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Modelagem Matemática do Comportamento Dinâmico de um
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Introdução

O consumo de energia elétrica teve um incremento significativo de 2008 a 2012. A
capacidade instalada de geração elétrica do mundo passou de 4.642 para 5.559 GW [5].
Com isso houve aumento da busca por fontes de energias alternativas que possam substituir sistemas convencionais de energia elétrica e a disponibilização de rede elétrica em
locais de difı́cil acesso ou locais distantes. Desta forma a energia fotovoltaica apresenta-se
como uma fonte de energia alternativa, além de ser sustentável, uma vez que a energia é captada por meio de irradiação solar. Mesmo que a geração da energia fotovoltaica seja ainda de pequena expressão, sua evolução está sendo notável, verificando-se
um aumento de capacidade nos anos de 2006 para 2012 de 7 GW para 100 GW [6].
O Brasil possui alto ı́ndice de radiação solar incidente em seu território, tornando atrativo
o uso de energia fotovoltaica [1]. Segundo o Banco de Informações de Geração, o Brasil
possui 0,02% de energia fotovoltaica dos 140.271.642 kW gerado no paı́s [2].
Com o aumento do uso da energia fotovoltaica, há também um aumento na busca pela
melhora da eficiência dos painéis fotovoltaicos. Os painéis comercializados possuem uma
eficiência relativamente baixa, entre 12,5% a 15,8% [4], na qual justifica-se por alguns
fatores, como limitações do material semicondutor e o efeito da temperatura que reduz a
potência fornecida pelo sistema. Para investigar formas de melhorar a eficiência do painel
é proposto o uso da modelagem matemática. A modelagem matemática estuda maneiras
de desenvolver e implementar modelos matemáticos em problemas de sistemas reais [3].
Através da modelagem matemática é possı́vel estimar o desempenho e comportamento do
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painel sob diversas condições de funcionamento, com objetivo de chegar ao mais próximo
da realidade, evitando-o superdimensionamento para que não se torne dispendioso ou
subdimensionado, que poderia provocar falhas constantes de energia [1].
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Metodologia

Este trabalho propõe o uso da Identificação de Sistemas, uma técnica alternativa de
modelagem visando um modelo matemático que explique por inteiro ou parcialmente e
de forma aproximada, a relação entre causa e efeito presente nos dados [3]. Para isso, a
metodologia se fundamentou nas cinco etapas da identificação de sistemas proposta por [3]:
Testes dinâmicos e coleta de dados por meio de um datalogger conectado ao painel
fotovoltaico; Optou-se por Modelos Autorregressivos para representação matemática
do problema; A estrutura do modelo selecionada foi o modelo ARX (Autorregressive
with Exogenous Inputs), um modelo linear com estrutura simples e fácil estimação de
parâmetros; Para estimação de parâmetros utilizou-se o método de Mı́nimos Quadrados
e analisou-se o erro relativo absoluto para validação do modelo.

3

Conclusão

A identificação de sistemas se apresentou como uma forma eficiente de modelagem de
painéis fotovoltaicos. O modelo foi considerado satisfatório uma vez que descreve adequadamente o comportamento dinâmico do painel com um erro médio de 0,45% em relação
aos dados coletados.
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