual  utiliza um conversor CC-CC para
cada grupo de painéis, chamado de string, permitindo realizar o rastreamento
do  ponto  de  máxima  potência  (MPPT)  individual  de  cada  string.  Os
conversores CC-CC elevam a tensão e regulam a corrente para se adequar ao
nível  de  tensão  do  barramento  CC  do  inversor.  De  forma  simplificada,  as
strings são  conectadas  aos  conversores  CC-CC,  que  são  conectados  ao
inversor, que por sua vez é conectado à rede elétrica em corrente alternada.
Diversas  topologias  podem  ser  utilizadas  na  implementação  destes
conversores  CC-CC,  entre  elas,  topologias  baseadas  no  conceito  de
processamento parcial de energia (PPP), o qual pode ser implementado por
meio da conexão série entre a fonte de entrada e a saída do conversor. O PPP
possibilita que a maior parte da energia não seja processada pelo conversor,
permitindo  uma  maior  eficiência  em  comparação  aos  conversores
convencionais.  A  maioria  dos  trabalhos  realizados  sobre  o  PPP  utilizam
topologias unidirecionais. Porém estudos recentes indicam que as topologias
bidirecionais,  quando  conectadas  na  configuração  de  regulador  série,
apresentam somente metade da energia  ativa  em comparação as topologia
unidirecionais. Isto pode resultar melhores eficiências e maiores densidades
de potência, podendo reduzir os custos da energia gerada. Por isso, o objetivo
dessa  pesquisa  é  estudar  essa  classe  de  conversores,  e  construir  um
protótipo que permita avaliar seu desempenho. A execução do projeto será
realizada pelas seguintes etapas: Revisão bibliográfica; Escolha da topologia a
ser avaliada;  Modelagem matemática da topologia  escolhida  e definição do
parâmetros  de  projeto  do  protótipo;  Construção  do  protótipo;  Ensaios  e
análises dos resultados experimentais. 
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