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Abstract: The present article deals with the application of  Fuzzy logic in a DC / DC boost converter type connected to a per-
manent magnet generator for micro wind generation. For the implementation of the controller, two logical tables were elaborated, 

one with 16 rules that was used experimentally in the prototype and another with 49 rules. Evidence of the efficiency of the 

Fuzzy controller applied to the MPPT was presented using the converter's maximum power transfer theorem. Mamdani was used 
as the inference mechanism for the Fuzzy controller, for being simple and effective. Experimental results are presented for volt-

age and power measurements at the boost converter input, proving MPPT by matching impedance between the DC source and 

the converter. 
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Resumo: O presente artigo trata da aplicação da lógica Fuzzy em um conversor CC/CC tipo boost desenvolvido para gerador de 

imãs permanentes utilizado em micro geração eólica. Para a implementação do controlador foram elaboradas duas tabelas lógi-

cas, uma com 16 regras que foi utilizada experimentalmente no protótipo do conversor e outra com 49 regras. Comprovou-se a 

eficácia do controlador Fuzzy aplicado ao MPPT do boost pelo teorema da máxima transferência de potência. Como mecanismo 

de inferência para o controlador Fuzzy foi utilizado Mamdani, por ser simples e eficaz. Apresentam-se resultados experimentais 
da tensão e da potência na entrada do boost, cujos valores medidos convergiram para o casamento de impedância entre a fonte 

CC e o boost. 

Palavras-chave: Lógica Fuzzy, MPPT, Boost, PMSG, Energia Eólica.

1 Introdução 

O consumo de energia elétrica está em rápido 

crescimento a nível nacional e mundial. Juntamente 

com esse crescimento, várias pesquisas são desen-

volvidas com o objetivo de criar formas cada vez 

mais eficientes de se converter diferentes tipos de 

energia, como a térmica, a hidráulica, a cinética, a 

solar e eólica em energia elétrica. Dentre esses dife-

rentes métodos de geração, a energia eólica tem se 

destacado nos últimos anos, motivando pesquisas a 

fim de se melhorar sua eficiência e reduzir os custos 

de geração. Segundo dados da Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL, 2016), em 2015 a produ-

ção de energia eólica representou 3,7% do total de 

energia produzida no Brasil. 

Os algoritmos MPPT utilizados atualmente po-

dem ser classificados como IPC (Controle indireto de 

potência) ou DPC (Controle direto de potência). Os 

algoritmos IPC maximizam a potência mecânica 

extraída do vento, e não a potência elétrica do gera-

dor, enquanto controladores DPC maximizam dire-

tamente a potência extraída do gerador (DIPESH 

KUMAR; KALYAN CHATTERJEE, 2015).   

Existem diversos métodos de controle para o 

MPPT de sistemas de conversão de energia eólica 

(WECS – Wind Energy Conversion System), tais 

como o Hill Climb Control (HCC), o Perturba e 

Observa, o Lookup Table e a Lógica Fuzzy (lógica 

nebulosa) entre outros. Cada um possui característi-

cas mais viáveis para determinadas plantas, de acor-

do com a potência do sistema eólico. O controlador 

Fuzzy pode ser utilizado para o MPPT de uma faixa 

ampla de potência de aerogeradores e trata-se de um 

controlador DPC. 

2 Lógica Fuzzy 

A teoria da lógica Fuzzy foi desenvolvida na dé-

cada de 1960 por Lofti Zadeh e teve um crescimento 

da sua aplicação nos anos 80. Ela surgiu como uma 

nova forma de se analisar a inferência realizada sobre 

as variáveis de um sistema, utilizando uma lógica 

similar à utilizada pelo raciocínio humano, diferente 

da lógica binária. 

Na lógica não-Fuzzy ou lógica clássica, as variá-

veis são tratadas de forma que elas pertencem ou não 

à um determinado conjunto, ou seja, se uma variável 

X pertence ao conjunto A, ela não pode pertencer à 

um conjunto B. Da mesma forma, se ela não pertence 

ao conjunto A, ela deve pertencer à qualquer conjun-

to que não seja A. Essa lógica foi formulada por 

Aristóteles, como a Lei do Terceiro Excluído. 

No caso da lógica Fuzzy, uma variável X pode 

pertencer tanto a um grupo A quanto a um grupo B, 

apresentando diferentes graus de pertinência a cada 

grupo.  

A lógica Fuzzy possui um campo de aplicação 

muito vasto, cobrindo desde áreas como reconheci-

mento da fala até aplicações de análises de tendên-

cias na bolsa de valores sendo muito úteis em dois 

contextos gerais (ROSS, 2010): 

 Situações envolvendo sistemas de alta comple-

xidade cujo comportamento não é bem compre-

endido; 

 Situações onde uma solução aproximada, mas 

rápida, é suficiente. 

Como exemplo, pode-se citar a classificação de 

uma pessoa como alta ou baixa conforme a Figura 1 

e a Figura 2. Analisando-se a Figura 1, pela lógica 



 2 

clássica uma pessoa com menos de 145 cm de altura 

é considerada baixa e uma pessoa com mais de 180 

cm é alta. Já na Figura 2, analisando-se através da 

lógica Fuzzy, uma pessoa com 148 cm tem um grau 

de pertinência de 0,1 à classe Baixo e 0,4 à classe 

Médio, enquanto uma pessoa com 179 cm tem uma 

grau de 0,05 à classe Médio e 0,45 à classe Alto. 

Seu uso torna-se facilitado devido à sua flexibi-

lidade em adicionar novas funcionalidades e/ou inte-

grar a sistemas de controle já existentes. Além disso, 

a lógica Fuzzy manipula dados imprecisos e é capaz 

de trabalhar com sistemas não-lineares de complexi-

dade elevada. 

 

 
Figura 1: Lógica Clássica 

 
Figura 2: Lógica Fuzzy 

A escolha da lógica Fuzzy para o MPPT do con-

versor boost conectado a um gerador de imãs perma-

nentes se deu devido às vantagens apresentadas em 

trabalhos anteriores como sua rápida convergência ao 

ponto máximo. Outro destaque é a capacidade do 

controlador de possuir um bom desempenho, mesmo 

se não for corretamente parametrizado inicialmente 

(C. PATSIOS et al., 2009). Além disso, outra vanta-

gem em relação a alguns tipos de controle (Lookup 

table e Optimal Characteristic Tracking Controller) 

está no fato de o controlador Fuzzy não necessitar de 

um sensoriamento externo, como sensores de veloci-

dade do vento, ou velocidade angular da turbina 

eólica, reduzindo assim os custos de implantação. 

 

2.1 Fuzzificação, Inferência e Defuzzificação 

A metodologia de elaboração do controlador Fu-

zzy consiste basicamente em três etapas principais 

descritos a seguir. 

Fuzzificação: definição das funções de pertinên-

cia, variáveis e criação das regiões de pertinência. A 

função de pertinência realiza o mapeamento de vari-

áveis definidas para o espaço Fuzzy e define o quanto 

uma determinada variável pertence a uma região (seu 

grau de pertinência), podendo variar de 0 (não per-

tence à classe) até 1 (pertence completamente à clas-

se.). 

Inferência: definição das proposições, regras e 

criação da região resultante. O processo de inferência 

é realizado através de um conjunto de regras do tipo 

IF, AND e THEN. 

Como principais mecanismos de inferência exis-

tem o Sugeno e Mamdani, sendo que esse último será 

utilizado no presente trabalho. Ambos diferem na 

forma como a variável é tratada após a inferência. 

Enquanto no método Sugeno o processo de inferên-

cia gera uma equação, no processo Mamdani é criada 

uma região de pertinência, que deve ser defuzzifica-

da para se tornar um valor utilizável na planta 

(ROSS, 2010) 

Defuzzificação: conversão da região resultante 

em um resultado final ou variável de saída através de 

um critério de avaliação. Os principais métodos de 

defuzzyficação são: Centróide, First-of-Maxima, 

Middle-of-Maxima, Critério Máximo, entre outros 

(ROSS, 2010). Utilizou-se neste trabalho o método 

Centróide. 

A Figura 3 representa o fluxo de dados no pro-

cessamento Fuzzy. 

 
Figura 3: Fluxo de dados Lógica Fuzzy 

Fonte: (PASSINO; YURKOVICH, 1998) 

A lógica Fuzzy para o MPPT de sistemas de ge-

ração de energia eólica pode ser utilizada de duas 

maneiras principais. A primeira delas é o controle do 

ângulo das pás da turbina eólica em relação ao vento 

(pitch angle control), ou ângulo “β”, para obter a 

maior conversão de energia cinética dos ventos em 

energia mecânica no eixo. A segunda é a utilização 

da lógica Fuzzy para controle MPPT do conversor 

estático, transferindo a energia do gerador para a 

carga. 
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No presente trabalho a lógica Fuzzy foi desen-

volvida para atuar no controle do conversor CC/CC 

tipo boost conectado a um gerador de imãs perma-

nentes de potência nominal 1 kW. 

3 Conversor Boost e MPPT 

3.1 Conversor Boost 

O conversor boost, ou conversor elevador de 

tensão, é um tipo de conversor CC/CC que tem por 

função aumentar a tensão CC aplicada em seus ter-

minais de entrada, apresentando assim, uma tensão 

sempre igual ou superior nos terminais de saída. A 

entrada do conversor possui características de fonte 

de corrente devido a presença do indutor em série 

com a fonte de tensão, e a saída do circuito atribui 

características de fonte de tensão graças ao capacitor 

conectado ao barramento de saída (MARCIO RO-

DRIGUES ASSUNÇÃO, 2014). 

O diagrama do conversor boost conectado a uma 

fonte CC “E” com seu resistor “  ” e uma carga 

resistiva “  ” pode ser visto na Figura 4. O conver-

sor é composto basicamente por um indutor “L”, um 

diodo “D1”, uma chave de comutação “S” e um capa-

citor para filtrar a tensão de saída “C2”. 

 
Figura 4: Topologia típica de um conversor boost 

O boost opera em duas etapas principais: na eta-

pa 1 a chave “S” está em condução, magnetizando o 

indutor “L”. Dessa forma, a fonte está fornecendo 

energia para o indutor. Como a tensão na carga em 

regime contínuo é maior do que a tensão na saída do 

indutor, o diodo está polarizado reversamente e o 

capacitor fornece energia apenas para a carga e não 

retorna à fonte. Na etapa 2, “S” é aberto, o diodo “D” 

começa a conduzir e a fonte “E” e o indutor “L” 

fornecem energia à carga.  

A Equação (1) apresenta o ganho estático do 

conversor boost.  

   

   
 

 

     
 (1) 

 

Onde,  Vo = tensão de saída do boost 

  Vin = tensão de entrada do boost 

  D = Razão cíclica da chave 

 

Para controlar a corrente no conversor, o contro-

lador Fuzzy necessita das leituras da tensão de entra-

da “Vin” e corrente de entrada “Iin” do boost e atua 

sobre a razão cíclica “D” de acionamento da chave 

“S”, fazendo com que a tensão na carga “Ro” aumen-

te ou diminua, controlando assim a corrente de saída 

para a carga “Io”. 

 

3.2 Teorema da Máxima Transferência de Potência 

A Figura 5 representa um diagrama simplificado 

da Figura 4, onde o “Rboost” representa o conversor 

mais a carga “Ro” como uma resistência variável. As 

Equações (2) e (3) representam as resistências de 

entrada e saída do conversor. 

 
       

   

   
   (2) 

   

 

 
   

  
  

 
(3) 

 

 

Figura 5: Diagrama simplificado do boost mais a carga 

Para fins de cálculos desprezando-se as perdas 

no conversor, pode-se considerar a igualdade entre a 

potência de entrada e de saída do conversor, confor-

me Equação (4). 

                   (4) 

Substituindo-se as Equações (2) e (3) em (4), ob-

tém-se: 

                  (5) 

 

A razão cíclica “D” do boost é ajustado pelo al-

goritmo da lógica Fuzzy para rastrear a condição de 

máxima potência transferida que resulta em “Rs = 

Rboost” e portanto: 

               
  (6) 

 

       (7) 

 

 
    

 

    

 (8) 

 

Para que o teorema da máxima transferência de 

potência seja atendido, deve-se chegar à um valor 

que satisfaça a equação (9): 
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 (9) 

4 Controlador Fuzzy Proposto 

Como auxílio computacional para desenvolvi-

mento do controlador Fuzzy, foi utilizado o software 

Matlab
®
 através de sua GUI (Graphical User Inter-

face) Fuzzy Logic Designer. Na interface Fuzzy op-

tou-se pelo mecanismo de inferência, métodos AND 

e OR e método de defuzzificação das variáveis, con-

forme Figura 6. 

 

 
Figura 6: GUI - Fuzzy Logic Designer 

A elaboração do controlador Fuzzy iniciou com a 

divisão das escalas possíveis na entrada “deltaP” 

(variação de potência) e “deltaD” (variação da razão 

cíclica). No protótipo do conversor (planta), a entra-

da “deltaP” é obtida pela discretização da leitura da 

corrente “Iin” e tensão “Vin” de entrada do boost no 

instante atual (k) e em um instante anterior (k-1). O 

cálculo de “deltaD” é obtido pela discretização do 

sinal em instantes anteriores (k-1) e (k-2). 

                       (10) 

                         (11) 

As entradas “deltaP”, “deltaD” e a saída “Ra-

zao” são divididas em funções de pertinência, con-

forme Figura 7, que realizam o mapeamento dos 

valores possíveis para valores “fuzzificados”. Como 

forma de facilitar a aplicação do controlador Fuzzy 

elaborado para outros conversores boost com outras 

faixas de potências, os valores limites das funções de 

pertinência foram normalizados, variando-se de -1 

até 1. Esse procedimento transfere ao algoritmo de 

controle a função de transformar os valores obtidos 

nas medições em valores normalizados e os valores 

normalizados de saída em razão cíclica para o con-

versor. 

As abreviações que constam na Figura 7 e na 

Tabela 1 correspondem a NG (negativo grande), NM 

(negativo médio), NP (negativo pequeno), PP (posi-

tivo pequeno), PM (positivo médio) e PG (positivo 

grande). 

 

 
Figura 7: Funções de pertinência 

A segunda etapa no desenvolvimento do contro-

lador Fuzzy foi a elaboração de 16 regras de controle 

que resultaram na Tabela 1. A definição das regras 

seguiram um raciocínio lógico do comportamento 

esperado do conversor boost que relaciona a razão 

cíclica e a potência.  

Através da Tabela 1 são geradas inferências so-

bre o sistema, por exemplo, IF “deltaP” é NG AND 

“deltaD” é PP THEN “Razão” é NG. 

 
Tabela 1: Tabela de regras utilizada no controle 

Além da Tabela 1 com as regras de inferência, 

pode ser utilizado no controle MPPT do boost a Ta-

bela 2 que define 49 regras e caracteriza-se por pos-

suir uma superfície de inferência mais uniforme, 

conforme a Figura 8 e um maior número de funções 

de pertinência (C. PATSIOS et al., 2009). 

 

 
Tabela 2: Tabela de 49 regras de inferência 
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Figura 8: Superfície de inferência Fuzzy 49 regras 

Após a criação das funções de pertinência e da 

base de regras de inferência, decide-se por um dos 

mecanismos de inferência. Nesse trabalho utilizou-se 

o mecanismo de Mamdani por ser mais difundido no 

meio científico e possuir maior semelhança com a 

lógica do raciocínio humano. Esse mecanismo gera 

uma saída gráfica bidimensional (área) resultante da 

composição dos resultados obtidos a partir das curvas 

de pertinência, que é posteriormente defuzzificada. 

Como forma de mapear os dados obtidos para 

valores definidos, utiliza-se um dos métodos de de-

fuzzificação. Optou-se pelo método de defuzzifica-

ção Centróide, por ser amplamente difundido tanto 

no meio científico quanto industrial. Através desse 

mecanismo, as áreas resultantes da inferência são 

transformadas em um valor definido e utilizável pelo 

controlador, realizando o cálculo de centro de massa 

da área. 

5 Resultados Experimentais 

O controlador Fuzzy foi aplicado em um protóti-

po de conversor boost de acordo com a Figura 9. 

 
Figura 9: Protótipo do conversor boost 

Onde: 

a) Transistor mosfet de potência do boost; 

b) Diodo de potência do boost; 

c) Cooler para o diodo e o mosfet; 

d) Placa principal com microcontrolador 

ATmega 328-P com algoritmo Fuzzy; 

e) Capacitores para filtragem da saída do bo-

ost; 

f) Display para leituras de potência, tensão e 

corrente de entrada, razão cíclica; 

g) Alimentação CC em 12 V dos circuitos ele-

trônicos do boost; 

h) Sensor de corrente de 5 A; 

i) Sensor de tensão e circuitos de filtros para 

transdução de tensão e corrente; 

j) Indutor do boost; 

k) Terminais de entrada de potência do boost; 

l) Terminais de saída para carga do boost. 

 

O protótipo boost possui componentes conforme 

especificado na Tabela 3. 

 

Elemento Descrição 

Fs Frequência de chaveamento. Fs=7,81 kHz 

L Indutor. L= 3,59 mH (Medido com Ponte LCR 

Minipa MX1050) 

D1 Diodos do boost U1620. IAV máx = 16 A x 2 = 

32 A (2 em paralelo) 

S Mosfet IRFP260N. ID = 50 A (25 °C) 

C1 Capacitor eletrolítico de filtro. 15 000 µF / 63 

V 

C2 Capacitor eletr. filtro de saída. (120 µF 400 V) 

x  4 em paralelo 

ACS712-

05 
Sensor de corrente 5 A (Ensaio do MPPT) 

LM358 e 

HCNR200 

Transdução de tensão com amplificador 

operacional e isolador óptico (optoacoplador) 

Tabela 3: Especificações do protótipo boost 

O algoritmo de controle com a lógica Fuzzy para 

o MPPT do boost foi executado em um micro contro-

lador ATmega 328P. O controlador Fuzzy utilizado 

foi o de 16 regras de inferência, pois foram realiza-

dos testes com o controlador de 49 regras e consta-

tou-se que o ATmega 328P não possui capacidade de 

processamento suficiente, tornando a execução do 

código muito lenta. 

Para realização do ensaio experimental foi ajus-

tada a tensão de entrada “E” da fonte CC em 12V, 

Ro= 20 Ω e Rs=10 Ω respeitando a Equação 7. 

O controlador Fuzzy obteve uma boa convergên-

cia para o ponto MPP (Maximum Power Point), 

como pode ser constatado na Figura 10, onde a ten-

são de entrada do conversor boost “Vin” convergiu 

em torno do valor de 6 V, de acordo com o teorema 

da máxima transferência de potência, “E/2”. 

 

 
Figura 10: Convergência da tensão de entrada "Vin" do boost 
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A curva da Figura 11 consiste na potência de en-

trada do conversor boost medido durante o rastrea-

mento do MPP, cujo valor estabilizou em 3 W. 

 

 
Figura 11: Curva da potência de entrada do conversor boost 

6 Conclusão 

O controlador Fuzzy desenvolvido com 16 regras 

de inferência executado no microcontrolador 

ATMEGA328-P para o MPPT do protótipo boost 

apresentou valores da tensão de entrada “Vin” con-

vergindo aproximadamente para a metade da tensão 

da fonte CC “E/2” o comprovando o teorema da 

máxima transferência de potência. O controlador 

com 49 regras de inferência não pode ser utilizado 

por falta de recursos de hardware no microcontrola-

dor ATMEGA328-P.  

Um dos principais desdobramentos futuros para 

esse projeto é a mudança do sistema de inferência 

Fuzzy, alterando-o de Mamdani para Sugeno. Isso vai 

exigir uma identificação da planta e possível aplica-

ção da toolbox ANFIS do Matlab, que permite um 

melhor ajuste das funções de pertinência e gera me-

lhores resultados. Esse processo é realizado através 

de técnicas de aprendizagem neuro-adaptativas, simi-

lar ao utilizado no treinamento de redes neurais. 

(“Adaptive Neuro-Fuzzy Modeling - MATLAB & 

Simulink”, [S.d.]). 
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