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Pesquisadores da UNICAMP desenvolveram um método de controle para um sistema de armazenamento
híbrido composto por baterias e ultracapacitores, com o objetivo de melhorar o desempenho do sistema e a
vida útil das fontes.
Pode ser aplicada em:
• Situações onde existem grandes variações na potência demandada das baterias;
• Veículos elétricos particulares (automóveis, carrinhos de golfe, empilhadeiras);
• Veículos elétricos coletivos (ônibus).

Os diferenciais desta tecnologia são:
• Ligação direta entre a bateria e o ultracapacitor, que os faz trabalharem em conjunto para atender a carga;
• Aproveitamento da carga do ultracapacitor, e não apenas da bateria;
• Adequação dos ultracapacitores para lidar com componentes de alta freqüência, pois não provocam a redução
da vida útil e da eficiência de baterias;
• Bom desempenho para aplicações que demandam maior potência, como veículos elétricos.
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“Método de controle para sistema de armazenamento de energia elétrica híbrido”
Sistemas de armazenamento híbridos são aqueles que conjugam dois (ou mais) dispositivos armazenadores de
energia com o objetivo de criar um único sistema de armazenamento que possua vantagens em relação aos
dispositivos utilizados separadamente. No caso de veículos elétricos, o uso de sistemas híbridos de
armazenamento pode ser vantajoso por atender a demandas muito variáveis de potência. No entanto, o
desempenho de tal combinação depende fundamentalmente de como as fontes são interligadas e controladas.
Esta tecnologia consiste em um método de controle de
conversores eletrônicos para um sistema de armazenamento
de energia elétrica híbrido, composto por bateria e por
ultracapacitores. O objetivo é realizar a divisão da demanda
de potência entre os dispositivos de armazenamento, de
forma que as componentes de baixa frequência são supridas
pela bateria, enquanto as componentes de alta frequência
são supridas pelo ultracapacitor. Isso ocasiona um notável
ganho no desempenho do sistema (por exemplo, maior
aceleração e autonomia se aplicada em um veículo elétrico),
pois componentes de alta frequência na corrente das baterias
provocam a redução da vida útil e da eficiência deste
dispositivo. Já os ultracapacitores são totalmente adequados
para lidar com componentes de alta freqüência.
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