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RESUMO

CAMPANHOL, L. B. G. Sistema fotovoltaico trifásico de único estágio conectado a
sistemas de geração distribuída operando como condicionador de qualidade de energia
unificado usando uma estratégia dual de compensação ativa de potência. 2017. 251p.
Tese (Doutorado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São
Carlos, 2017.

Este trabalho propõe um sistema fotovoltaico (PV) multifuncional conectado à um sistema
elétrico trifásico a quatro fios e operando com estratégia dual de compensação ativa de potência.
Além da injeção de potência ativa na rede elétrica, o sistema PV operara como um
condicionador unificado de qualidade de energia (UPQC) suprimindo as correntes harmônicas
da carga e compensando a potência reativa. Adicionalmente, tensões balanceadas, reguladas e
livre de harmônicos são fornecidas para a carga. O sistema PV-UPQC é baseado em uma
estratégia de compensação dual, na qual o conversor série opera como uma fonte de corrente
senoidal, enquanto o conversor paralelo atua como uma fonte de tensão senoidal. Como
resultado, nenhum comportamento transitório é observado na troca entre os modos de operação
ilhado e interconectado do sistema PV-UPQC. Além disso, para contornar os problemas
associados às mudanças bruscas de irradiação solar, uma malha de controle feed-forward atua
na geração das referências de corrente do conversor série, de modo que se obtenha um rápido
balanço de potência entre o sistema PV e a rede elétrica. Como resultado, as respostas dinâmicas
tanto da corrente elétrica quanto da tensão do barramento CC são melhoradas. A análise
detalhada envolvendo o fluxo de potência ativa dos inversores é realizada proporcionando um
melhor entendimento sobre a operação do sistema PV-UPQC, bem como auxiliando no
dimensionamento dos conversores de potência. Resultados de simulação e experimentais são
apresentados para avaliar os desempenhos estáticos e dinâmicos do PV-UPQC conectado ao
sistema elétrico de distribuição.

Palavras-chave: Capacidade de filtragem universal, estratégia de controle dual, geração
distribuída de energia, qualidade da energia elétrica, sistemas fotovoltaicos, sistema PV-UPQC.

ABSTRACT

CAMPANHOL, L. B. G. Single-stage three-phase grid-tied photovoltaic system operating
as an universal power quality conditioner with dual compensation strategy. 2017. 251p.
Tese (Doutorado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São
Carlos, 2017.

This work proposes a multifunctional single-stage three-phase four-wire grid-connected
photovoltaic (PV) system operating with a dual active power-line compensating strategy.
Besides injection of active power into the grid, the PV system operates as a unified power
quality conditioner (UPQC), suppressing the load harmonic currents and compensating reactive
power. Additionally, regulated, balanced and harmonic free output voltages are provided to the
load. Since the PV-UPQC is based on a dual compensation strategy, the series converter
operates as a sinusoidal current source, whereas the parallel converter operates as a sinusoidal
voltage source. Thus, seamless transition can be achieved from the interconnected to the
islanding operation modes, and vice-versa, without load voltage transients. Moreover, to
overcome problems associated with sudden solar irradiation changes, fast power balance
involving the PV array and the grid is obtained, since the feed-forward control loop acts on the
generation of the series inverter current references. As a result, the dynamic responses of both
inverter currents and dc-bus voltage are improved. Detailed analysis involving the active power
flow through the inverters is performed allowing proper understanding of the PV-UPQC
operation, as well as assisting to design of the power converters. Simulation and experimental
results are presented to evaluate both dynamic and static performances of the PV-UPQC tied to
the electrical distribution system.

Palavras-chave: Universal filtering capability, dual compensating strategy, distributed
generation system, power quality, photovoltaic systems, PV-UPQC system.
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1

INTRODUÇÃO

Em âmbito mundial, a crescente demanda de energia elétrica por consumidores
residenciais, comerciais e industriais tem solicitado uma expansão dos setores de geração de
energia elétrica. Tradicionalmente, a geração da energia elétrica é realizada por meio de
processos que utilizam combustíveis fósseis e minerais, energia nuclear, recursos hídricos,
dentre outros. Entretanto, tais processos podem causar sérios impactos ao meio ambiente. Como
exemplo, os processos que evolvem a queima de combustíveis emitem uma grande quantidade
de poluentes no meio ambiente. Há também os riscos de desastres nos sistemas de geração
nuclear, bem como os grandes impactos ambientais relacionados às usinas hidroelétricas
(EIA, 2016).
Desta forma, tem surgido uma nova tendência no cenário da geração de energia elétrica,
fazendo uso de fontes alternativas de energia que sejam renováveis e que causem menor
impacto ambiental, quando comparadas às fontes tradicionais de energia. Há diversos tipos de
fontes alternativas e renováveis de geração de energia elétrica, tais como biomassa, eólica, a
energia dos oceanos e a solar (REN21, 2016). Sistemas de geração distribuída (GD) baseados
nessas fontes alternativas de energia têm contribuído para o desenvolvimento de soluções
modernas para o planejamento dos sistemas de potência convencionais (Rocabert et al., 2012).
Tratando de energia solar, esta é considerada uma fonte de energia de grande potencial,
pois estima-se que a energia solar incidente sobre a superfície da terra seja da ordem de dez mil
vezes maior do que o consumo energético mundial (REN21, 2016). O Brasil possui excelentes
níveis de irradiação solar, superiores aos encontrados em alguns países que se destacam
mundialmente no aproveitamento da energia solar, como exemplo a Alemanha (Cepel, 2006).
Isto possibilitaria ao Brasil uma colocação de destaque mundial quanto a utilização desta fonte
de energia renovável.
A energia solar pode ser aproveitada por meio da utilização de painéis fotovoltaicos
(PV - Photovoltaic), os quais utilizam o efeito fotoelétrico para converter energia luminosa em
energia elétrica. Esta forma de geração de energia é considerada limpa e com impacto ambiental
quase nulo, pois há geração de resíduos somente no processo produtivo e no descarte
(Brito et al., 2011).
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A energia proveniente de painéis PV é fornecida em corrente contínua (CC). Para que
esta energia seja diretamente injetada na rede elétrica de corrente alternada (CA), se faz
necessário a utilização de um adequado estágio de condicionamento de energia, de modo a
realizar a conversão de CC para CA (Kjaer et al., 2005; Brito et al., 2011; Xue et al., 2004;
Li et al., 2015). Normalmente, esta conversão é realizada utilizando dois estágios de potência.
No primeiro estágio é utilizado o conversor CC/CC para elevar a tensão obtida nos terminais
de saída do arranjo PV, enquanto que no segundo estágio, o conversor CC/CA é utilizado para
realizar a conexão do sistema PV à rede elétrica (Martins e Demonti, 2005; Souza et al., 2007;
Abdel-Rahim et al., 2011; Lin et al., 2014). Entretanto, é possível que apenas um estágio de
potência seja implementado (Yeong-Chan et al., 2003; Yang e Smedley, 2004; Fei et al., 2008).
Isso possibilita que o estágio CC/CC seja suprimido, de modo que a energia ativa proveniente
do arranjo PV seja injetada na rede elétrica utilizando somente o conversor CC/CA. Isto traz
como vantagem a redução do custo de implementação, bem como o aumento da eficiência do
sistema de processamento da energia (Liang et al., 2001; Jain e Agarwal, 2007; Wu et al., 2011).
Neste tipo de conexão, normalmente, são implementados arranjos de painéis PV interligados
em série, de modo a obter um nível maior tensão CC em seus terminais de saída.
O conversor CC/CA, empregado na estrutura de potência de um sistema PV, é
conectado em paralelo com a rede elétrica. Por outro lado, conversores CC/CA conectados em
paralelo podem ser também utilizados em aplicações que envolvam o condicionamento ativo
de potência, como é o caso da implementação de um Filtro Ativo de Potência Paralelo (FAP)
(Singh et al., 1999; Akagi, 2005). Este é empregado para redução dos harmônicos de corrente
gerados por cargas não-lineares conectadas à rede elétrica, de modo a contribuir com a melhora
da Qualidade da Energia Elétrica (QEE) no sistema elétrico de potência (Vodyakho e Mi, 2009;
Garcia Campanhol et al., 2014; Bacon, 2016). Portanto, para uma melhor utilização da estrutura
de potência já implementada, o sistema PV pode realizar também, de forma simultânea, a
função de FAP (Sant et al., 2013; Wu et al., 2003). Desta forma, tal sistema realiza o
processamento da energia ativa advinda do arranjo PV, bem como supressão de harmônicos de
corrente e compensação de reativos na rede elétrica. Neste trabalho, essa estrutura é
denominada sistema PV-FAP. Na literatura, diversos trabalhos mostram a implementação do
sistema PV-FAP, aplicados tanto em sistemas monofásicos (Silva et al., 2015; Oliveira et al.,
2016; Tsai-Fu et al., 2007; Patidar et al., 2010; Souza et al., 2013; Brandão et al., 2013) quanto
em sistemas trifásicos (Campanhol et al., 2017; Tsai-Fu et al., 2003; Hyo-Ryong et al., 2009;
Singh et al., 2011; Schonardie et al., 2012; Sant et al., 2013; Tuyen e Fujita, 2015).
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Entretanto, condicionadores ativos de potência com conexão em paralelo não realizam
a compensação de eventuais distúrbios que ocorrem na tensão da rede elétrica, os quais podem
influenciar na correta operação de equipamentos conectados ao sistema elétrico (Dugan et al.,
2002). Desta forma, se faz necessário também o emprego de um Filtro Ativo de Potência Série
(FAS) para realizar tanto a supressão de harmônicos quanto a compensação dos desequilíbrios
e afundamentos das tensões da rede (Singh et al., 1999; Aredes e Watanabe, 1995). Um sistema
que realiza o condicionamento ativo de potência série e paralelo é denominado Condicionador
Unificado de Qualidade de Energia (UPQC - Unified Power Quality Conditioner) (Akagi, 1996;
Singh et al., 1999; Akagi, 2005; Khadkikar, 2012; Modesto et al., 2016).
Alguns trabalhos apresentados na literatura mostram sistemas PV implementados por
meio de dois conversores com conexão série e paralela com a rede elétrica. Como exemplo, em
(Cavalcanti et al., 2006a; b) é apresentado um sistema implementado utilizando dois inversores
trifásico a três fios. Entretanto, resultados experimentais foram apresentados apenas para o
conversor série, operando somente como um restaurador dinâmico de tensão (DVR - Dynamic
Voltage Restorer). Neste caso, este sistema não realiza o condicionamento ativo de potência
série e paralelo. Em (Devassy e Singh, 2015), um sistema PV de duplo estágio foi aplicado em
um sistema trifásico a três fios, apenas por meio de simulações computacionais. Entretanto, a
supressão dos harmônicos das tensões da rede ou das correntes das cargas não foi considerada.
A utilização de um UPQC em conjunto com um sistema de geração distribuída é apresentada
em (Han et al., 2006). Entretanto, como foi adotada a estratégia de compensação convencional
de um UPQC, o inversor paralelo muda seu modo de operação de uma fonte de corrente para
uma fonte de tensão, e vice-versa, quando ocorre a transição entre os modos ilhado
interconectado, o que causa transitórios nas tensões fornecidas às cargas.
O presente trabalho propõe o estudo, projeto e implementação experimental de um novo
sistema PV que engloba as funcionalidades de um UPQC, sendo essa nova estrutura pelos
autores denominada sistema PV-UPQC. Esse é aplicado em um sistema elétrico trifásico a
quatro-fios, sendo os conversores série e paralelo controlados de forma dual (Silva et al., 2002;
Aredes e Fernandes, 2009; Santos, Cunha e Mezaroba, 2014; França et al., 2015; Modesto et
al., 2016). O sistema PV-UPQC proposto pode operar em dois modos de operação. No primeiro,
chamado modo interconectado, o conversor série atua como uma fonte de corrente senoidal,
realizando a supressão dos harmônicos de correntes e compensação dos reativos na rede
elétrica. Além disso, o conversor série realiza também o processamento da energia advinda do
arranjo PV, através da imposição de correntes senoidais na rede, em oposição de fase com as
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respectivas tensões de alimentação. Já o conversor paralelo atua como uma fonte de tensão
senoidal, fornecendo para as cargas tensões reguladas, equilibradas e com baixo conteúdo
harmônico. Desta forma, o sistema PV-UPQC realizará tanto o processamento da energia ativa
gerada pelo arranjo PV, quanto o completo condicionamento ativo de potência no sistema
elétrico. Já no segundo modo de operação, chamado modo ilhado, o conversor série é inibido e
o conversor paralelo é mantido em operação de forma a alimentar a carga por meio da energia
ativa fornecida pelo arranjo PV, ou seja, opera de forma similar à um Sistema Ininterrupto de
Energia (UPS - Uninterruptible Power Supply) (Silva et al., 2002).
Embora o sistema PV-UPQC proposto possa ser conectado em microrredes CA, neste
trabalho este é empregado para fornecer potência ativa tanto para o sistema elétrico de
distribuição convencional quanto para as cargas conectadas ao sistema, sendo que a energia
ativa é drenada de uma fonte de geração distribuída composta por um conjunto de placas
solares.
Os conversores série e paralelo do PV-UPQC são implementados utilizando a topologia
de inversor NPC (Neutral-Point-Clamped). A escolha desta topologia de inversor deve-se a
algumas características benéficas já descritas na literatura, tais como redução da tensão direta
nas chaves de potência e redução da taxa de distorção harmônica da tensão de saída (Vodyakho
e Mi, 2009). Sua utilização é também indicada para o processamento de energia em sistemas
fotovoltaicos sem isolação galvânica (Busquets-Monge et al., 2008; Cavalcanti et al., 2012).
Na topologia de sistema PV-UPQC em estudo, o arranjo PV é conectado diretamente
ao barramento CC, sem a utilização de conversor CC/CC para realizar a elevação da tensão dos
painéis solares. Isso traz como vantagem redução do custo de implementação do sistema, bem
como aumento da eficiência no sistema de processamento da energia PV (Cavalcanti et al.,
2006a; Liang et al., 2001). O arranjo PV é formado por um conjunto de vinte placas solares
conectadas em série, de modo a obter um nível de tensão no barramento CC que possibilite o
adequado funcionamento do sistema PV-UPQC.
As referências de corrente da malha de controle do conversor série são obtidas através
do algoritmo baseado no sistema de eixos de referência síncrona (SRF - Synchronous Reference
Frame) (Bhattacharya et al., 1991; Silva et al., 2002). As informações de ângulo de fase e
frequência de rede elétrica, necessárias para a implementação do algoritmo SRF e para o
sincronismo dos conversores com a rede, são obtidas através de um sistema de detecção de fase
(PLL - Phase-Locked Loop) (Bacon e Silva, 2015). Para a extração da máxima potência ativa
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produzida pelo arranjo PV, é adotada a técnica de rastreamento de máxima potência (MPPT Maximum Power Point Tracking) denominada P&O (Perturb-and-Observe) (Silva et al., 2015;
De Brito et al., 2013). Além disso, a detecção do ilhamento é realizada por meio da técnica
SMS (Slip-Mode Frequency Shift) implementada em conjunto com o sistema PLL (Brito, 2013).
Neste trabalho, a malha de tensão do barramento CC, cuja tensão de referência é
determinada pelo algoritmo de MPPT, controla o balanço do fluxo de potência através do
sistema. Isto é feito por meio do ajuste das amplitudes das correntes senoidais injetadas na rede
elétrica pelo conversor série. Normalmente, a resposta dinâmica da malha de tensão sobre o
barramento CC para este tipo de estratégia de controle precisa ser mais lenta do que a resposta
dinâmica das malhas de controle das correntes do inversor conectado à rede elétrica. Desta
forma, torna-se necessário o ajuste adequado dos ganhos destes controladores para garantir a
injeção de correntes não distorcidas na rede, uma vez que a malha de tensão não deve afetar o
desempenho das malhas de corrente. Por outro lado, variações abruptas na irradiação solar
podem resultar em significantes oscilações na tensão do barramento CC (Libo, Zhengming e
Jianzheng, 2007), as quais podem interferir no balanço de potência do sistema PV-UPQC, bem
como influenciar na velocidade do cálculo das referências de corrente do inversor. Desta forma,
para contornar este problema, este trabalho faz o uso de uma malha de controle feed-forward
(MCFF), atuando em conjunto com a malha de controle da tensão no barramento CC de forma
a acelerar o cálculo das referências de corrente do inversor série. Deste modo, mesmo na
ocorrência de abruptas variações na irradiação solar, o comportamento dinâmico da tensão do
barramento CC é significativamente melhorado, de forma que o balanço de potência do sistema
se reestabeleça mais rapidamente.
Análises matemáticas dos conversores série e paralelo empregados no sistema
PV-UPQC são realizadas, de modo a obter as respectivas funções de transferência que
representem seus sistemas físicos. Tais modelos são obtidos tanto no sistema de coordenadas
estacionárias 𝑎𝑏𝑐 quanto no sistema de coordenadas síncronas 𝑑𝑞. Também é apresentada a
modelagem matemática da malha de controle da tensão do barramento CC. Além disso, um
estudo sobre os fluxos de potência que ocorrem através dos conversores série e paralelo do
sistema PV-UPQC é realizado.
Diversos resultados são apresentados, tanto por meio de simulações computacionais,
quanto por experimentos obtidos através de um protótipo implementado em laboratório. Sendo
assim, tanto os comportamentos estáticos como os dinâmicos do sistema PV-UPQC proposto
puderam ser avaliados para diferentes condições de operação.
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1.1

Problema a ser pesquisado
A crescente demanda energética mundial, bem como a constante preocupação com a

redução ou extinção de fontes de energias convencionais baseadas em combustíveis fósseis,
converge para uma busca por novas formas de geração de energia elétrica que utilizem fontes
alternativas e renováveis de energia. Dentre estas, a energia solar fotovoltaica vem sendo cada
vez mais utilizada como fonte de geração de energia elétrica, seja pelo excelente nível de
irradiação solar incidente sobre a superfície da terra, como também pela facilidade de
implementação de um sistema de geração de energia elétrica utilizando placas solares. Diversos
trabalhos correlatos a este tema têm sido apresentados na literatura (REN21, 2016; Cepel, 2006;
Rocabert et al., 2012; Brito et al., 2011), assim como diversas normas e recomendações (IEEE,
2003; ABNT, 2012; ABNT, 2013; ANEEL, 2016), dentre outras.
Grande parte dos sistemas PV comercializados realizam somente o processamento da
energia ativa proveniente de placas solares, de modo a injetar na rede elétrica correntes
puramente senoidais. Entretanto, cargas com características não-lineares são amplamente
utilizadas por consumidores comerciais, residenciais e industriais conectados ao sistema
elétrico. Além da componente fundamental, tais cargas drenam da rede correntes com elevado
conteúdo harmônico. Neste cenário, podem haver casos nos quais o sistema PV forneça toda a
potência ativa consumida por estas cargas não-lineares, ao passo que somente as componentes
harmônicas destas correntes circulem pelo sistema elétrico de potência (Zilles et al., 2012).
Circulação de correntes de elevado conteúdo harmônico na rede é um dos principais problemas
de QEE encontrados no sistema elétrico de potência, pois podem ocasionar distorções na forma
de onda das tensões entregues a outros consumidores conectados ao PAC, influenciar na
diminuição do fator de potência, dentre outros problemas (Dugan et al., 2002; Gruzs, 1990;
ANEEL, 2015).
Desta forma, verifica-se a grande importância da realização de estudos sobre sistemas
PV que, simultaneamente, possam realizar o condicionamento ativo de potência, de modo a
contribuir com a melhora da QEE nos sistemas elétricos de potência. Neste contexto,
percebe-se que não há na literatura normas ou recomendações que forneçam orientações sobre
os limites dos níveis de distorções harmônicas de corrente admitidos quando sistemas PV
multifuncionais operam, simultaneamente, na injeção de energia ativa na rede e no
condicionamento de energia (supressão de harmônicos de corrente e compensação de reativos).
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O emprego de um sistema PV que englobe as funcionalidades de um UPQC traz a
proposta de uma nova estrutura que realiza, não somente o processamento da energia ativa
gerada por placas solares, mas também atua no condicionamento ativo de potência série e
paralelo, de modo a minimizar os problemas de QEE presentes nos sistemas elétricos. Para isso,
o sistema PV-UPQC proposto deve injetar a energia ativa proveniente dos painéis solares,
eliminar as correntes harmônicas que circulam na rede elétrica e compensar os reativos das
cargas, bem como garantir tensões equilibradas, reguladas e livres de harmônicos para as
cargas. Além disso, na ausência da rede elétrica, o sistema pode continuar a suprir a carga caso
haja energia suficiente no arranjo PV.

1.2

Objetivos da pesquisa
Os objetivos que conduzem a pesquisa neste trabalho são divididos em objetivo geral e

específicos.

1.2.1 Objetivo geral
Este trabalho propõe o estudo, projeto e implementação experimental de um novo
sistema de processamento de energia PV de estágio único, aplicado em um sistema elétrico
trifásico a quatro-fios, e que engloba as funcionalidades de um UPQC operando com estratégia
de compensação dual.

1.2.2 Objetivos específicos
Os objetivos específicos deste trabalho são definidos como segue:
 Apresentar os conceitos relacionados às formas de geração de energia utilizando
sistemas PV, bem como as normas e recomendações correlatas ao assunto;
 Apresentar os conceitos relacionados à QEE, bem como as normas e recomendações
referentes aos harmônicos de tensão e de corrente;
 Apresentar os sistemas de condicionamento ativo de potência série e paralelo, assim
como as principais características dos UPQCs;
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 Desenvolver um algoritmo de geração de referências de correntes de compensação
baseados no sistema de eixos de referência síncrona, bem como em sistemas PLL
destinado ao sincronismo com a rede e detecção do ângulo de fase;
 Realizar a modelagem matemática dos conversores série e paralelo, e da malha de
tensão do barramento CC, de forma a obter as respectivas funções de transferência
que representem o sistema físico que possibilitem projetar os ganhos das malhas de
controle dos sistema PV-UPQC;
 Apresentar meios que permitam dimensionar dos conversores envolvidos no sistema
PV-UPQC, apresentando, detalhadamente, um estudo quantitativo do fluxo de
potência através dos conversores do sistema, juntamente com as curvas de potência
aparente de ambos os conversores, normalizadas em relação à potência aparente da
carga;
 Realizar as simulações computacionais do sistema PV-UPQC para diferentes modos
de operação e cargas distintas;
 Realizar os ensaios experimentais utilizando o protótipo completo do sistema
PV-UPQC, de forma a avaliar seus desempenhos estático e dinâmico considerando
diferentes condições de operação.

1.3

Contribuições do trabalho
A realização deste trabalho traz as seguintes contribuições:
 Implementação prática de um sistema PV multifuncional trifásico a quatro-fios de
estágio único de conversão de energia que realize, simultaneamente, as seguintes
tarefas: i. injeção de potência ativa na rede elétrica; ii. supressão das correntes
harmônicas da carga; iii. compensação da potência reativa da carga; iv.
compensação dos desequilíbrios das correntes de carga em sistemas elétricos
trifásicos a quatro-fios; v. supressão das tensões harmônicas da rede; vi.
compensação dos desequilíbrios das tensões da rede; e vii. regulação das tensões da
carga. Na ausência de carga, apenas a injeção de potência ativa na rede elétrica é
realizada. Já no modo desconectado, o sistema PV-UPQC alimenta a carga por meio
da energia disponibilizada pelo arranjo PV.
 Ainda inédita na literatura, a implementação do UPQC é feita por meio de
conversores multiníveis NPC de três níveis operando com a estratégia de
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compensação dual. Diferente da estratégia de compensação convencional cujo
conversor série opera como fonte de tensão não senoidal e o conversor paralelo
como fonte de corrente não senoidal, na estratégia de compensação dual o conversor
série opera como fonte de corrente senoidal, enquanto o conversor paralelo opera
como fonte de tensão senoidal.
 Aplicação de uma malha de controle feed-forward atuando em conjunto com a
malha de controle de tensão no barramento CC, de modo a aumentar a velocidade
do cálculo das referências de corrente do inversor série. Deste modo, mesmo na
ocorrência de bruscas mudanças na irradiação solar, o comportamento dinâmico da
tensão do barramento CC é melhorado, tornando o balanço de potência do sistema
mais rápido. Além disso, uma vez que o tempo de resposta dinâmica é diminuído, o
tempo de assentamento e o máximo sobressinal (overshoot) e sub-sinal (undershoot)
de tensão são significativamente reduzidos.

1.4

Organização do trabalho
Este trabalho é dividido em nove capítulos, conforme são descritos a seguir.
O segundo capítulo são apresentadas as principais características dos sistemas PV

conectados à rede e normas correlatas ao tema.
No terceiro capítulo são apresentados os principais aspectos sobre QEE, sendo
abordados alguns conceitos descritos por normas e recomendações correlatas à harmônicos de
tensão e corrente. Também são apresentados os condicionadores ativos de potência empregados
para solução de problemas de QEE.
A descrição do sistema PV-UPQC trifásico a quatro-fios de único estágio proposto neste
trabalho é apresentada no quarto capítulo, sendo explicitado as suas principais características
de operação, bem como descritos os modos de operação e controle dos conversores série e
paralelo que compõem o sistema.
A modelagem matemática dos conversores série e paralelo, e da malha de controle da
tensão do barramento CC são apresentadas no quinto capítulo, assim como o projeto dos
controladores utilizados nas respectivas malhas de controle. Também é apresentado o estudo
sobre estabilidade do sistema PV-UPQC considerando os distúrbios de tensão da rede e corrente
de carga.

40

O sexto capítulo apresenta um estudo quantitativo dos fluxos de potência que ocorrem
através dos conversores série e paralelo do sistema PV-UPQC, juntamente com as curvas
potência aparente de ambos os conversores, normalizadas em relação à potência aparente da
carga.
O sétimo capítulo apresenta os resultados obtidos via simulação computacional, sendo
mostrados os resultados para o sistema PV-UPQC realizando, não somente o condicionamento
ativo de potência série e paralela, más também o processamento da energia ativa proveniente
do arranjo PV.
Os resultados experimentais obtidos nos ensaios práticos são apresentados no oitavo
capítulo, sendo mostrados diversos gráficos com as formas de onda das correntes e tensões que
envolvem o sistema PV-UPQC, para diferentes condições de operação e cargas.
Por fim, no nono capítulo são apresentadas as conclusões finais deste trabalho e as
propostas de continuidade, bem como os trabalhos já publicados em periódicos e anais de
congressos internacionais.
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2

2.1

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

Introdução
Neste capítulo é apresentado uma breve descrição sobre sistemas fotovoltaicos, no qual

são descritas as principais características das placas solares e suas estruturas físicas. Também
são apresentadas duas topologias de potência utilizadas em sistemas de geração de energia
fotovoltaica conectados à rede. Além disso, algumas normas correlatas ao tema são também
abordadas.

2.2

Célula fotovoltaica
A célula solar é um dispositivo semicondutor que realiza a conversão da energia

luminosa, incidente o mesmo, em energia elétrica. As células solares são formadas basicamente
por duas camadas de material semicondutor formando uma junção p-n, onde os materiais
semicondutores mais apropriados para a conversão de energia elétrica são aqueles que
apresentam maior sensibilidade a luz visível. Normalmente, utiliza-se o silício (Si) para a
fabricação destas células solares, podendo ser o monocristalino, policristalino ou silício amorfo
(Zilles et al., 2012).
O silício monocristalino é um composto que possui a mais alta eficiência entre as
tecnologias citadas. Painéis solares que utilizam esse material apresentam uma eficiência em
torno de 14 e 21%. Por outro lado, os materiais policristalinos são mais baratos que os
monocristalinos, pois exigem um processo de preparação das células menos rigoroso.
Entretanto, estes apresentam menor eficiência quando comparados com as células de silício
monocristalino. Já o silício amorfo difere das demais estruturas cristalinas por apresentar alto
grau de desordem na estrutura dos átomos. Entretanto, este material tem se mostrado como uma
opção interessante para fabricação de placas fotovoltaicas, pois apresenta um custo reduzido de
produção. Entretanto, como desvantagem, o silício amorfo apresenta uma baixa eficiência de
conversão quando comparada às células mono e policristalinas (Zilles et al., 2012).
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2.3

Painel solar
O painel solar, também denominado placa solar, é um dispositivo formado por um

conjunto de células fotovoltaicas, as quais geram energia através da luz do sol. As principais
características elétricas de uma placa solar são: potência máxima (Pmáx), tensão de circuito
aberto (Voc); corrente de curto-circuito (Isc); tensão do ponto de potência máximo (Vmpp); e
corrente do ponto de potência máximo (Impp) (SolarWorld, 2017). Normalmente, tais parâmetros
são informados pelos fabricantes de painéis solares, tendo como referência as condições de teste
padrão (STC - Standard Test Conditions).
Na Figura 2.1 são mostradas as curvas características de uma placa solar, sendo estas as
curvas de corrente por tensão (curva I-V) e potência por tensão (P-V).

Figura 2.1 – Curvas características do painel solar: (a) curva I-V; (B) curva P-V.

Corrente [A]

MPP

Tensão [V]

Potência [W]

(a)

MPP

Tensão [V]
(b)
Fonte: Dados da pesquisa do autor.

sendo MPP (Maximum Power Point) o ponto de operação em que a máxima potência é extraída
da placa solar.
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A irradiação solar incidente sobre uma placa solar influencia diretamente no nível de
corrente que a mesma fornece. Conforme mostra a Figura 2.2 (a), quanto maior o nível da
irradiação solar, maior a corrente a ser fornecida pela placa. Já a Figura 2.2 (b) mostra o
comportamento da curva I-V para diferentes valores de temperatura. É possível verificar que
tais mudanças alteram a tensão de operação da placa solar.

Figura 2.2 – Curva característica I-V da placa solar: (a) diferentes valores de irradiação solar; (b) diferentes
valores de temperatura ambiente.
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(b)
Fonte: Dados da pesquisa do autor.

2.3.1 Associação de placas solares
Em sistemas de geração fotovoltaica (PV – Photovoltaic), as placas solares podem ser
associadas em série ou paralelo, formando um arranjo PV, conforme ilustra a Figura 2.3.
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Figura 2.3 – Associação de placas solares: (a) conexão em série; (B) conexão em paralelo.
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(b)
Fonte: Dados da pesquisa do autor.

onde Voc é a tensão de circuito aberto e Isc é a corrente de curto circuito da placa solar.
Quando as placas solares são associadas em série, formando uma string, obtêm-se um
maior nível de tensão nos terminais de saída do arranjo PV. Desta forma, esse tipo de associação
é normalmente empregada em aplicações que necessitam de uma maior tensão nos terminais de
saída do arranjo, como exemplo, quando o arranjo PV é diretamente conectado ao barramento
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CC de um conversor CC/CA. Entretanto, na ocorrência de sombreamento parcial, o painel sobre
o qual incide a menor irradiação solar limita a corrente total de operação dos demais painéis.
Para a conexão em paralelo, obtêm-se o aumento da corrente total a ser fornecida pelo
arranjo PV. Esse tipo de associação é normalmente implementada em conjunto com
conversores CC/CC, utilizados para elevar a tensão total do arranjo PV. Por se tratarem de
fontes conectadas em paralelo, pode haver a circulação de correntes reversas entre as placas
perante a ocorrência de sombreamento parcial. Neste caso, faz-se necessária a utilização de
diodos de potência em série com cada string solar de modo que essa circulação de corrente seja
evitado. Entretanto, quando comparado com a associação série, a ocorrência de sombreamento
parcial não interfere tão significativamente nesse tipo de associação.

2.4

Sistemas PV conectados à rede
Nos últimos anos, sistemas PV vem sendo amplamente utilizados como fontes de

geração de energia interligadas ao sistema elétrico de potência, os quais são diretamente
conectados à rede CA de distribuição de energia elétrica.
De maneira geral, sistemas PV interligados à rede não são constituídos por elementos
armazenadores de energia, como exemplo banco de baterias, pois toda a energia ativa gerada
pelas placas solares é fornecida ao sistema elétrico. Entretanto, para que essa energia seja
injetada na rede, faz-se necessária a implementação de um adequado estágio de conversão de
energia, o qual realiza o processamento da potência CC, proveniente do arranjo PV, de modo
que que essa seja fornecida em conformidade com a rede CA de distribuição (Brito et al., 2011).
A estrutura física de um sistema de processamento de energia PV é composta,
basicamente, por condicionadores ativos de potência (conversores CC/CC e/ou CC/CA),
elementos passivos de filtragem e barramento de tensão CC, juntamente com o sistema de
controle, o qual engloba a técnica de rastreamento da máxima potência (MPPT - Maximum
Power Point Tracking), algoritmos de geração de referências e sincronismo, controladores,
sistema de detecção de ilhamento, dentre outros (Sampaio, 2013).
Na sequência são apresentadas as estruturas dos sistemas de processamento de energia
de duplo estágio (CC/CC e CC/CA) e simples estágio (CC/CA) (Kjaer et al., 2005; Brito et al.,
2011; Xue et al., 2004; Li et al., 2015).
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2.4.1

Sistemas PV de duplo estágio
A Figura 2.4 mostra o diagrama em blocos da estrutura de potência de um sistema PV

de duplo estágio, a qual é composta por dois conversores que realizam o processamento de
energia, sendo estes os conversores CC/CC e CC/CA (Martins e Demonti, 2005; Souza et al.,
2007; Abdel-Rahim et al., 2011; Lin et al., 2014; Kim et al., 2012).

Figura 2.4 – Diagrama em blocos simplificado de um sistema PV de duplo estágio.
Rede elétrica

Ls
iL

is

CARGAS

Sistema PV de duplo estágio

Zp
Ccc

PV
Arranjo
PV

icp

Conversor
CC/CC

Barramento
CC

Conversor
CC/CA

Fonte: Dados da pesquisa do autor.

Neste tipo de estrutura, o arranjo PV é conectado no conversor CC/CC do primeiro
estágio de potência. Normalmente, este conversor realiza o rastreamento do ponto de máxima
potência (MPPT), ou seja, busca a máxima potência disponível no arranjo PV. Além disso, este
conversor realiza também a elevação da tensão, fornecida nos terminais de saída do arranjo PV,
a níveis necessários para o adequado funcionamento do conversor CC/CA. O segundo estágio
de potência é implementado por meio de inversores (conversor CC/CA), utilizado para conexão
do sistema PV à rede elétrica. Neste caso, toda a potência ativa gerada pelo arranjo PV é injetada
na rede elétrica por este conversor.

2.4.2

Sistemas PV de único estágio
A Figura 2.5 mostra o diagrama em blocos da estrutura de potência de sistemas PV de

estágio simples, a qual é implementada utilizando apenas o conversor CC-CA (Yeong-Chan et
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al., 2003; Yang e Smedley, 2004; Fei et al., 2008). Essa estrutura vem sendo utilizada tanto em
sistemas monofásicos (Petrella et al., 2011; González et al., 2008) quanto trifásicos (Ozdemir,
Altin e Sefa, 2014; Sebaaly, Kanaan e Moubayed, 2014; Libo, Zhengming e Jianzheng, 2007),
sendo essa a estrutura pioneira de sistemas PV conectados à rede elétrica (Brito et al., 2011).

Figura 2.5 – Diagrama em blocos simplificado de um sistema PV de estágio simples.
Rede elétrica
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Fonte: Dados da pesquisa do autor.

Neste tipo de sistema, como o estágio CC/CC é suprimido, toda a potência ativa gerada
pelo arranjo PV é injetada na rede elétrica utilizando somente o conversor CC/CA. Isto traz
como vantagem a redução do custo de implementação, bem como o aumento da eficiência do
sistema de processamento da energia (Liang et al., 2001; Jain e Agarwal, 2007; Wu et al., 2011).
Neste caso, além de controlar a amplitude da corrente a ser injetada na rede elétrica, o conversor
CC/CA assume também a tarefa de realizar o MPPT.
Em sistemas de um único estágio, a tensão total fornecida nos terminais de saída do
arranjo PV deve ser significativamente superior à tensão de pico da rede elétrica a qual o
conversor será conectado. Desta forma, quando comparado com a estrutura de duplo estágio, é
necessário um número maior de placas solares conectados em série, de modo a obter um nível
de tensão no barramento CC que possibilite o adequado funcionamento do conversor CC/CA.

48

2.5

Normas correlatas aos sistemas PV
Nesta seção são apresentados, de forma resumida, os principais aspetos descritos nas

normas IEEE 1547 (IEEE, 2003) e ABNT NBR 62116 (ABNT, 2012), bem como as
recomendações dadas pela NBR 16149 (ABNT, 2013) e no módulo 3 do PRODIST
(ANEEL, 2016), ambos relacionados à geração de energia distribuída utilizando sistemas PV.

2.5.1

Norma IEEE Std. 1547
A norma internacional elaborada pelo IEEE intitulada “IEEE Standard for

Interconnecting Distributed Resources with Electric Power Systems” oferece requisitos e
especificações técnicas para interconexão de geração distribuída ao sistema elétrico de potência,
bem como requisitos e especificações de teste. Esta fornece requisitos relevantes ao
desempenho, operação, teste, considerações de segurança e manutenção para sistemas
interconectados.
Esta norma é dedicada não apenas a sistemas PV, como também a qualquer outra fonte
de geração distribuída, que possam envolver a aplicação de máquinas síncronas, máquinas de
indução, ou conversores/inversores. Além disso, esta norma se aplica a sistemas de geração
distribuída com capacidade de até 10MVA interconectados ao sistema elétrico de potência em
tensões de distribuição primárias e secundárias típicas.
Quanto a qualidade da energia elétrica, quando cargas lineares e balanceadas são
alimentadas, a corrente injetada não deve exceder os limites estipulados na Tabela 2.1.

Tabela 2.1 – Limites para harmônicos de corrente.
Ordem da harmônica
individual ímpar [h]*

h < 11

11 ≤ h < 17

Porcentagem (%)

4

2

17 ≤ h < 23 23 ≤ h < 35
1.5

0.6

35 ≤ h

Distorção
Harmônica Total

0.3

5

* Os harmônicos pares são limitados a 25% dos limites para os harmônicos ímpares.
Fonte: (IEEE, 2003).
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2.5.2 Norma ABNT NBR 16149-2013
A norma nacional ABNT NBR 16149-2013, que está em vigor desde 01 de março de
2014, intitulada “Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexão com a
rede elétrica de distribuição”, é baseada em normas europeias do IEC e estabelece as
recomendações específicas, bem como os requisitos necessários para a conexão em paralelo
entre sistemas fotovoltaicos e a rede elétrica de distribuição. Além disso, é importante frisar
que a norma já está em vigor desde 01 de março de 2014.
De acordo com a norma, é conveniente que sejam respeitados limites de distorção da
corrente elétrica injetada, de forma a garantir que nenhum efeito adverso ocorra em um
equipamento conectado à rede. Nesse sentido, a distorção harmônica total não deve exceder 5%
em relação a componente fundamental, e ainda os harmônicos não devem exceder os limites
determinados na Tabela 2.2.

Tabela 2.2 – Limites de distorção harmônica de corrente.
Harmônicos Ímpares

Limite de distorção

3° a 9°

< 4,0 %

11° a 15°

< 2,0 %

17° a 21°

< 1,5 %

23° a 33°

< 0,6 %

Harmônicos Pares

Limite de distorção

2° a 8°

< 1,0 %

10° a 32°

< 0,5 %

Fonte: (ABNT, 2013).

2.5.3 Norma ABNT NBR 62116-2012
A norma nacional ABNT NBR 62116-2012 intitulada “Procedimentos de ensaio
anti-ilhamento para inversores de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica”, a qual se
baseia em normas europeias do IEC, fornece os procedimentos de ensaio para avaliar o
desempenho do sistema PV conectados à rede quanto a proteção de ilhamento. Além disso, esta
norma também pode ser aplicada a outros tipos de sistemas conectados à rede elétrica que
envolvam, por exemplo, inversores tendo como fonte primária microturbinas e células
combustíveis, ou ainda máquinas síncronas e de indução.
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Um circuito e um procedimento de ensaio é definido pela norma de modo a verificar a
operação do sistema PV. Para a aprovação do sistema quanto ao anti-ilhamento, o sistema PV
deve detectar a operação ilhada e desligar a geração em no máximo 2 segundos após ocorrência
do ilhamento, mesmo considerando cargas conectadas em paralelo com a geração.

2.5.4

PRODIST - Módulo 3
Os Procedimentos de Distribuição (PRODIST) elaborados pela Agência Nacional de

Energia Elétrica (ANEEL) no módulo três intitulado “Acesso ao Sistema de Distribuição”
procura estabelecer as condições de acesso ao sistema de distribuição. Desta forma, são
definidos: i) os procedimentos de acesso; ii) critérios técnicos operacionais iii) requisitos de
projeto; iv) critérios para implementação, vistoria e recepção de novas conexões; v) requisitos
de operação, manutenção e segurança; vi) contratos a serem celebrados; vii) procedimentos
para acesso de micro e minigeração distribuída ao sistema elétrico. Os sistemas PV, por se
tratarem de fontes de energia conectadas ao sistema elétrico de distribuição, devem ser
implementados seguindo tal regimento definido por este documento.

2.6

Conclusão
Este capítulo apresentou os principais conceitos relacionados aos sistemas fotovoltaicos

de geração de energia. Uma breve descrição sobre painéis solares foi apresentada, considerando
suas principais características de operação e formas de utilização. Foram apresentados também
as principais estruturas de processamento ativo da energia PV, implementados utilizando
conversores CC/CC e /ou CC/CA. Por fim, as recomendações nacionais descritas pela ANEEL
e ABNT, bem como a norma dada pelo IEEE, foram discutidas.
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3

3.1

QUALIDADE DA ENERGIA E CONDICIONADORES ATIVOS DE POTÊNCIA

Introdução
Neste capítulo são apresentadas as principais considerações correlatas à QEE nos

sistemas elétricos de potência, levando em conta as questões estabelecidas pela Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), como também as recomendações internacionais
definidas pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) e as normatizações
dadas pelo International Electrotechnical Commission (IEC).
Apresenta-se também uma contextualização sobre os principais sistemas de
condicionamento ativo de energia abordados na literatura, os quais são utilizados em aplicações
que envolvem a filtragem ativa de potência. São apresentadas topologias de filtros ativos com
conexões série e/ou paralela, sendo estes normalmente utilizados para a supressão de distúrbios
tanto de tensão quanto de corrente no sistema elétrico de potência. Por fim, algumas estruturas
que realizam também o processamento de energia ativa proveniente de arranjos PV também são
discutidas.

3.2

Qualidade da energia elétrica
O tema que envolve a QEE está relacionado aos diversos distúrbios de tensão e/ou

correntes presentes nos sistemas elétricos de potência. Diversos são os problemas de QEE
encontrados, podendo-se citar harmônicos de tensão e corrente, como também interrupções e
desequilíbrios de tensão, dentre outros (Dugan et al., 2002; ANEEL, 2015).
A ampla utilização de cargas não-lineares por consumidores residenciais, comerciais e
industriais contribuem significativamente para a degradação da QEE, pois estas cargas drenam
da rede correntes com elevado conteúdo harmônico que, ao interagirem com a impedância da
linha, distorcem as tensões disponibilizadas a outros usuários conectados a um mesmo ponto
de acoplamento comum (PAC).
Já em sistemas elétricos trifásicos a quatro-fios, também pode haver a circulação de
excessivas correntes pelo condutor de neutro, seja pela conexão de cargas lineares monofásicas
desbalanceadas ou pela conexão de cargas não-lineares monofásicas balanceadas ou
desbalanceadas. Neste caso, as amplitudes destas correntes podem exceder as amplitudes das
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correntes de fase, podendo causar danos tanto no condutor de neutro quanto em transformadores
nos quais tais cargas possam estar conectadas (Gruzs, 1990).
Diversas normas e recomendações vêm sendo elaboradas com o intuito de recomendar,
ou até mesmo impor, que fabricantes de equipamentos elétricos e eletrônicos desenvolvam
projetos considerando a redução do conteúdo harmônico de corrente drenada da rede. Tais
medidas tem o objetivo de manter a QEE no sistema elétrico de modo que a natureza senoidal
da tensão seja preservada (ANEEL, 2015; IEEE, 2014; IEC, 2014). No Brasil, a Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) apresenta algumas recomendações relacionadas aos
distúrbios das tensões dos sistemas elétricos de potência, conforme tratado nos Procedimentos
de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST), no módulo 8 (ANEEL, 2015).
Já o Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) apresenta algumas recomendações
relacionadas aos limites de harmônicos de tensões e correntes nos sistemas elétricos de potência
(IEEE, 2014). A International Electrotechnical Commission (IEC) apresenta uma norma
relacionada aos limites máximos de harmônicos que equipamentos podem drenar da rede
elétrica (IEC, 2014).

3.2.1

Definições estabelecidas pela ANEEL
A ANEEL, por meio do módulo 8 do PRODIST (ANEEL, 2015), estabelece alguns

procedimentos relativos à QEE em âmbito nacional. Este documento define os procedimentos
relacionados à QEE, os conceitos e parâmetros para indicadores de qualidade, assim como a
padronização de metodologias para aferição dos parâmetros estabelecidos. Nas subseções
seguintes são abordados, de forma sucinta, os principais conceitos de QEE descritos no módulo
8 do PRODIST, os quais são relacionados aos harmônicos das tensões do sistema elétrico de
potência.

3.2.1.1 Tensão em regime permanente
A análise da tensão em regime permanente é realizada no ponto de conexão com a rede
de distribuição, no ponto de conexão com a unidade consumidora ou no ponto de conexão de
diferentes distribuidoras. Para atender os níveis estabelecidos nesse documento da ANEEL, são
propostos limites adequados, precários e críticos, assim como indicadores de conformidade,
critérios de medição e registros, prazos para regularização e compensação ao consumidor. A
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medição deve seguir uma padronização para comparação com o valor de referência de
contratação e com os limites de regulação permitidos, os quais diferem de acordo com o nível
de tensão contratado.

3.2.1.2 Desequilíbrio de tensão
O desequilíbrio de tensão está associado às alterações dos padrões do sistema de
distribuição trifásico. Deve ser medido nas tensões de linha da rede, de modo a evitar que as
componentes de sequência zero influenciem na medição. O Fator de Desequilíbrio (FD) de
tensão pode ser calculado conforme:

𝐹𝐷 =

𝑉−
100%
𝑉+

(3.1)

onde: 𝑉− e 𝑉+ representam, respectivamente, os valores eficazes de tensão de sequência negativa
e positiva.

3.2.1.3 Flutuação de tensão
Define-se flutuação de tensão como uma variação aleatória, repetitiva ou esporádica do
valor eficaz da tensão. A determinação da qualidade da tensão quanto à flutuação tem como
propósito analisar o incômodo provocado pelo efeito da cintilação luminosa em consumidores
de baixa tensão, sendo verificado a intensidade da oscilação luminosa e a sua repetitividade.
Neste caso, o sistema de distribuição pode ser classificado como adequado, precário ou crítico.

3.2.1.4 Variação de tensão de curta duração
Variação de tensão de curta duração são caracterizados como desvios no valor eficaz da
tensão em curtos intervalos de tempo, conforme mostra a Tabela 3.1.
Em um sistema elétrico, a tensão pode apresentar dois distúrbios relacionados com a
variação no valor eficaz nominal da tensão, sendo estes: i. sobretensão (swell): elevação a níveis
superiores ao valor eficaz da tensão, onde as principais causas são a desenergização de grandes
cargas ou energização de grandes bancos de capacitores; ii. subtensão (sag): redução no valor
nominal da tensão, sendo as causas relacionadas à energização de cargas pesadas ou partida de
grandes motores.
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Tabela 3.1 – Classificação das variações de tensão de curta duração.
Denominação

Duração da Variação

Amplitude da tensão
(valor eficaz) em relação à
tensão de referência

Interrupção momentânea
de tensão

Inferior ou igual a três segundos

Inferior a 0,1 pu

Afundamento
momentâneo de tensão

Superior ou igual a um ciclo e
inferior ou igual a três segundos

Superior ou igual a 0,1 pu
e inferior a 0,9 pu

Elevação momentânea
de tensão

Superior ou igual a um ciclo e
inferior ou igual a três ciclos

Superior a 1,1 pu

Interrupção temporária
de tensão

Superior a três segundos e
inferior a três minutos

Inferior a 0,1 pu

Afundamento
temporário de tensão

Superior a três segundos e
inferior a três minutos

Superior ou igual a 0,1 pu
e inferior a 0,9 pu

Elevação temporária de
tensão

Superior a três segundos e
inferior a três minutos

Superior a 1,1 pu

Classificação

Variação
momentânea
de tensão

Variação
temporária de
tensão

Fonte: (ANEEL, 2015).

3.2.1.5 Variação de frequência
O sistema de distribuição e as instalações geradoras conectadas devem operar dentro
dos limites de frequência definidos entre 59,9 Hz e 60,1 Hz, em condições normais de operação
e em regime permanente. Para situações transitórias, quando ocorrem distúrbios no sistema de
distribuição, as instalações geradoras devem garantir que a frequência retorne para a faixa
definida entre 59,5 Hz e 60,5 Hz, abaixo de 30 segundos.

3.2.1.6 Harmônicos
Harmônica pode ser definida como uma componente que apresenta frequência múltipla
inteira da componente fundamental. Formas de onda distorcidas, seja de tensão ou corrente, são
formadas pela soma da componente fundamental com os seus harmônicos. A Distorção
Harmônica Total de Tensão (DTT) e a Distorção Harmônica Individual de Tensão (DIT) podem
ser calculadas, respectivamente, conforme as mostram as equações (3.2) e (3.3).

√∑
DTT =

∞
ℎ=2

𝑉1

𝑉

2
ℎ

(3.2)
100%
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DITℎ =

𝑉ℎ
100%
𝑉1

(3.3)

onde 𝑉1 representa o valor eficaz da componente fundamental da tensão; 𝑉ℎ representa o valor
eficaz de cada componente harmônica presente no sistema; e ℎ representa a ordem das
componentes harmônicas.
Para o caso em que a tensão nominal do barramento seja menor que 1 kV, a DTT deve
ser menor que 10%.

3.2.1.7 Fator de potência
O Fator de Potência (FP) pode ser calculado através dos valores das potências ativa (P)
e reativa (Q), ou através dos valores das energias ativa (EA) e reativa (ER), conforme mostram
as equações (3.4) e (3.5), respectivamente:

FP =

FP =

𝑃
√𝑃2 + 𝑄 2

(3.4)

𝐸𝐴
√𝐸𝐴2 + 𝐸𝑅 2

(3.5)

Estes valores devem ser adquiridos por instrumentos de medição adequados e aprovados
por órgão responsável. Os limites admitidos devem estar compreendidos entre 0,92 e 1 indutivo,
e entre 1 e 0,92 capacitivo, para uma unidade consumidora com tensão inferior a 230kV.

3.2.2 Normas e recomendações relacionadas aos harmônicos de corrente
Observando as considerações descritas no módulo oito do PRODIST, verifica-se que
não há restrições relacionadas aos harmônicos de corrente. Entretanto, cargas não-lineares
demandam da rede correntes com elevado conteúdo harmônico, causando distorção na forma
de onda da tensão. Desta forma, redução dos harmônicos de corrente contribui diretamente para
que as tensões da rede estejam em conformidade com os limites recomendados pela ANEEL.
Com relação aos limites de harmônicos de corrente, dois documentos podem ser
encontrados na literatura, sendo estes a norma IEC 61000-3-2 (IEC, 2014) e a recomendação
IEEE 519 (IEEE, 2014), as quais são brevemente descritas na sequência.
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3.2.2.1 Norma IEC 61000-3-2
Esta é originária da norma IEC 555-2 de 1982, sendo alterada para IEC 1000-3-2 em
1995, e passando a ser denominada IEC 61000-3-2 após 1997, sendo a última atualização
publicada em 2014 (IEC 61000-3-2).
Esta norma refere-se às limitações das harmônicas de corrente injetadas no sistema
elétrico de potência. É aplicada a equipamentos elétricos e eletrônicos cuja corrente de entrada
seja de até 16A por fase, conectados à rede de baixa tensão com frequência de 50 Hz ou 60 Hz.
Nesta norma os equipamentos são classificados em 4 classes, sendo essas:
 Classe A: Equipamentos com alimentação trifásica equilibrada; aparelhos de uso
doméstico, excluindo os da classe D; ferramentas, exceto as portáteis; “dimmers”
para lâmpadas incandescentes; equipamentos de áudio e todos os demais não
incluídos nas classes B, C e D;
 Classe B: Ferramentas portáteis e equipamentos de solda não profissional;
 Classe C: Dispositivos de iluminação;
 Classe D: Computadores pessoais, monitores de vídeo e aparelhos de televisão, com
potência ativa de entrada maior que 75W e menor que 600W.
A Tabela 3.2 mostra os limites máximos de correntes harmônicas ímpares e pares até a
40º ordem, conforme as classes de equipamentos definidas pela norma IEC 61000-3-2.
Tabela 3.2 – Limites para harmônicos de corrente.
Harmônicos ímpares
Harmônicos [h]

Classe A [A]

Classe B [A]

Classe C [% da fundamental]

Classe D [mA/W]

3

2,30

3,45

30 x Fator de Potência

3,4

5

1,14

1,71

10

1,9

7

0,77

1,155

7

1,0

9

0,40

0,60

5

0,5

11

0,33

0,495

3

0,35

13

0,21

0,315

3

0,296

15 ≤ h ≤ 39

2,25

3,375/h

3

3,85/h

Harmônicos pares
2

1,08

1,62

2

-

4

0,43

0,645

-

-

6

0,30

0,45

-

-

8 ≤ h ≤ 40

1,84/h

2,76/h

-

-

Fonte: (IEC, 2014).
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3.2.2.2 Recomendação IEEE 519
Essa recomendação do IEEE traz informações sobre os procedimentos a serem adotados
para o controle de harmônicos nos sistema elétrico, bem como os limites recomendados para a
injeção de correntes harmônicas pelos consumidores conectados ao mesmo ponto de
acoplamento comum (PAC), e os níveis máximos de distorção (IEEE, 2014).
A norma está voltada para a medição da distorção harmônica total de corrente no PAC,
visando os níveis de harmônicos refletidos aos consumidores que estão ligados no mesmo ponto
de alimentação, e não em cada equipamento individual.
A grandeza TDD (Total Demand Distortion) é definida como a distorção harmônica
total de corrente, em percentual da máxima demanda de corrente da carga, conforme mostra a
equação (3.6). Neste caso, esta medição de TDD deve ser realizada no pico de consumo.

√∑
TDD =

∞
ℎ=2

𝐼𝐿

𝐼

2
ℎ

(3.6)
100%

onde 𝐼ℎ representa o valor eficaz de cada componente harmônica presente no sistema; ℎ
representa a ordem das componentes harmônicas; e 𝐼𝐿 representa o valor eficaz da corrente
máxima demandada.
Os limites de distorção dependem do valor da tensão da alimentação (𝑉𝑠 ) e do nível de
curto-circuito no PAC. Conforme mostra a Tabela 3.3, quanto maior a corrente de curto-circuito
(𝐼𝑠𝑐 ) em relação à corrente da carga (𝐼𝐿 ), maiores são as distorções de corrente admissíveis, uma
vez que esta distorcerão em menor intensidade as tensões no PAC. À medida que se eleva o
nível de tensão, menores são os limites de distorção aceitáveis.
Outro aspecto abordado é o limite de distorção harmônica individual e total da tensão
no PAC. A distorção harmônica total da tensão (THD𝑉𝑛 ) pode ser calculada por (3.7), a qual
leva em conta a tensão nominal do sistema elétrico ao invés do valor eficaz instantâneo da
tensão fundamental.
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√∑
THD𝑉𝑛 =

∞
ℎ=2

𝑉

𝑉𝑛

2
ℎ

(3.7)
100%

onde 𝑉ℎ representa o valor eficaz de cada componente harmônica presente no sistema; ℎ
representa a ordem das componentes harmônicas; e 𝑉𝑛 é o valor eficaz da tensão nominal.
A Tabela 3.4 apresenta os limites de distorção harmônica individual e total no PAC,
para diferentes níveis de tensão no sistema.

Tabela 3.3 – Máxima distorção das harmônicas de corrente em %.
Ordem individual das harmônicas (harmônicas individuais)
120 V  𝑉𝑠  69 kV
𝐼𝑠𝑐 /𝐼𝐿

h < 11

11  h < 17

17  h < 35

23  h < 35

35  h

TDD

<20

4,0

2,0

1,5

0,6

0,3

5,0

20-50

7,0

3,5

2,5

1,0

0,5

8,0

50-100

10,0

4,5

4,0

1,5

0,7

12,0

100-1000

12,0

5,5

5,0

2,0

1,0

15,0

> 1000

15,0

7,0

6,0

2,5

1,4

20,0

69 kV < 𝑉𝑠  161 kV
< 20

2,0

1,0

0,75

0,3

0,15

2,5

20-50

3,5

1,75

1,25

0,5

0,25

4,0

50-100

5,0

2,25

2,0

0,75

0,35

6,0

100-1000

6,0

2,75

2,5

1,0

0,5

7,5

> 1000

7,5

3,5

3,0

1,25

0,7

10,0

𝑉𝑠 > 161 kV
𝐼𝑠𝑐 /𝐼𝐿

h < 11

11  h < 17

17  h < 35

23  h < 35

35  h

TDD

< 50

2,0

1,0

0,75

0,3

0,15

2,5

 50

3,0

1,5

1,15

0,45

0,22

3,75

Harmônicas pares são limitadas em 25% dos limites das harmônicas ímpares acima
Todos os equipamentos de geração de energia são limitados a estes valores de distorção de corrente,
independente da relação 𝐼𝑠𝑐 /𝐼𝐿 .
𝐼𝑠𝑐 = Máxima corrente de curto-circuito no PAC.
𝐼𝐿 = Máxima corrente de demanda da carga (componente fundamental) no PAC.
Fonte: (IEEE, 2014).
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Tabela 3.4 – Máxima Distorção Harmônica em % da Tensão na Frequência Fundamental.
Tensão no barramento do

Distorção Harmônica Individual da

Distorção Harmônica Total da

PAC (𝑉𝑠 )

Tensão (%)

Tensão (%)

𝑉𝑠  69 kV

3,0

5,0

69 kV < 𝑉𝑠  161 kV

1,5

2,5

𝑉𝑠 > 161 kV

1,0

1,5

Fonte: (IEEE, 2014).

3.3

Condicionadores ativos de potência
Conversores estáticos de potência são amplamente utilizados em aplicações que buscam

a melhora da QEE nos sistemas elétricos de potência, seja pela utilização dos filtros ativos série
(FAS) e paralelo (FAP) (Peng, 1998), ou do condicionador unificado de qualidade de energia
(UPQC), o qual é composto tanto pelo FAS como pelo FAP (Aredes, 1996; Singh et al., 1999;
Akagi, 2005). Estes equipamentos permitem que o condicionamento ativo de potência seja
realizado, principalmente no que diz respeito à supressão de harmônicos tanto de tensão quanto
de corrente no sistema elétrico. Entretanto, o condicionamento ativo de energia não se limita
somente à compensação de distúrbios relacionados aos harmônicos, ou seja, outras funções
podem também ser realizadas, como exemplo, controle da potência reativa para correção do
fator de potência, regulação de tensão, balanceamento de correntes, dentre outras (Akagi, 2005).
Em (Singh et al., 1999), uma ampla discussão sobre filtros ativos, sistemas UPQC e
estruturas híbridas de condicionadores é apresentada, com uma lista de mais de 200 referências
correlatas ao tema. Este apresenta uma breve revisão sobre os problemas de QEE encontrados
nos sistemas elétricos, bem como o estado da arte sobre topologias, estruturas, estratégias de
controle e aplicações destes filtros ativos. Já em (Akagi, 2005) é apresentado um estudo voltado
à aplicação prática de filtros ativos paralelo e topologias híbridas de filtros. Além destes, há
também outros trabalhos disponíveis na literatura que apresentam uma ampla revisão sobre
condicionadores ativos de potência aplicados na melhora da QEE dos sistemas elétricos de
potência (Pal, Swarup e Singh, 2008; El-Habrouk, Darwish e Mehta, 2000; Javadi et al., 2012).
Qualquer inversor bidirecional em corrente pode ser empregado na implementação de
filtros ativos. Duas topologias são descritas na literatura, a CSI (Current Source Inverter) e a
VSI (Voltage Source Inverter), sendo a topologia VSI mais indicada para a implementação
sistemas que realizam o condicionamento ativo de potência (Singh et al., 1999; Akagi, 2005).
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3.3.1

Filtro ativo de potência série
A Figura 3.1 mostra o diagrama em blocos que representa, de forma simplificada, um

filtro ativo de potência série (FAS). A conexão com a rede é normalmente realizada por meio
de um transformador de acoplamento série (Singh et al., 1999). Basicamente, sua estrutura é
composta por um inversor, elementos passivos de filtragem, aqui representados pela
impedância Zs, transformador de acoplamento e uma fonte CC representada por Vcc, juntamente
com um sistema de geração de referências e controle (Silva, 2001).

Figura 3.1 – Diagrama em blocos simplificado de um FAS.

Rede elétrica

vs

vL

vfs

CARGAS

FAS
Zs

Vcc
Inversor

Fonte: Dados da pesquisa do autor.

Este é normalmente utilizado para compensar os distúrbios de tensão, tais como
harmônicos, afundamentos e elevações de tensão, dentre outros, de modo que as tensões
fornecidas para as cargas sejam sempre senoidais, equilibradas e reguladas (Aredes e Watanabe,
1995). Como exemplo, em (Zou, Wang e Cheng, 2014) o FAS realiza tanto a supressão de
harmônicos quanto a compensação dos desequilíbrios e afundamentos da tensão da rede. Já em
(Li et al., 2007; Nielsen et al., 2004; Ho e Chung, 2010; Bhavaraju e Enjeti, 1996) somente os
desequilíbrios e afundamentos de tensão são compensados, ou seja, o FAS opera como um
restaurador dinâmico de tensão (DVR – Dynamic Voltage Restorer). Em muitas aplicações, o
FAS é implementado em conjunto com filtros passivos, formando uma topologia híbrida, Neste
caso, além das características do FAS, o sistema atua como um isolador harmônico entre a fonte
e a carga (Javadi et al., 2012; Bhattacharya e Divan, 1995; Peng, Akagi e Nabae, 1990; Peng,
Akagi e Nabae, 1993; Fujita e Akagi, 1991).
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3.3.2 Filtro ativo de potência paralelo
A Figura 3.2 mostra o diagrama em blocos que representa, de forma simplificada, um
filtro ativo de potência paralelo (FAP). Este é normalmente empregado para realizar a supressão
dos harmônicos de corrente gerados por cargas não-lineares. Além disso, caso seja necessário,
este pode também compensar a potência reativa (Akagi, Kanazawa, Nabae, 1984; Singh et al.,
1999; Akagi, 2005). Similar ao FAS, a estrutura do FAP é normalmente composta por um
inversor, elementos passivos de filtragem (Zp), barramento de tensão CC e sistema de geração
de referências e controle (Silva, 2001).

Figura 3.2 – Diagrama em blocos simplificado de um FAP.

Rede elétrica

Ls
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iL

FAP
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Ccc

CARGAS
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Inversor

Fonte: Dados da pesquisa do autor.

O FAP se comporta como uma fonte de corrente não-senoidal, fornecendo para a carga
as respectivas componentes harmônicas e reativas. Desta forma, a corrente a ser injetada na
rede pelo FAP deve ser igual à soma da componente harmônica com a parcela fundamental
reativa da carga (Marques, 1998). Neste caso, apenas a parcela fundamental da corrente da
carga é drenada da fonte, ou seja, a corrente na rede torna-se senoidal e em fase com a respectiva
tensão de alimentação (Silva, 2001; Campanhol, 2012).
Na literatura, diversos trabalhos relacionados à FAPs são encontrados (Singh et al.,
1999), tanto para aplicações em sistemas monofásicos (Lindeke et al., 2004; Hsu e Wu, 1996;
Komurcugil e Kukrer; 2006; Liu et al., 2014; Fujita, 2009) quanto trifásicos a três-fios
(Matavelli e Marafão, 2004; Núñez-Zúñiga e Pomilio, 2002; Marafão et al., 2002; Tang, 2012;
Huang e Wu, 1999; Mendalek e Al-Haddad; 2000; Moran, Dixon e Wallace, 1995). Para
aplicações em sistemas trifásicos a quatro-fios, quatro principais topologias são apresentadas,
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sendo estas Split-Capacitor (SC) (Grino et al., 2007; Kim e Enjeti, 2000; Quinn e Mohan,
1992), Four-Leg (FL) (Kanjiya, Khadkikar e Zeineldin, 2013; Acordi, 2012; Lohia, 2008),
Three Full-Bridge (3FB) (Campanhol, Silva, Goedtel, 2013; Khadkikar e Chandra, 2008) e
Neutral-Point-Campled (NPC) (Vodyakho e Mi, 2009; Zhang, Waite e Chong, 2013). Em
(Khadkikar, Chandra e Singh, 2011) é apresentada uma análise comparativa entre as topologias
SC, FL e 3FB. Já (Bacon, 2016) realiza o estudo e a análise comparativa considerando as quatro
topologias de FAP a quatro-fios mencionadas. Além disso, (Bhattacharya, Chakraborty e
Bhattacharya, 2009) apresentam uma revisão sobre diversos métodos utilizados para a obtenção
das referências de corrente das malhas de controle de FAPs.

3.3.2.1 Sistema PV com a funcionalidade de um FAP
Como mencionado no capítulo anterior, o estágio de conversão da energia proveniente
de um arranjo PV pode ser implementado utilizando um conversor CC/CA conectado em
paralelo com a rede. Portanto, constata-se que sistemas PV de único estágio e FAPs apresentam
estrutura de potência idêntica. Desta forma, para uma melhor utilização da estrutura já
implementada, é possível fazer com que o sistema PV realize também a função de FAP (Sant
et al., 2013; Wu et al., 2003; Campanhol et al., 2017; Oliveira et al., 2016; Silva et al., 2015).
Neste trabalho, essa estrutura é denominada sistema PV-FAP, sendo simplificadamente
representada pelo diagrama em blocos mostrado na Figura 3.3.

Figura 3.3 – Diagrama em blocos simplificado de um sistema PV-FAP de estágio simples.
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Fonte: Dados da pesquisa do autor.
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O sistema PV-FAP pode realizar, simultaneamente, o processamento da energia ativa
gerada pelo arranjo PV, a supressão das correntes harmônicas geradas por cargas não-lineares
e a compensação da potência reativa da carga. Para isso, a corrente a ser sintetizada por este
conversor será composta por uma parcela fundamental, que corresponde à potência ativa do
arranjo PV, mais as parcelas harmônicas e reativas da corrente da carga, conforme mostra a
Figura 3.3. Portanto, como a compensação ativa de potência paralela é também realizada, as
correntes compensadas na rede serão sempre senoidais, independentemente do nível de potência
gerada pelo arranjo PV. Como resultado, um elevado fator de potência no sistema elétrico é
sempre alcançado (Schonardie et al., 2012; Oliveira et al., 2016; Silva et al., 2015).
Na literatura são encontrados diversos trabalhos com aplicação de estruturas PV-FAP
em sistemas monofásicos (Oliveira et al., 2016; Brandão et al., 2013; Wu et al., 2005;
Tsai-Fu et al., 2007; Patidar et al., 2010; Souza et al., 2013) ou trifásicos (Hyo-Ryong et al.,
2009; Singh et al., 2011; Tuyen e Fujita, 2015; Rahmani et al., 2012; Sezen et al., 2014;
Roncero-Clemente et al., 2015; Cavalcanti et al., 2012). Como exemplo, em (Silva et al., 2015)
é proposto um novo algoritmo para geração das referências de corrente de um PV-FAP
monofásico, o qual possibilita a limitação da potência a ser processada pelo inversor de modo
que a corrente nominal do sistema permaneça dentro dos limites de projeto. Um sistema
PV-FAP trifásico a quatro-fios, implementado utilizando um inversor NPC, é apresentado em
(Campanhol et al., 2017).

3.3.3 Condicionador de qualidade de energia unificado
A Figura 3.4 mostra o diagrama em blocos que representa, de forma simplificada, um
condicionador de qualidade de energia unificado (UPQC – Unified Power Quality
Conditioner). O sistema UPQC une em uma única estrutura os filtros ativos série e paralelo,
sendo ambos os conversores conectados ao mesmo barramento de tensão CC (Aredes, 1996;
Akagi, 1996; Singh et al., 1999; Akagi, 2005). Este tipo de estrutura engloba todas as
funcionalidades do FAS e FAP, fazendo com que o UPQC seja uma opção de ampla solução
dos problemas de qualidade de energia, vistos tanto pela concessionária de energia quanto pelo
consumidor (Fujita e Akagi, 1998).
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Figura 3.4 – Diagrama em blocos simplificado de um UPQC.
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Fonte: Dados da pesquisa do autor.

De modo geral, em um sistema UPQC, o conversor série atua na compensação dos
distúrbios relacionados às tensões da rede, enquanto que o conversor paralelo atua na
compensação dos distúrbios relacionados às correntes das cargas. Desta forma, dependendo da
estratégia de compensação adotada, é possível garantir que as tensões de saída para as cargas
sejam senoidais, balanceadas e reguladas, ao passo que as correntes compensadas na rede sejam
senoidais, equilibradas e em fase com as respectivas tensões de alimentação. Desta forma, um
UPQC possibilita que o condicionamento ativo de potência série e paralela seja realizado de
forma simultânea (Singh et al., 1999; Khadkikar, 2012).
Os conversores série e paralelo do UPQC podem ser controlados para operar de duas
formas distintas (Modesto et al., 2016), sendo estas:
 Estratégia de compensação convencional: O conversor paralelo é controlado para
operar como uma fonte de corrente não-senoidal, fornecendo as respectivas
componentes harmônicas e reativas da corrente da carga (modo convencional de
operação do FAP), ao passo que o conversor série é controlado para operar como
uma fonte de tensão não-senoidal, impondo no transformador de acoplamento série
as parcelas harmônicas das tensões da rede, juntamente com as parcelas
fundamentais responsáveis pela compensação dos desequilíbrios e/ou variações de
tensão (modo convencional de operação do FAS).
 Estratégia de compensação dual: O conversor paralelo é controlado para operar
como uma fonte de tensão senoidal, fornecendo para as cargas tensões senoidais,
balanceadas e reguladas, ao passo que o conversor série é controlado para operar
como uma fonte de corrente senoidal, impondo na rede correntes senoidais e
balanceadas.
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Considerando o modo dual de compensação, como o conversor paralelo se comporta
como uma fonte de tensão senoidal, este apresenta um caminho de baixa impedância para as
correntes harmônicas. Em contrapartida, como o conversor série é controlado para operar como
uma fonte de corrente senoidal, este apresenta um caminho de alta impedância para as correntes
harmônicas. Desta forma, as componentes harmônicas da corrente da carga irão fluir pelo
conversor paralelo ao invés de circularem pela rede, resultando em correntes senoidais na rede.
Já para a compensação de tensão, como o conversor paralelo impõe para as cargas tensões
senoidais, balanceadas e reguladas, os distúrbios de tensão, tais como desbalanços, harmônicos
e variações de tensões (sags/swell) são absorvidos pelos transformadores monofásicos de
acoplamento série. Portanto, de forma indireta, o conversor paralelo realiza tanto a
compensação dos desequilíbrios quanto a supressão dos distúrbios harmônicos das tensões da
rede (Modesto et al., 2016). Nota-se que a estratégia de compensação dual implica que ambos
os conversores série e paralelo operem de forma simultânea.
Além disso, ambas as referências senoidais de corrente e tensão são geradas em fase
com as respectivas tensões da rede. Desta forma, além da supressão dos harmônicos de corrente,
o conversor série realiza também, de forma indireta, a compensação da potência reativa e dos
desequilíbrios das correntes da carga.
Como pode ser observado, como as referências de entrada são senoidais, não se faz
necessário calcular referências não-senoidais por meio de métodos específicos normalmente
utilizados em estratégias de compensação convencionais. Além disso, como as grandezas
controladas de corrente e tensão são senoidais no eixo estacionário abc, estas grandezas se
tornam contínuas no eixo síncrono dq. Isso permite que o controlador proporcional-integral (PI)
clássico seja adotado, de modo que erro nulo em regime permanente seja alcançado (França,
Silva e Aredes, 2011).
A estratégia de compensação dual foi proposta por (Moran, 1989), sendo posteriormente
aplicada em diversos outros trabalhos que envolvem sistemas com condicionamento ativo de
potência série e paralelo. Como exemplo, em (Silva et al., 2002) essa estratégia foi empregada
em uma sistema ininterrupto de energia (UPS - Uninterruptible Power Supply) line-interactive
com compensação ativa de potência série e paralelo, aplicado em sistemas trifásicos a três e a
quatro-fios. Já em (Aredes e Fernandes, 2009; Santos, Cunha e Mezaroba, 2014; França et al.,
2015; Modesto et al., 2016), essa estratégia de compensação foi empregada em sistemas UPQC
trifásicos. Em sistemas monofásicos, pode-se citar o UPS line-interactive apresentada por
(Barriviera et al., 2012; Jeon e Cho, 1997) e o UPQC descrito em (Barriviera et al., 2011).
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Diversos trabalhos relacionados à UPQC são encontrados na literatura (Khadkikar e
Chandra, 2009; Khadkikar e Chandra, 2011; Rubilar et al., 2007; Santos et al., 2011; Karanki
et al., 2013; Aredes, Heumann e Watanabe, 1998; Da Silva et al., 2011). Em (Khadkikar, 2012)
é apresentado um amplo estudo sobre topologias, estrutura física, técnicas de controle, dentre
outras informações sobre UPQC, sendo apresentada uma lista com mais de 180 referências
correlatas à esse sistema.

3.3.3.1 Sistema PV com funcionalidade de um UPQC
Como mencionado anteriormente neste capítulo, sistemas PV podem ser empregados
em aplicações que envolvem o condicionamento ativo de potência paralelo, ou seja, realizar
simultaneamente a função de um FAP. Esse conceito pode ser expandido também para os
sistemas UPQC, ou seja, incorporar em um sistema PV as funcionalidades de um UPQC. Para
isso, faz-se necessária a utilização de dois conversores para a implementação deste sistema, os
quais são conectados em série e paralelo com a rede. Neste trabalho, essa nova estrutura de
condicionamento ativo de energia é denominada sistema PV-UPQC, sendo simplificadamente
representada pelo diagrama em blocos mostrado na Figura 3.5.

Figura 3.5 – Diagrama em blocos simplificado de um sistema PV-UPQC de estágio simples.
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Fonte: Próprio autor.

Um sistema PV-UPQC pode fornecer energia ativa tanto para o sistema elétrico de
distribuição convencional quanto para as cargas a ele conectadas, sendo essa energia ativa
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gerada por um conjunto de placas solares que formam o arranjo PV. Além disso, filtragem
universal é também realizada por ambos os conversores série e paralelo que compõem esse
sistema.
Alguns trabalhos encontrados na literatura mostram a implementação de sistemas PV
utilizando dois conversores, conectados em série e paralelo com a rede elétrica. Em (Cavalcanti
et al., 2006a; b) foi apresentado um sistema de estágio simples, implementado utilizando dois
inversores trifásico a três fios. Entretanto, resultados experimentais foram apresentados
somente para o conversor série operando como um DVR. Neste caso, a supressão dos
harmônicos da tensão da rede não é realizada, do mesmo modo que a operação do conversor
paralelo como FAP não é apresentada. Já (Devassy e Singh, 2015) mostra um sistema de duplo
estágio trifásico a três fios, sendo implementado somente em simulação computacional.
Entretanto, a supressão dos harmônicos de tensão ou de corrente não foram consideradas. A
utilização de um UPQC em um sistema de geração distribuída é apresentada em (Han et al.,
2006). Como a estratégia de compensação convencional foi utilizada para o controle do UPQC,
o inversor paralelo muda seu modo de operação, de uma fonte de corrente para uma fonte de
tensão, e vice-versa, quando o sistema passa do modo ilhado para o interconectado. Essa
mudança causa transitórios nas tensões de saída fornecidas para a carga.

3.4

Conclusão
Neste capítulo foram apresentados os principais conceitos relacionados à QEE nos

sistemas elétricos de potência, sendo brevemente discutidas as recomendações nacionais
descritas pela ANEEL, bem como a recomendação do IEEE e a norma da IEC.
Foram apresentados também os principais sistemas ativos empregados para solução dos
problemas de QEE, onde tais estruturas realizam o condicionamento ativo de potência série
e/ou paralela. Neste contexto, foram apresentadas as estruturas do FAS, FAP e UPQC, além do
sistema PV-FAP. Por fim, foi apresentado o sistema PV-UPQC, o qual realiza simultaneamente
o condicionamento ativo de potência e o processamento da energia ativa de um arranjo PV.
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4

4.1

SISTEMA PV-UPQC

Introdução
Neste capítulo é apresentada a descrição do sistema PV trifásico a quatro-fios de único

estágio proposto neste trabalho. Inicialmente, é mostrada a estrutura de potência deste sistema,
assim como suas principais características de operação. Na sequência, é discutido o algoritmo
utilizado para obtenção das referências de corrente do conversor série, bem como é descrita a
malha de controle feed-forward, utilizada para estimar a potência ativa disponível no
arranjo PV.

4.2

Sistema PV-UPQC proposto
A Figura 4.1 mostra a estrutura de potência do sistema PV trifásico de estágio simples

proposto neste trabalho, o qual é conectado em uma rede elétrica trifásica a quatro-fios. Este
sistema, aqui denominado PV-UPQC, pode operar em dois modos, sendo estes:
 Modo interconectado à rede elétrica – O sistema PV-UPQC realiza simultaneamente
o processamento da energia ativa gerada pelo arranjo PV e a compensação ativa de
potência série e paralela. Desta forma, esse novo sistema PV proposto contempla
também as funcionalidades de um UPQC (Modesto et al., 2016; França et al., 2015);
 Modo ilhado – O sistema PV-UPQC fornece potência somente para as cargas, de
modo similar a um sistema ininterrupto de energia (UPS) (Modesto et al., 2015;
Silva et al., 2002). Nesta condição de operação, caso o arranjo PV forneça energia
suficiente ao barramento CC, o conversor paralelo permanece em pleno
funcionamento, alimentando as cargas que estejam conectadas ao Ponte de
Acoplamento Comum 2 (PAC2).
Além disso, em uma microrrede CA, por exemplo, a multifuncionalidade do PV-UPQC
proposto pode ser ressaltada. Neste caso, se a rede for desconectada, o inversor série é desligado
e o inversor paralelo pode operar como um conversor de potência supridor de rede (Rocabert et
al., 2012), uma vez que este pode também operar como uma fonte de corrente. No caso da
existência de algum sistema de armazenamento de energia ou um sistema de geração distribuída
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conectado ao barramento CC, o conversor paralelo pode operar como um conversor de potência
formador de rede (Rocabert et al., 2012), já que este é controlado como uma fonte de tensão.

Figura 4.1 – Diagrama em blocos do sistema PV-UPQC proposto neste trabalho.
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Como pode ser visto na Figura 4.1, o sistema PV-UPQC é implementado utilizando
dois inversores NPC trifásicos de três níveis, conectados a um barramento de tensão CC
comum. A escolha desta topologia de conversor deve-se a algumas características benéficas já
descritas na literatura, tais como:
 Redução da tensão direta nas chaves de potência e redução da taxa de distorção
harmônica da tensão de saída (Vodyakho e Mi, 2009);
 Topologia indicada para aplicações de sistemas PV de único estágio (somente o
conversor CC/CC com PV conectado diretamente ao barramento CC) e sem isolação
galvânica, utilizadas em sistemas trifásicos (Farias et al., 2011; Sebaaly, Kanaan e
N. Moubayed, 2014; Cavalcanti et al., 2012; Busquets-Monge et al., 2008).
O conversor série é conectado à rede por meio de um acoplamento indutivo (filtro L)
juntamente com os transformadores de acoplamento. Já o conversor paralelo é conectado ao
sistema através de filtros LC.
A fonte renovável de energia é composta por um arranjo PV formado por uma única
string contendo vinte placas solares conectadas em série, o qual é diretamente conectado ao
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barramento CC. Neste caso, não se faz necessário a utilização de um conversor CC/CC para
elevação da tensão do arranjo PV. Isso traz como vantagem a maximização do sistema de
processamento da energia (Cavalcanti et al., 2006a).
Considerando o ponto de máxima potência (MPP - Maximum Power Point) em
condições de teste padrão (STC - Standard Test Conditions), tem-se nos terminais de saída do
arranjo PV uma tensão de aproximadamente 616 V, pois cada placa solar fornece uma tensão
de 30,8 V. Entretanto, o valor mínimo da tensão do barramento CC é limitado a uma tensão
mínima em torno de 460 V, tensão esta suficiente para garantir o adequado funcionamento do
sistema.
O PV-UPQC é conectado ao sistema de distribuição de energia por meio de uma chave
estática, cuja função principal é realizar a rápida desconexão do sistema quando a condição de
ilhamento é detectada, ou seja, quando ocorre uma falta no fornecimento de energia pela rede.
Além disso, esta desconexão possibilita que o sistema PV-UPQC opere no modo ilhado.

4.3

Estratégia dual de controle do sistema PV-UPQC
Devido às características vantajosas já mencionadas anteriormente no capítulo 3, neste

trabalho é adotada a estratégia dual de compensação ativa de potência por meio de controle dos
conversores série e paralelo do PV-UPQC. Neste caso, o conversor série realiza o
processamento da energia ativa gerada pelo arranjo PV, impondo à rede correntes senoidais,
balanceadas e em oposição de fase com as respectivas tensões de alimentação.
Simultaneamente, este conversor realiza a supressão de harmônicos, compensação de reativos
e desequilíbrios das correntes da carga, garantindo que as correntes sintetizadas na rede sejam
sempre senoidais e balanceadas. Por outro lado, cabe ao conversor paralelo manter para as
cargas tensões senoidais, balanceadas e reguladas. Portanto, de forma indireta este conversor
realiza a compensação dos desequilíbrios e supressão dos harmônicos das tensões da rede. Neste
caso, distúrbios de tensão, tais como desbalanços, harmônicos e variações de tensões
(sags/swell) são absorvidos pelos transformadores de acoplamento série, não sendo refletidos
para as cargas.
Se a estratégia de compensação convencional for adotada, no modo de operação ilhado,
o conversor paralelo necessariamente precisa alterar seu modo de operação. Neste caso, este
deixará de operar como uma fonte de corrente não senoidal para operar como uma fonte de
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tensão senoidal. Quando o sistema deixar de operar no modo ilhado para entrar no modo
interconectado, o inversor paralelo deverá voltar a operar como fonte de corrente não senoidal.
Esta troca pode causar transitórios nas tensões fornecida às cargas. Por outro lado, se a estratégia
de compensação dual é adotada, a troca no modo de operação mencionada anteriormente não
ocorre, haja visto que o inversor paralelo continua operando como fonte de tensão senoidal em
ambos os modos de operação, ou seja, interconectado ou ilhado. Como consequência, nenhum
transitório é percebido nas tensões de saída fornecidas às cargas.

4.3.1

Malha de controle das correntes no inversor NPC série
A Figura 4.2 mostra o diagrama em blocos da malha de controle das correntes do

conversor série. Como pode ser observado, controladores proporcional-integral (PI) clássicos
são implementados no sistema de coordenadas dq0. Como o conversor série é sempre
controlado para operar como uma fonte de corrente senoidal, as referências senoidais de
corrente são contínuas no referencial síncrono dq0. Isso permite que este tipo de controlador
seja adotado de modo a garantir, teoricamente, erro nulo em regime permanente.

Figura 4.2 - Diagrama em blocos da malha de controle da corrente do inversor NPC série no eixo dq0.
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Verifica-se na Figura 4.2 a presença do controlador PI𝑉𝑐𝑐 , sendo este responsável por
∗
manter a tensão total do barramento CC no valor de referência desejado (𝑣𝑐𝑐
). Esta referência
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de tensão é fornecida pelo algoritmo de MPPT baseada em perturbação e observação (método
P&O), descrita em detalhes no apêndice B. Além disso, no apêndice A é apresentado o sistema
PLL adotado neste trabalho, sendo este o AF-PSD-3pPLL trifásico descrito em (Bacon e Silva,
2015).
Nas seções seguintes são explicitados o algoritmo baseado no sistema de eixos de
referência síncrona (SRF - Synchronous Reference Frame), neste trabalho chamado de
algoritmo SRF, utilizado para obtenção da componente da corrente da carga no eixo direto d
(𝑖𝐿𝑑 ), além da malha de controle feed-forward (MCFF).

4.3.1.1 Geração das referências de corrente
O conversor série impõe na rede elétrica a parcela ativa fundamental da corrente da
carga, de modo que a supressão de harmônicos e compensação de reativos seja indiretamente
realizada. Para isso, faz-se necessária a implementação de um algoritmo que realize
constantemente a leitura das correntes da carga, de modo a separar as parcelas ativas
fundamentais das parcelas harmônicas e reativas.
Diversos algoritmos têm sido propostos na literatura para desempenhar esta tarefa (Jou,
1995), podendo citar algoritmos baseados na teoria da potência ativa e reativa instantânea
(teoria p-q) (Akagi, Kanazawa, Nabae, 1984), métodos de detecção de pico da componente
fundamental (Cardenas et al., 2003), dentre outros. Outros algoritmos de compensação baseado
no sistema SRF têm sido largamente utilizados). O algoritmo SRF foi inicialmente utilizado
na compensação ativa de potência de um filtro série híbrido trifásico, atuando como isolador
harmônico entre a fonte de alimentação e a carga (Bhattacharya et al., 1991). Outros trabalhos,
abordando diversas aplicações como filtros ativos de potência monofásicos e trifásicos (Garcia
Campanhol et al., 2014), sistemas UPS e UPQC monofásicos e trifásicos (Silva et al., 2002;
Modesto et al., 2015) também adotaram algoritmos baseado no SRF.
Para separação da parcela ativa fundamental das parcelas harmônicas e reativas da
corrente da carga, a adoção do algoritmo SRF apresenta algumas vantagens. Como exemplo,
este algoritmo apresenta implementação relativamente fácil, pois necessita apenas de equações
matemáticas básicas e um único filtro passa baixa (FPB). Além disso, é pouco influenciável por
possíveis distúrbios presentes na tensão da rede elétrica. Em outras palavras, harmônicos e/ou
desequilíbrios presentes nas tensões da rede elétrica, por exemplo, não afetam
significativamente a geração das referências de compensação obtidas pelo algoritmo SRF. Isto
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ocorre desde que o sistema de detecção do ângulo de fase da rede elétrica, como por exemplo
um sistema PLL (Phase-Locked Loop), seja robusto o bastante para rejeitar tais distúrbios da
rede (Silva e Bacon, 2015). Portanto, analisando tais características, é adotado neste trabalho o
∗
algoritmo SRF para obtenção da referência de corrente no referencial síncrono d (𝑖𝑐𝑠𝑑
).

No sistema SRF, as correntes medidas da carga 𝑖𝐿_𝑎𝑏𝑐 são representadas no referencial
d (𝑖𝐿𝑑 ) pela soma das respectivas componentes ativas e harmônicas da carga, conforme mostra
a equação (4.1):

𝑖𝐿𝑑

2
= √ [𝑐𝑜𝑠𝜃𝑝𝑙𝑙
3

1
√3
− 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑝𝑙𝑙 +
𝑠𝑒𝑛𝜃𝑝𝑙𝑙
2
2

𝑖𝐿𝑎
1
√3
− 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑝𝑙𝑙 −
𝑠𝑒𝑛𝜃𝑝𝑙𝑙 ] [𝑖𝐿𝑏 ]
2
2
𝑖𝐿𝑐

(4.1)

sendo 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑝𝑙𝑙 e 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑝𝑙𝑙 as coordenadas do vetor unitário síncrono, e θpll representa o ângulo
de fase θ estimado da rede pelo PLL.
Como pode ser notado na Figura 4.2, um FPB é usado para extrair a componente
contínua 𝑖𝐿𝑑𝑐𝑐 , a qual representa as componentes ativas totais das correntes da carga.
Portanto, a referência de corrente do conversor série, no eixo síncrono d, é dada por:

∗
𝑖𝑐𝑠𝑑
= 𝑖𝐿𝑑𝑐𝑐 + 𝑖𝑐𝑐 − 𝑖𝑓𝑓

(4.2)

A grandeza 𝑖𝑐𝑐 determina a quantidade de potência ativa a ser absorvida ou fornecida
para a rede, de modo que a tensão do barramento CC permanece regulada. Em outras palavras,
∗
𝑖𝑐𝑐 ajusta a amplitude da corrente 𝑖𝑐𝑠𝑑
de modo que o fluxo de energia pelo sistema PV-UPQC

seja controlado, garantindo o balanço de potência no sistema. Atuando em conjunto com 𝑖𝑐𝑐 , a
corrente da malha de controle de feed-forward (iff) acelera o balanço de potência do sistema,
conforme será discutido na seção seguinte.
Como é esperado que as correntes na rede sejam senoidais e equilibradas, tanto a
∗
∗
componente em quadratura 𝑖𝑐𝑠𝑞
quanto a componente de sequência zero 𝑖𝑐𝑠0
devem ser

definidas como zero, conforme pode ser observado na Figura 4.2.
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4.3.1.2 Malha de controle feed-forward
Nesta seção, a funcionalidade da MCFF é enfatizada, uma vez que sua principal função
é realizada quando mudanças bruscas de irradiação solar ocorrem no arranjo PV (Campanhol
et al., 2017).
A MCFF é utilizada pois a resposta dinâmica da malha de controle da tensão do
barramento CC é sempre mais lenta do que a malha de controle da corrente do conversor série.
Desta forma, a MCFF atua em conjunto com o controlador da tensão CC, determinando a
adequada amplitude das correntes do inversor série, de modo que o equilíbrio de potência do
sistema PV-UPQC seja rapidamente alcançado. Em outras palavras, a MCFF auxilia na
velocidade de cálculo das referências de corrente do inversor série durante a ocorrência de
variações rápidas na irradiação solar. Como consequência, possíveis distúrbios na tensão do
barramento CC, tais como oscilações de tensão e overshoot/undershoot de tensão são
minimizados. Além disso, o tempo de assentamento da tensão CC também é reduzido durante
transientes de irradiação solar.
A estratégia consiste em estimar, no referencial estacionário abc, o valor de pico da
corrente fundamental do conversor série (𝐼𝑠𝑝𝑖𝑐𝑜 ) a ser injetada na rede. Após, 𝐼𝑠𝑝𝑖𝑐𝑜 é
transformada do referencial estacionário abc para o síncrono dq, de modo a obter a corrente de
feed-forward (iff).
A potência produzida pelo arranho PV (𝑃𝑝𝑣 ) é dada por:

𝑃𝑝𝑣 = 𝑣𝑝𝑣 𝑖𝑝𝑣 = (𝑣𝑐𝑐1 + 𝑣𝑐𝑐2 )𝑖𝑝𝑣

(4.3)

onde 𝑣𝑝𝑣 e 𝑖𝑝𝑣 são, respectivamente, a tensão e corrente do arranjo PV, enquanto 𝑣𝑐𝑐1 e 𝑣𝑐𝑐2
são as tensões do barramento CC.
Assumindo que tanto as correntes do inversor série quanto as tensões da rede são
balanceadas, a potência ativa (𝑃𝑠 ), extraída do arranjo PV e fornecida para a rede, pode ser
definida por:

𝑃𝑠 = 3𝑉𝑠 𝐼𝑠 =

3𝑉𝑠𝑝𝑖𝑐𝑜 𝐼𝑠𝑝𝑖𝑐𝑜
2

(4.4)
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onde 𝑉𝑠 e 𝐼𝑠 são, respectivamente, os valores eficazes de tensão e corrente da rede, enquanto
que 𝑉𝑠𝑝𝑖𝑐𝑜 e 𝐼𝑠𝑝𝑖𝑐𝑜 são suas respectivas amplitudes.
Desconsiderando as perdas no sistema, têm-se que 𝑃𝑝𝑣 = 𝑃𝑠 . Portanto, 𝐼𝑠𝑝𝑖𝑐𝑜 pode ser
estimada por:

𝐼𝑠𝑝𝑖𝑐𝑜 =

2𝑣𝑝𝑣 𝑖𝑝𝑣
3𝑉𝑠1𝑝𝑖𝑐𝑜

(4.5)

onde 𝑉𝑠1𝑝𝑖𝑐𝑜 representa a amplitude de pico da componente fundamental da tensão da rede
(sequência positiva), a qual pode ser estimada pelo sistema PLL descrito no Apêndice A.
Finalmente, a corrente iff representada no sistema de referência síncrona dq é dada por:

3
𝑖𝑓𝑓 = √ 𝐼𝑠𝑝𝑖𝑐𝑜
2

(4.6)

Desta forma, iff é usada em (4.2) para calcular a referência de corrente do conversor
∗
série (𝑖𝑐𝑠𝑑
).

Como pode ser observado, embora o balanço de potência do sistema PV-UPQC possa
ser assegurado apenas pelo controlador de tensão do barramento CC, a corrente iff contribui na
melhora da resposta dinâmica tanto das tensões do barramento CC como nos cálculos das
correntes de referência das correntes da rede (conversor série). Além disso, não se faz
necessário o uso de sensores adicionais de tensão ou corrente, uma vez que a grandezas
empregadas no cálculo de iff já são previamente medidas (𝑣𝑝𝑣 e 𝑖𝑝𝑣 ) ou estimada (𝑉𝑠1𝑝𝑖𝑐𝑜 ).

4.3.2

Malha de controle das tensões do inversor NPC paralelo
O diagrama em blocos mostrado na Figura 4.3 representa a malha de controle do

conversor paralelo no referencial dq0. Como as tensões de saída deste conversor são controladas
para serem senoidais, reguladas e equilibradas, a referência de tensão no eixo d é definida como
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∗
𝑣𝐿𝑑
= 220 V, o que resulta em tensões CA de saída com valores eficazes 𝑉𝐿_𝑎𝑏𝑐 = 127,27 V.
∗
∗
Além disso, as referências de tensão nos eixos q (𝑣𝐿𝑞
) e zero (𝑣𝐿0
) são definidas como zero,

como observado na Figura 4.3.
As malhas internas dos controladores de tensão do conversor paralelo atuam no controle
das correntes dos indutores de filtragem 𝐿𝑓𝑝 , sendo adotados nesta malha controladores
proporcionais (P). Já as malhas externas atuam no controle das tensões CA de saída do
conversor paralelo, sendo adotados nesta malha controladores PI. Observa-se também neste
,
diagrama as correntes 𝑖𝐶𝑓𝑝_𝑑𝑞0
, sendo estas estimativas das correntes consumidas pelos
∗
capacitores de filtragem 𝐶𝑓𝑝 . Estas grandezas são adicionadas às correntes 𝑖𝐿𝑓𝑝_𝑑𝑞0
de modo a

compensar as energias reativas consumidas por estes capacitores. Verifica-se também a
realimentação da diferença entre as correntes da carga e da rede 𝑖𝐿_𝑑𝑞0 − 𝑖𝑐𝑠_𝑑𝑞0 de modo a
compensar estes distúrbios na planta de controle.

Figura 4.3 - Diagrama em blocos da malha de controle da tensão do inversor NPC paralelo no eixo dq0.
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Fonte: Próprio autor.

Para o correto funcionamento do PV-UPQC, é necessário que as tensões do barramento
CC sejam balanceadas, ou seja, 𝑣𝑐𝑐1 = 𝑣𝑐𝑐2 . Desta forma, verifica-se na Figura 4.3 a presença
de uma malha para o controle do desbalanço entre as tensões do barramento CC (𝑃𝐼𝑉𝑐𝑐𝑢 ).
Devido ao fato de que a presença de possíveis componentes CC nas tensões CA de saída do
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conversor paralelo influenciam diretamente no desequilíbrio das tensões do barramento CC, a
utilização desta malha faz com que tais tensões CA de saída apresentem componentes CC nulas
em regime permanente.

4.4

Conclusão
Este capítulo apresentou a descrição do sistema PV trifásico a quatro-fios de único

estágio proposto neste trabalho, sendo mostrada a estrutura de potência do sistema PV-UPQC,
como também explicitada as suas principais características de operação e funcionalidades. As
malhas de controle de ambos os conversores série e paralelo foram descritas, juntamente com
o algoritmo SRF e a MCFF.
A estrutura de potência proposta mostra que o sistema PV proposto engloba também as
funcionalidades de um UPQC. Desta forma, além de injetar potência ativa extraída do arranjo
PV na rede elétrica, o sistema PV-UPQC realiza, simultaneamente, o condicionamento ativo de
potência série-paralelo. Além disso, a direta conexão do arranjo PV ao barramento CC
maximiza a eficiência deste sistema.
Diversas características apresentadas evidenciam as vantagens da utilização do modo
dual de controle para o sistema PV-UPQC proposto. Como as referências das malhas de
controle dos conversores série e paralelo são grandezas contínuas no eixo dq0, controladores
PI clássicos podem ser utilizados de modo a garantir, em teoria, erro nulo em regime
permanente. Além disso, nesse modo de controle, transições entre os modos de operação
interconectado e ilhado não causam transitórios nas tensões fornecidas para as cargas pelo
conversor paralelo.
Definidas as malhas de controle e grandezas de referência de corrente e tensão, faz-se
necessária a obtenção dos modelos matemáticos de forma que os ganhos dos controladores
sejam projetados. Assim, no próximo capítulo é apresentada a modelagem matemática dos
conversores série e paralelo, de modo a obter as respectivas funções de transferência que
representem seus sistemas físicos. Também é apresentada a modelagem matemática da planta
de tensão do barramento CC.
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5

5.1

MODELAGEM E PROJETO DOS CONTROLADORES

Introdução
Neste capítulo é apresentada a modelagem do circuito de potência dos conversores série

e paralelo do sistema PV-UPQC. Os modelos matemáticos são obtidos tanto no sistema de
coordenadas estacionárias abc quanto no sistema de coordenadas síncronas dq0. É desenvolvida
também a modelagem da planta de tensão total barramento CC. A partir disso, as respectivas
funções de transferência (FT) de malha aberta e malha fechada são descritas, bem como são
realizados os projetos dos controladores PI (Proporcional-Integral) e P (Proporcional) utilizados
nestas malhas de controle.
O estudo de estabilidade das malhas de controle do sistema PV-UPQC é também
apresentado, de modo a analisar a capacidade dos conversores série e paralelo em se manterem
estáveis perante à ocorrência de distúrbios nas correntes das cargas ou nas tensões da rede.

5.2

Modelagem do inversor NPC série
Nesta seção é apresentada a modelagem da planta do inversor NPC série, bem como as

malhas de controle de corrente no referencial estacionário abc e síncrono dq0, com as
respectivas funções de transferência de malha aberta e fechada.

5.2.1 Modelagem do inversor NPC série no referencial estacionário abc
Para obtenção do modelo matemático de cada uma das fases do conversor série no
referencial estacionário abc, considera-se inicialmente que as correntes trifásicas deste
conversor são equilibradas, bem como que o conversor paralelo opera com uma fonte de tensão
ideal. Assim, o conversor série pode ser representado conforme mostra a Figura 5.1. Neste
estudo, as tensões do barramento CC (𝑉𝑐𝑐1 e 𝑉𝑐𝑐2) são assumidas constantes.
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Figura 5.1 – Circuito trifásico do conversor NPC conectado em série com a rede.
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Fonte: Próprio autor.

Para obtenção do modelo matemático de cada uma das fases do conversor série, é
considerado que as indutâncias de acoplamento são iguais (𝐿𝑓𝑠𝑎 = 𝐿𝑓𝑠𝑏 = 𝐿𝑓𝑠𝑐 = 𝐿𝑓𝑠 ), bem
como suas respectivas resistências série equivalentes (𝑅𝐿𝑓𝑠𝑎 = 𝑅𝐿𝑓𝑠𝑏 = 𝑅𝐿𝑓𝑠𝑐 = 𝑅𝐿𝑓𝑠 ).
Considera-se também que os transformadores de acoplamento de cada uma das fases
apresentam indutância total de dispersão (𝐿𝑑𝑡𝑠 ), bem como resistência série (𝑅𝑑𝑡𝑠 ). Assim, o
circuito equivalente de cada uma das fases, considerando a impedância do indutor de
acoplamento e a de dispersão do transformador, pode ser representado conforme mostra a
Figura 5.2. Neste, 𝑣𝑠 representa a tensão da rede elétrica e 𝑣𝐿 a tensão da carga.
Figura 5.2 – Circuito equivalente considerando a impedância de dispersão do transformador série.
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Fonte: Próprio autor.
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Considerando as equações (5.1), (5.2) e (5.3), é possível refletir as impedâncias de
dispersão e a queda de tensão 𝑣𝑠 − 𝑣𝐿 , do lado primário para o lado secundário do
transformador. Assim, obtém-se o circuito equivalente mostrado na Figura 5.3.

𝑛=

𝑁𝑝
𝑁𝑠

(5.1)

𝑉𝑝 = 𝑛. 𝑉𝑠

(5.2)

𝑍𝑝 = 𝑛2 . 𝑍𝑠

(5.3)

Figura 5.3 – Circuito equivalente de cada fase do conversor série.

Vcc
___

n2Ldts+Lfs n2Rdts+RLfs

2
A

n(vs-vL)

0

Vcc
___
2
Fonte: Próprio autor.

Na operação em três níveis, têm-se a tensão do conversor série entre os pontos A e 0
(𝑣𝐴0𝑠 ) variando entre zero e +𝑉𝑐𝑐 ⁄2, e entre zero e −𝑉𝑐𝑐 ⁄2. Considerando o semi-ciclo positivo,
o valor médio de 𝑣𝐴0𝑠 pode ser calculado pela equação (5.4).

〈𝑣𝐴0𝑠 (𝑡)〉 = 𝑑𝑠 (𝑡).

𝑉𝑐𝑐
2

onde 𝑑𝑠 (𝑡) representa a razão cíclica do conversor série.

(5.4)
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Assim, o circuito equivalente pode ser representado conforme mostra a Figura 5.4.
Neste, considera-se 𝑛 = 1, devido a relação de transformação unitária do transformador de
acoplamento, bem como 𝐿𝑒𝑞𝑠 = 𝐿𝑑𝑡𝑠 + 𝐿𝑓𝑠 e 𝑅𝑒𝑞𝑠 = 𝑅𝑑𝑡𝑠 + 𝑅𝐿𝑓𝑠 .
Figura 5.4 – Modelo equivalente de cada fase do conversor série no referencial abc.
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___
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2

Fonte: Próprio autor.

Desenvolvendo a análise deste circuito e considerando o valor médio das grandezas de
corrente e tensão, é possível escrever a seguinte expressão:

〈𝑑𝑠 (𝑡)〉

𝑉𝑐𝑐
𝑑〈𝑖𝑐𝑠 (𝑡)〉
= 𝐿𝑒𝑞𝑠
+ 𝑅𝑒𝑞𝑠 〈𝑖𝑐𝑠 (𝑡)〉 + (〈𝑣𝑠 (𝑡)〉 − 〈𝑣𝐿 (𝑡)〉)
2
𝑑𝑡

(5.5)

Aplicando perturbações na razão cíclica 〈𝑑𝑠 (𝑡)〉, na corrente média do circuito 〈𝑖𝑐𝑠 (𝑡)〉,
na tensão média da rede 〈𝑣𝑠 (𝑡)〉 e na tensão média carga 〈𝑣𝐿 (𝑡)〉, estas grandezas podem ser
reescritas conforme mostram as equações (5.6), (5.7), (5.8) e (5.9), respectivamente.

〈𝑑𝑠 (𝑡)〉 = 𝐷𝑠 + 𝑑̂𝑠 (𝑡)

(5.6)

〈𝑖𝑐𝑠 (𝑡)〉 = 𝐼𝑐𝑠 + 𝑖̂𝑐𝑠 (𝑡)

(5.7)

〈𝑣𝑠 (𝑡)〉 = 𝑉𝑠 + 𝑣̂𝑠 (𝑡)

(5.8)

〈𝑣𝐿 (𝑡)〉 = 𝑉𝐿 + 𝑣̂𝐿 (𝑡)

(5.9)

onde 𝐷𝑠 , 𝐼𝑐𝑠 , 𝑉𝑠 e 𝑉𝐿 representam as componentes CC, e 𝑑̂𝑠 (𝑡), 𝑖̂𝑐𝑠 (𝑡), 𝑣̂𝑠 (𝑡) e 𝑣̂𝐿 (𝑡) representam
as componentes oscilantes da razão cíclica, da corrente do circuito, da tensão da rede e da tensão
da carga, respectivamente.
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Substituindo (5.6), (5.7), (5.8) e (5.9) na equação (5.5), obtém-se:

𝐷𝑠

𝑉𝑐𝑐
𝑉𝑐𝑐
𝑑𝐼𝑐𝑠
𝑑𝑖̂𝑐𝑠 (𝑡)
+ 𝑑̂𝑠 (𝑡)
= 𝐿𝑒𝑞𝑠
+ 𝐿𝑒𝑞𝑠
+ 𝑅𝑒𝑞𝑠 𝐼𝑐𝑠 + 𝑅𝑒𝑞𝑠 𝑖̂𝑐𝑠 (𝑡)
2
2
𝑑𝑡
𝑑𝑡

(5.10)

+[(𝑉𝑠 + 𝑣̂𝑠 (𝑡)) − (𝑉𝐿 + 𝑣̂𝐿 (𝑡))]

Os termos CC da equação (5.10) referem-se à resposta em regime permanente do
sistema. Portanto, desprezando estas componentes, obtém-se o modelo CA de pequenos sinais
dado pela equação (5.11).

𝑑̂𝑠 (𝑡)

𝑉𝑐𝑐
𝑑𝑖̂𝑐𝑠 (𝑡)
= 𝐿𝑒𝑞𝑠
+ 𝑅𝑒𝑞𝑠 𝑖̂𝑐𝑠 (𝑡) + (𝑣̂𝑠 (𝑡) − 𝑣̂𝐿 (𝑡))
2
𝑑𝑡

(5.11)

Aplicando a transformada de Laplace na equação (5.11) e isolando 𝑖̂𝑐𝑠 , obtêm-se:

𝑖̂𝑐𝑠 (𝑠) =

𝑑̂𝑠 (𝑠) 𝑉𝑐𝑐 ⁄2 − (𝑣̂𝑠 (𝑠) − 𝑣̂𝐿 (𝑠))
(𝐿𝑒𝑞𝑠 𝑠 + 𝑅𝑒𝑞𝑠 )

(5.12)

A diferença de tensão 𝑣̂𝑠 (𝑠) − 𝑣̂𝐿 (𝑠) representa um distúrbio para o sistema, portanto,
desconsiderando este, é possível obter a função de transferência de cada uma das fases do
conversor série no referencial estacionário abc (𝐺𝐶𝑆_𝑎𝑏𝑐 ), dada por:

𝐺𝐶𝑆_𝑎𝑏𝑐 (𝑠) =

𝑖̂𝑐𝑠 (𝑠)
𝑉𝑐𝑐 ⁄2
=
𝑑̂𝑠 (𝑠) (𝐿𝑒𝑞𝑠 𝑠 + 𝑅𝑒𝑞𝑠 )

(5.13)

5.2.1.1 Malha de controle da corrente do conversor série no referencial estacionário 𝑎𝑏𝑐
A Figura 5.5 mostra o diagrama em blocos da malha de controle da corrente de cada
uma das fases do conversor série, no referencial estacionário abc. Nesta, 𝐾𝑃𝑖𝑠 e 𝐾𝐼𝑖𝑠
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representam, respectivamente, os ganhos proporcional e integral do controlador PI de corrente
do conversor série (𝐺𝑃𝐼𝑖𝑠 ), e 𝐾𝑃𝑊𝑀 representa o ganho do modulador PWM, sendo este
calculado conforme mostra a equação (5.14) (Matavelli e Buso, 2006).

𝐾𝑃𝑊𝑀 =

1

(5.14)

𝑃𝑃𝑊𝑀

onde 𝑃𝑃𝑊𝑀 é o valor de pico da portadora triangular da modulação PWM.

Figura 5.5 – Diagrama da malha de controle de corrente do conversor série no referencial estacionário abc.

(v^s_abc – v^L_abc)
KPis

*
i^cs_abc

KPWM
KIis/s

GPIis

Controlador PI de corrente

Ganho do
PWM

Vcc
____

1
____________

2

Leqs s + Reqs
GCS_abc

^

ics_abc

Modelo do conversor série

Fonte: Próprio autor.

A partir deste diagrama é possível escrever as funções de transferência de malha aberta
(𝐺𝑀𝐴𝐶𝑆_𝑎𝑏𝑐 ) e de malha fechada (𝐺𝑀𝐹𝐶𝑆_𝑎𝑏𝑐 ) de cada uma das fases do conversor série, conforme
mostram as equações (5.15) e (5.16), respectivamente. É considerado unitário o ganho da malha
de realimentação.

(𝐾𝑃𝑖𝑠 𝑠 + 𝐾𝐼𝑖𝑠 )[𝐾𝑃𝑊𝑀 (𝑉𝑐𝑐 ⁄2)]
𝐿𝑒𝑞𝑠 𝑠 2 + 𝑅𝑒𝑞𝑠 𝑠

(5.15)

𝑖̂𝑐𝑠_𝑎𝑏𝑐 (𝑠)
(𝐾𝑃𝑖𝑠 𝑠 + 𝐾𝐼𝑖𝑠 )[𝐾𝑃𝑊𝑀 (𝑉𝑐𝑐 ⁄2)]
=
∗
𝑖̂𝑐𝑠_𝑎𝑏𝑐 (𝑠) 𝐿𝑒𝑞𝑠 𝑠 2 + [𝐾𝑃𝑖𝑠 𝐾𝑃𝑊𝑀 (𝑉𝑐𝑐 ⁄2) + 𝑅𝑒𝑞𝑠 ]𝑠 + 𝐾𝐼𝑖𝑠 𝐾𝑃𝑊𝑀 (𝑉𝑐𝑐 ⁄2)

(5.16)

𝐺𝑀𝐴𝐶𝑆_𝑎𝑏𝑐 =
𝐺𝑀𝐹𝐶𝑆_𝑎𝑏𝑐 =
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5.2.2 Modelagem do inversor NPC série no referencial síncrono dq0
Para obtenção do modelo matemático do conversor série no sistema de eixos de
coordenadas síncronas dq0, é inicialmente adotada a equação (5.11), sendo esta escrita para as
três fases do conversor série, conforme mostram as equações (5.17), (5.18) e (5.19).

𝑣𝐴0𝑠𝑝𝑤𝑚 = 𝑑̂𝑠𝑎 (𝑡)

𝑉𝑐𝑐
𝑑𝑖̂𝑐𝑠𝑎 (𝑡)
= 𝐿𝑒𝑞𝑠𝑎
+ 𝑅𝑒𝑞𝑠𝑎 𝑖̂𝑐𝑠𝑎 (𝑡) + (𝑣̂𝑠𝑎 (𝑡) − 𝑣̂𝐿𝑎 (𝑡))
2
𝑑𝑡

(5.17)

𝑣𝐵0𝑠𝑝𝑤𝑚 = 𝑑̂𝑠𝑏 (𝑡)

𝑉𝑐𝑐
𝑑𝑖̂𝑐𝑠𝑏 (𝑡)
= 𝐿𝑒𝑞𝑠𝑏
+ 𝑅𝑒𝑞𝑠𝑏 𝑖̂𝑐𝑠𝑏 (𝑡) + (𝑣̂𝑠𝑏 (𝑡) − 𝑣̂𝐿𝑏 (𝑡))
2
𝑑𝑡

(5.18)

𝑣𝐶0𝑠𝑝𝑤𝑚 = 𝑑̂𝑠𝑐 (𝑡)

𝑉𝑐𝑐
𝑑𝑖̂𝑐𝑠𝑐 (𝑡)
= 𝐿𝑒𝑞𝑠𝑐
+ 𝑅𝑒𝑞𝑠𝑐 𝑖̂𝑐𝑠𝑐 (𝑡) + (𝑣̂𝑠𝑐 (𝑡) − 𝑣̂𝐿𝑐 (𝑡))
2
𝑑𝑡

(5.19)

Isolando as derivadas de (5.17), (5.18) e (5.19), obtêm-se, respectivamente, as equações
dinâmicas de primeira ordem das correntes dos indutores das fases ‘a’, ‘b’ e ‘c’, como segue:

𝑑𝑖̂𝑐𝑠𝑎 (𝑡)
1
𝑉𝑐𝑐
=
[−𝑅𝑒𝑞𝑠𝑎 𝑖̂𝑐𝑠𝑎 (𝑡) +
𝑑̂ (𝑡) − (𝑣̂𝑠𝑎 (𝑡) − 𝑣̂𝐿𝑎 (𝑡))]
𝑑𝑡
𝐿𝑒𝑞𝑠𝑎
2 𝑠𝑎

(5.20)

𝑑𝑖̂𝑐𝑠𝑏 (𝑡)
1
𝑉𝑐𝑐
=
[−𝑅𝑒𝑞𝑠𝑏 𝑖̂𝑐𝑠𝑏 (𝑡) +
𝑑̂ (𝑡) − (𝑣̂𝑠𝑏 (𝑡) − 𝑣̂𝐿𝑏 (𝑡))]
𝑑𝑡
𝐿𝑒𝑞𝑠𝑏
2 𝑠𝑏

(5.21)

𝑑𝑖̂𝑐𝑠𝑐 (𝑡)
1
𝑉𝑐𝑐
=
[−𝑅𝑒𝑞𝑠𝑐 𝑖̂𝑐𝑠𝑐 (𝑡) +
𝑑̂ (𝑡) − (𝑣̂𝑠𝑐 (𝑡) − 𝑣̂𝐿𝑐 (𝑡))]
𝑑𝑡
𝐿𝑒𝑞𝑠𝑐
2 𝑠𝑐

(5.22)

As equações (5.20), (5.21) e (5.22) podem ser reescritas da forma matricial conforme
mostra a equação (5.23). Nesta, 𝐿𝑒𝑞𝑠(𝑎,𝑏,𝑐) = 𝐿𝑒𝑞𝑠 e 𝑅𝑒𝑞𝑠(𝑎,𝑏,𝑐) = 𝑅𝑒𝑞𝑠 .
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𝑑𝑖̂𝑐𝑠𝑎
𝑑𝑡
0 𝑖̂𝑐𝑠𝑎
𝑅𝑒𝑞𝑠 −1 0
𝑉𝑐𝑐 1 0
𝑑𝑖̂𝑐𝑠𝑏
𝑖̂
=
[ 0 −1 0 ] [ 𝑐𝑠𝑏 ] +
[0 1
𝐿𝑒𝑞𝑠
2𝐿𝑒𝑞𝑠
𝑑𝑡
0
0 −1 𝑖̂𝑐𝑠𝑐
0 0
𝑑𝑖̂𝑐𝑠𝑐
[ 𝑑𝑡 ]

0 𝑑̂𝑠𝑎
0] [𝑑̂𝑠𝑏 ]
1 𝑑̂𝑠𝑐

(5.23)

−1 0
0 (𝑣̂𝑠𝑎 − 𝑣̂𝐿𝑎 )
+
[ 0 −1 0 ] [(𝑣̂𝑠𝑏 − 𝑣̂𝐿𝑏 )]
𝐿𝑒𝑞𝑠
0
0 −1 (𝑣̂𝑠𝑐 − 𝑣̂𝐿𝑐 )
1

Seja o modelo em espaço de estados da malha de corrente do conversor série,
representado pela seguinte equação:

𝑥̇ 𝑖𝑠 (𝑡) = 𝐴𝑖𝑠 𝑥𝑖𝑠 (𝑡) + 𝐵𝑖𝑠 𝑢𝑖𝑠 (𝑡) + 𝐹𝑖𝑠 𝑤𝑖𝑠 (𝑡)

(5.24)

onde 𝑥𝑖𝑠 (𝑡) é o vetor de estado que representa as correntes do conversor série, 𝑢𝑖𝑠 (𝑡) é o vetor
de entrada que representa as razões cíclicas, e 𝑤𝑖𝑠 (𝑡) é o vetor de distúrbio que representa as
tensões aplicadas nos transformadores série.
Portanto, igualando (5.23) com (5.24) é possível escrever as seguintes equações:

𝑥̇ 𝑖𝑠 (𝑡) = [
𝑢𝑖𝑠 (𝑡) = [𝑑̂𝑠𝑎

𝑑𝑖̂𝑐𝑠𝑎
𝑑𝑡

𝑑̂𝑠𝑏

𝑑𝑖̂𝑐𝑠𝑏
𝑑𝑡

𝑑̂𝑠𝑐 ]𝑇

𝑑𝑖̂𝑐𝑠𝑐 𝑇
]
𝑑𝑡

𝑥𝑖𝑠 (𝑡) = [𝑖̂𝑐𝑠𝑎

𝑖̂𝑐𝑠𝑏

𝑖̂𝑐𝑠𝑐 ]𝑇
(5.25)

𝑤𝑖𝑠 (𝑡) = [(𝑣̂𝑠𝑎 − 𝑣̂𝐿𝑎 ) (𝑣̂𝑠𝑏 − 𝑣̂𝐿𝑏 ) (𝑣̂𝑠𝑐 − 𝑣̂𝐿𝑐 )]𝑇

Também é possível obter a matriz de estados do sistema (𝐴𝑖𝑠 ), a matriz de entrada (𝐵𝑖𝑠 )
e a matriz de distúrbio (𝐹𝑖𝑠 ), dadas por:

𝐴𝑖𝑠 =

0
𝑅𝑒𝑞𝑠 −1 0
[ 0 −1 0 ]
𝐿𝑒𝑞𝑠
0
0 −1

𝐵𝑖𝑠 =

𝑉𝑐𝑐 1 0
[0 1
2𝐿𝑒𝑞𝑠
0 0

0
0]
1

𝐹𝑖𝑠 =

−1 0
0
[ 0 −1 0 ]
𝐿𝑒𝑞𝑠
0
0 −1
1

(5.26)
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Para realizar a transformação do sistema de eixos de coordenadas estacionárias 𝑎𝑏𝑐 para
o sistema de eixos de coordenadas estacionárias 𝛼𝛽0, faz-se necessário utilizar a transformada
de Clarke, dada pela equação (5.27). Já a transformação inversa de Clarke, a qual permitir
retornar do sistema de coordenadas 𝛼𝛽0 para 𝑎𝑏𝑐, é dada pela equação (5.28). É importante
mencionar que tais transformadas são invariantes em potência.
1
1
2
2
𝑧𝛼
𝑧𝑎
2
√3 √3 𝑧
𝑧
√
[ 𝛽] =
[ 𝑏]
0
3
2
2 𝑧𝑐
𝑧0
1
1
1
[√2 √2 √2 ]
1

1
𝑧𝑎
2 1
[𝑧𝑏 ] = √ 3 2
𝑧𝑐
1
[ 2

-

0

(5.27)

1

√2
𝑧𝛼
1
√3
[𝑧𝛽 ]
2
√2 𝑧0
√3 1
2 √2]

(5.28)

onde 𝑧𝑎𝑏𝑐 representam as grandezas nos sistema de coordenadas 𝑎𝑏𝑐, enquanto que 𝑧𝛼𝛽0
representam as grandezas nos sistema de coordenadas 𝛼𝛽0.
Assim, a matriz de transformação [𝑇𝛼𝛽0 ] é dada pela equação (5.29), e a matriz de
𝑖
transformação inversa [𝑇𝛼𝛽0
] é dada pela equação (5.30).

1
[𝑇𝛼𝛽0 ] = 0
1
[√2

1
1
2
2
√3 √3
2
2
1
1
√2 √2 ]
-

1

0

1
2
1
[ 2

√3
2

𝑖
[𝑇𝛼𝛽0
]= -

(5.29)

1
√2
1

√2
√3 1
2 √2]

(5.30)
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𝑖
Considerando [𝑇𝛼𝛽0
], é possível escrever a seguinte equação:

2 𝑖
𝑍𝑎𝑏𝑐 = √ [𝑇𝛼𝛽0
]𝑍𝛼𝛽0
3

(5.31)

Portanto, os vetor 𝑥̇ 𝑖𝑠 (𝑡), 𝑥𝑖𝑠 (𝑡), 𝑢𝑖𝑠 (𝑡) e 𝑤𝑖𝑠 (𝑡) podem ser representados conforme
mostram as equações abaixo:

2 𝑖
𝑥̇ 𝑖𝑠 (𝑡) = √ [𝑇𝛼𝛽0
]𝑥̇ 𝑖𝑠_𝛼𝛽0 (𝑡)
3

(5.32)

2 𝑖
𝑥𝑖𝑠 (𝑡) = √ [𝑇𝛼𝛽0
]𝑥𝑖𝑠_𝛼𝛽0 (𝑡)
3

(5.33)

2 𝑖
𝑢𝑖𝑠 (𝑡) = √ [𝑇𝛼𝛽0
]𝑢𝑖𝑠_𝛼𝛽0 (𝑡)
3

(5.34)

2 𝑖
𝑤𝑖𝑠 (𝑡) = √ [𝑇𝛼𝛽0
]𝑤𝑖𝑠_𝛼𝛽0 (𝑡)
3

(5.35)

onde:

𝑥̇ 𝑖𝑠_𝛼𝛽0 (𝑡) = [

𝑑𝑖̂𝑐𝑠𝛼
𝑑𝑡

𝑑𝑖̂𝑐𝑠𝛽
𝑑𝑡

𝑑𝑖̂𝑐𝑠0
]
𝑑𝑡

𝑇

𝑢𝑖𝑠_𝛼𝛽0 (𝑡) = [𝑑̂𝑠𝛼

𝑥𝑖𝑠_𝛼𝛽0 (𝑡) = [𝑖̂𝑐𝑠𝛼
𝑑̂𝑠𝛽

𝑖̂𝑐𝑠𝛽

𝑇
𝑑̂𝑠0 ]

𝑤𝑖𝑠_𝛼𝛽0 (𝑡) = [(𝑣̂𝑠𝛼 − 𝑣̂𝐿𝛼 ) (𝑣̂𝑠𝛽 − 𝑣̂𝐿𝛽 )

(𝑣̂𝑠0 − 𝑣̂𝐿0 )]

Substituindo (5.32), (5.33), (5.34) e (5.35) em (5.24), obtém-se:

𝑖̂𝑐𝑠0 ]𝑇
(5.36)

𝑇
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2 𝑖
2 𝑖
√ [𝑇𝛼𝛽0
]𝑥̇ 𝑖𝑠_𝛼𝛽0 (𝑡) = 𝐴𝑖𝑠 [√ [𝑇𝛼𝛽0
]𝑥𝑖𝑠_𝛼𝛽0 (𝑡)]
3
3
(5.37)
2 𝑖
2 𝑖
+𝐵𝑖𝑠 [√ [𝑇𝛼𝛽0
]𝑢𝑖𝑠_𝛼𝛽0 (𝑡)] + 𝐹𝑖𝑠 [√ [𝑇𝛼𝛽0
]𝑤𝑖𝑠_𝛼𝛽0 (𝑡)]
3
3

Simplificando e multiplicando ambos os lados por [𝑇𝛼𝛽0 ], a equação (5.37) pode ser
reescrita como:

𝑖
𝑖
[𝑇𝛼𝛽0 ][𝑇𝛼𝛽0
]𝑥̇ 𝑖𝑠_𝛼𝛽0 (𝑡) = [𝑇𝛼𝛽0 ]𝐴𝑖𝑠 [𝑇𝛼𝛽0
]𝑥𝑖𝑠_𝛼𝛽0 (𝑡)
𝑖
+[𝑇𝛼𝛽0 ]𝐵𝑖𝑠 [𝑇𝛼𝛽0
]𝑢𝑖𝑠_𝛼𝛽0 (𝑡)

+

𝑖
[𝑇𝛼𝛽0 ]𝐹𝑖𝑠 [𝑇𝛼𝛽0
]𝑤𝑖𝑠_𝛼𝛽0 (𝑡)

(5.38)

Considerando apenas o termo relacionado a 𝑥̇ 𝑖𝑠_𝛼𝛽0 (𝑡) da equação (5.38), e conforme
as matrizes das equações (5.29) e (5.30), encontra-se:

𝑖
[𝑇𝛼𝛽0 ][𝑇𝛼𝛽0
]𝑥̇ 𝑖𝑠_𝛼𝛽0 (𝑡)

3 1
= [0
2
0

0 0
3
3
1 0] 𝑥̇ 𝑖𝑠_𝛼𝛽0 (𝑡) = 𝐼𝑥̇ 𝑖𝑠_𝛼𝛽0 (𝑡) = 𝑥̇ 𝑖𝑠_𝛼𝛽0 (𝑡)
2
2
0 1

(5.39)

Realizando o mesmo procedimento para os termos relacionados a 𝑥𝑖𝑠_𝛼𝛽0 (𝑡), 𝑢𝑖𝑠_𝛼𝛽0 (𝑡)
e 𝑤𝑖𝑠_𝛼𝛽0 (𝑡) da equação (5.38), obtêm-se, respectivamente, as seguintes equações:

𝑖
[𝑇𝛼𝛽0 ]𝐴𝑖𝑠 [𝑇𝛼𝛽0
]𝑥𝑖𝑠_𝛼𝛽0 (𝑡)

1
1
2
2
−1 0
√3 √3 𝑅𝑒𝑞𝑠
= 0
[ 0 −1
2
2 𝐿𝑒𝑞𝑠 0
0
1
1
1
[√2 √2 √2 ]
1

-

𝑖
[𝑇𝛼𝛽0 ]𝐴𝑖𝑠 [𝑇𝛼𝛽0
]𝑥𝑖𝑠_𝛼𝛽0 (𝑡) =

1
0
1
0] 2
−1
1
[ 2

0
√3
2

1
√2
1

√2
√3 1
2 √2]

3
(𝑡)
𝐴 𝑥
2 𝑖𝑠 𝑖𝑠_𝛼𝛽0

𝑥𝑖𝑠_𝛼𝛽0 (𝑡)

(5.40)

(5.41)
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𝑖
[𝑇𝛼𝛽0 ]𝐵𝑖𝑠 [𝑇𝛼𝛽0
]𝑢𝑖𝑠_𝛼𝛽0 (𝑡)

1
1
2
2
1 0
√3 √3 𝑉𝑐𝑐
[0 1
2
2 2𝐿𝑒𝑞𝑠 0 0
1
1
√2 √2 ]

1

-

= 0
1
[√2

𝑖
[𝑇𝛼𝛽0 ]𝐵𝑖𝑠 [𝑇𝛼𝛽0
]𝑢𝑖𝑠_𝛼𝛽0 (𝑡) =

1
0 1
0] 2
1
1
[ 2

1

0
√3
2

√2
1

√2
√3 1
2 √2]

𝑢𝑖𝑠_𝛼𝛽0 (𝑡)

3
(𝑡)
𝐵 𝑢
2 𝑖𝑠 𝑖𝑠_𝛼𝛽0

(5.42)

(5.43)

𝑖
[𝑇𝛼𝛽0 ]𝐹𝑖𝑠 [𝑇𝛼𝛽0
]𝑤𝑖𝑠𝛼𝛽0 (𝑡)

1
= 0
1
[√2

1
1
1
2
2
−1 0
0
1
√3 √3 1
[ 0 −1 0 ] 2
2
2 𝐿𝑒𝑞𝑠 0
0 −1
1
1
1
]
√2 √2
[ 2
-

𝑖
[𝑇𝛼𝛽0 ]𝐹𝑖𝑠 [𝑇𝛼𝛽0
]𝑤𝑖𝑠_𝛼𝛽0 (𝑡) =

0
√3
2

1
√2
1

√2
√3 1
2 √2]

3
(𝑡)
𝐹 𝑤
2 𝑖𝑠 𝑖𝑠_𝛼𝛽0

(5.44)
𝑤𝑖𝑠_𝛼𝛽0 (𝑡)

(5.45)

Substituindo (5.39), (5.41), (5.43) e (5.45) na equação (5.38), obtém-se o modelo em
espaço de estados no sistema de coordenadas 𝛼𝛽0, dado por:

𝑥̇ 𝑖𝑠_𝛼𝛽0 (𝑡) = 𝐴𝑖𝑠 𝑥𝑖𝑠_𝛼𝛽0 (𝑡) + 𝐵𝑖𝑠 𝑢𝑖𝑠_𝛼𝛽0 (𝑡) + 𝐹𝑖𝑠 𝑤𝑖𝑠_𝛼𝛽0 (𝑡)

(5.46)

Assim, é possível representar matricialmente o modelo conforme a equação (5.47).
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𝑑𝑖̂𝑐𝑠𝛼
𝑑𝑡
0 𝑖̂𝑐𝑠𝛼
𝑅𝑒𝑞𝑠 −1 0
𝑉𝑐𝑐 1
𝑑𝑖̂𝑐𝑠𝛽
𝑖̂
=
[ 0 −1 0 ] [ 𝑐𝑠𝛽 ] +
[0
𝐿𝑒𝑞𝑠
2𝐿𝑒𝑞𝑠
𝑑𝑡
0
0 −1 𝑖̂𝑐𝑠0
0
𝑑𝑖̂𝑐𝑠0
[ 𝑑𝑡 ]

̂
0 0 𝑑𝑠𝛼
1 0] [𝑑̂𝑠𝛽 ]
0 1 𝑑̂
𝑠0

−1
+
[0
𝐿𝑒𝑞𝑠
0
1

(5.47)

0
0 (𝑣̂𝑠𝛼 − 𝑣̂𝐿𝛼 )
−1 0 ] [(𝑣̂𝑠𝛽 − 𝑣̂𝐿𝛽 )]
0 −1 (𝑣̂𝑠0 − 𝑣̂𝐿0 )

Para realizar a transformação do sistema de eixos de coordenadas estacionárias 𝛼𝛽0
para o sistema de eixos de coordenadas síncronas dq0, faz-se necessário utilizar a transformada
dada pela equação(5.48). Já a transformação inversa que permite retornar do sistema de
coordenadas dq0 para 𝛼𝛽0, é dada pela equação (5.49).

𝑧𝑑
cos(𝜔𝑡)
[𝑧𝑞 ] = [− sen(𝜔𝑡)
𝑧0
0

0 𝑧𝛼
0] [𝑧𝛽 ]
1 𝑧0

(5.48)

𝑧𝛼
cos(𝜔𝑡) − sen(𝜔𝑡) 0 𝑧𝑑
[𝑧𝛽 ] = [sen(𝜔𝑡) cos(𝜔𝑡) 0] [𝑧𝑞 ]
𝑧0
0
0
1 𝑧0

(5.49)

sen(𝜔𝑡)
cos(𝜔𝑡)
0

onde 𝑧𝛼𝛽0 representam as grandezas nos sistema de coordenadas 𝛼𝛽0, enquanto que 𝑧𝑑𝑞0
representam as grandezas nos sistema de coordenadas dq0.
Assim, a matriz de transformação [𝑇𝑑𝑞0 ] é dada pela equação (5.50), e a matriz de
𝑖
transformação inversa [𝑇𝑑𝑞0
] é dada pela equação (5.51).

cos(𝜔𝑡) sen(𝜔𝑡) 0
[𝑇𝑑𝑞0 ] = [− sen(𝜔𝑡) cos(𝜔𝑡) 0]
0
0
1

(5.50)

cos(𝜔𝑡)
𝑖
[𝑇𝑑𝑞0
]= [sen(𝜔𝑡)
0

(5.51)

− sen(𝜔𝑡) 0
cos(𝜔𝑡) 0]
0
1
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𝑖
Considerando [𝑇𝑑𝑞0
], é possível escrever a seguinte equação:

𝑖
𝑍𝛼𝛽0 = [𝑇𝑑𝑞0
]𝑍𝑑𝑞0

(5.52)

Portanto, os vetores 𝑥𝑖𝑠_𝛼𝛽0 (𝑡), 𝑥̇ 𝑖𝑠_𝛼𝛽0 (𝑡), 𝑢𝑖𝑠_𝛼𝛽0 (𝑡) e 𝑤𝑖𝑠_𝛼𝛽0 (𝑡) podem ser
representados conforme mostram as equações abaixo:
𝑖
𝑥𝑖𝑠_𝛼𝛽0 (𝑡) = [𝑇𝑑𝑞0
]𝑥𝑖𝑠_𝑑𝑞0 (𝑡)

(5.53)

𝑖
𝑖
𝑥̇ 𝑖𝑠_𝛼𝛽0 (𝑡) = [𝑇̇𝑑𝑞0
]𝑥𝑖𝑠_𝑑𝑞0 (𝑡) + [𝑇𝑑𝑞0
]𝑥̇ 𝑖𝑠_𝑑𝑞0 (𝑡)

(5.54)

𝑖
𝑢𝑖𝑠_𝛼𝛽0 (𝑡) = [𝑇𝑑𝑞0
]𝑢𝑖𝑠_𝑑𝑞0 (𝑡)

(5.55)

𝑖
𝑤𝑖𝑠_𝛼𝛽0 (𝑡) = [𝑇𝑑𝑞0
]𝑤𝑖𝑠_𝑑𝑞0 (𝑡)

(5.56)

onde:

𝑥𝑖𝑠_𝑑𝑞0 (𝑡) = [𝑖̂𝑐𝑠𝑑

𝑖̂𝑐𝑠𝑞

𝑖̂𝑐𝑠0 ]𝑇

𝑑𝑖̂𝑐𝑠𝑑

𝑑𝑖̂𝑐𝑠𝑞

𝑑𝑡

𝑑𝑡

𝑥̇ 𝑖𝑠_𝑑𝑞0 (𝑡) = [

𝑢𝑖𝑠_𝑑𝑞0 (𝑡) = [𝑑̂𝑠𝑑

𝑑̂𝑠𝑞

𝑑𝑖̂𝑐𝑠0 𝑇
𝑑𝑡

]

𝑇
𝑑̂𝑠0 ]

𝑤𝑖𝑠_𝑑𝑞0 (𝑡) = [(𝑣̂𝑠𝑑 − 𝑣̂𝐿𝑑 ) (𝑣̂𝑠𝑞 − 𝑣̂𝐿𝑞 )

(5.57)

(𝑣̂𝑠0 − 𝑣̂𝐿0 )]

𝑇

Substituindo (5.53), (5.54), (5.55) e (5.56) em (5.46), obtém-se:

𝑖
𝑖
𝑖
[𝑇𝑑𝑞0
]𝑥̇ 𝑖𝑠_𝑑𝑞0 (𝑡) = 𝐴𝑖𝑠 [𝑇𝑑𝑞0
]𝑥𝑖𝑠_𝑑𝑞0 (𝑡) − [𝑇̇𝑑𝑞0
]𝑥𝑖𝑠_𝑑𝑞0 (𝑡)
𝑖
𝑖
+𝐵𝑖𝑠 [𝑇𝑑𝑞0
]𝑢𝑖𝑠_𝑑𝑞0 (𝑡) + 𝐹𝑖𝑠 [𝑇𝑑𝑞0
]𝑤𝑖𝑠_𝑑𝑞0 (𝑡)

(5.58)

Multiplicando ambos os lados por [𝑇𝑑𝑞0 ], a equação (5.58) pode ser reescrita como:
𝑖
𝑖
𝑖
[𝑇𝑑𝑞0 ][𝑇𝑑𝑞0
]𝑥̇ 𝑖𝑠_𝑑𝑞0 (𝑡) = [𝑇𝑑𝑞0 ]𝐴𝑖𝑠 [𝑇𝑑𝑞0
]𝑥𝑖𝑠_𝑑𝑞0 (𝑡) − [𝑇𝑑𝑞0 ][𝑇̇𝑑𝑞0
]𝑥𝑖𝑠_𝑑𝑞0 (𝑡)
𝑖
+[𝑇𝑑𝑞0 ]𝐵𝑖𝑠 [𝑇𝑑𝑞0
]𝑢𝑖𝑠_𝑑𝑞0 (𝑡)

+

𝑖
[𝑇𝑑𝑞0 ]𝐹𝑖𝑠 [𝑇𝑑𝑞0
]𝑤𝑖𝑠_𝑑𝑞0 (𝑡)

(5.59)
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Considerando apenas o termo relacionado a 𝑥̇ 𝑖𝑠_𝑑𝑞0 (𝑡) da equação (5.59), e conforme
as matrizes das equações (5.50) e (5.51), é possível escrever:
𝑖
[𝑇𝑑𝑞0 ][𝑇𝑑𝑞0
]𝑥̇ 𝑖𝑠_𝑑𝑞0 (𝑡)

cos(𝜔𝑡) sen(𝜔𝑡) 0 cos(𝜔𝑡) − sen(𝜔𝑡) 0
= [− sen(𝜔𝑡) cos(𝜔𝑡) 0] [sen(𝜔𝑡) cos(𝜔𝑡) 0] 𝑥̇ 𝑖𝑠_𝑑𝑞0 (𝑡)
0
0
1
0
0
1
1
𝑖
[𝑇𝑑𝑞0 ][𝑇𝑑𝑞0
]𝑥̇ 𝑖𝑠_𝑑𝑞0 (𝑡) = [0
0

0 0
1 0] 𝑥̇ 𝑖𝑠_𝑑𝑞0 (𝑡) = 𝑥̇ 𝑖𝑠_𝑑𝑞0 (𝑡)
0 1

(5.60)

(5.61)

Realizando o mesmo procedimento para os termos relacionados a 𝑥𝑖𝑠_𝑑𝑞0 (𝑡), 𝑢𝑖𝑠_𝑑𝑞0 (𝑡)
e 𝑤𝑖𝑠_𝑑𝑞0 (𝑡) da equação (5.59), obtêm-se, respectivamente, as seguintes equações:
𝑖
𝑖
[[𝑇𝑑𝑞0 ]𝐴𝑖𝑠 [𝑇𝑑𝑞0
] − [𝑇𝑑𝑞0 ][𝑇̇𝑑𝑞0
]] 𝑥𝑖𝑠_𝑑𝑞0 (𝑡)

cos(𝜔𝑡) sen(𝜔𝑡) 0 𝑅
−1 0
0 cos(𝜔𝑡) − sen(𝜔𝑡) 0
𝑒𝑞𝑠
= [[− sen(𝜔𝑡) cos(𝜔𝑡) 0]
[ 0 −1 0 ] [sen(𝜔𝑡) cos(𝜔𝑡) 0]
𝐿
0 −1
0
0
1 𝑒𝑞𝑠 0
0
0
1
cos(𝜔𝑡)
− [− sen(𝜔𝑡)
0

(5.62)

sen(𝜔𝑡) 0 −𝜔sen(𝜔𝑡) −𝜔 cos(𝜔𝑡) 0
cos(𝜔𝑡) 0] [ 𝜔cos(𝜔𝑡) −𝜔 sen(𝜔𝑡) 0]] 𝑥𝑖𝑠_𝑑𝑞0 (𝑡)
0
1
0
0
0
−

𝑖
𝑖
[[𝑇𝑑𝑞0 ]𝐴𝑖𝑠 [𝑇𝑑𝑞0
] − [𝑇𝑑𝑞0 ][𝑇̇𝑑𝑞0
]] 𝑥𝑖𝑠_𝑑𝑞0 (𝑡) =

𝑅𝑒𝑞𝑠
𝐿𝑒𝑞𝑠

−𝜔
[

0

−

𝜔

0

𝑅𝑒𝑞𝑠
𝐿𝑒𝑞𝑠

0

0

−

𝑥𝑖𝑠_𝑑𝑞0 (𝑡) = 𝐴𝑖𝑠𝑎𝑐 𝑥𝑖𝑠_𝑑𝑞0 (𝑡)

(5.63)

𝑅𝑒𝑞𝑠
𝐿𝑒𝑞𝑠 ]

𝑖
[𝑇𝑑𝑞0 ]𝐵𝑖𝑠 [𝑇𝑑𝑞0
]𝑢𝑖𝑠_𝑑𝑞0 (𝑡)

cos(𝜔𝑡) sen(𝜔𝑡) 0 𝑉
1 0 0 cos(𝜔𝑡) − sen(𝜔𝑡) 0
𝑐𝑐
= [− sen(𝜔𝑡) cos(𝜔𝑡) 0]
[0 1 0] [sen(𝜔𝑡) cos(𝜔𝑡) 0] 𝑢𝑖𝑠_𝑑𝑞0 (𝑡)
2𝐿𝑒𝑞𝑠
0 0 1
0
0
1
0
0
1

(5.64)

𝑖
[𝑇𝑑𝑞0 ]𝐵𝑖𝑠 [𝑇𝑑𝑞0
]𝑢𝑖𝑠_𝑑𝑞0 (𝑡) = 𝐵𝑖𝑠 𝑢𝑖𝑠_𝑑𝑞0 (𝑡)

(5.65)

𝑖
[𝑇𝑑𝑞0 ]𝐹𝑖𝑠 [𝑇𝑑𝑞0
]𝑤𝑖𝑠_𝑑𝑞0 (𝑡)

cos(𝜔𝑡) sen(𝜔𝑡) 0 1 −1 0
0 cos(𝜔𝑡) − sen(𝜔𝑡) 0
= [− sen(𝜔𝑡) cos(𝜔𝑡) 0]
[ 0 −1 0 ] [sen(𝜔𝑡) cos(𝜔𝑡) 0] 𝑤𝑖𝑠_𝑑𝑞0 (𝑡)
𝐿
0 −1
0
0
1 𝑒𝑞𝑠 0
0
0
1

(5.66)

𝑖
[𝑇𝑑𝑞0 ]𝐹𝑖𝑠 [𝑇𝑑𝑞0
]𝑤𝑖𝑠_𝑑𝑞0 (𝑡) = 𝐹𝑖𝑠 𝑤𝑖𝑠_𝑑𝑞0 (𝑡)

(5.67)
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Substituindo (5.61), (5.63), (5.65) e (5.67) na equação (5.59), encontra-se o modelo em
espaço de estados no sistema de coordenadas dq0, dado pela seguinte equação:

𝑥̇ 𝑖𝑠_𝑑𝑞0 (𝑡) = 𝐴𝑖𝑠𝑎𝑐 𝑥𝑖𝑠_𝑑𝑞0 (𝑡) + 𝐵𝑖𝑠 𝑢𝑖𝑠_𝑑𝑞0 (𝑡) + 𝐹𝑖𝑠 𝑤𝑖𝑠_𝑑𝑞0 (𝑡)

(5.68)

Assim, é possível representar matricialmente este modelo conforme a equação (5.69).

𝑅𝑒𝑞𝑠
𝑑𝑖̂𝑐𝑠𝑑
−
𝐿𝑒𝑞𝑠
𝑑𝑡
𝑑𝑖̂𝑐𝑠𝑞
= −𝜔
𝑑𝑡
𝑑𝑖̂𝑐𝑠0
0
[ 𝑑𝑡 ] [

𝜔

0

𝑅𝑒𝑞𝑠
−
𝐿𝑒𝑞𝑠
0

0
−

𝑅𝑒𝑞𝑠
𝐿𝑒𝑞𝑠 ]

𝑖̂𝑐𝑠𝑑
𝑉𝑐𝑐 1 0
[𝑖̂𝑐𝑠𝑞 ] +
[0 1
2𝐿𝑒𝑞𝑠
0 0
𝑖̂𝑐𝑠0

̂
0 𝑑𝑠𝑑
0] [𝑑̂𝑠𝑞 ]
1 𝑑̂
𝑠0

(5.69)

−1 0
0 (𝑣̂𝑠𝑑 − 𝑣̂𝐿𝑑 )
+
[ 0 −1 0 ] [(𝑣̂𝑠𝑞 − 𝑣̂𝐿𝑞 )]
𝐿𝑒𝑞𝑠
0
0 −1 (𝑣̂𝑠0 − 𝑣̂𝐿0 )
1

A partir da equação (5.69), desprezando os termos de acoplamento cruzado, é possível
escrever as equações diferenciais (5.70), (5.71) e (5.72), as quais representam as correntes, os
sinais de entrada da planta e os distúrbios, para cada uma das coordenadas dq0.

𝑑𝑖̂𝑐𝑠𝑑 (𝑡)
1
𝑉𝑐𝑐
=
[−𝑅𝑒𝑞𝑠 𝑖̂𝑐𝑠𝑑 (𝑡) +
𝑑̂ (𝑡) − (𝑣̂𝑠𝑑 (𝑡) − 𝑣̂𝐿𝑑 (𝑡))]
𝑑𝑡
𝐿𝑒𝑞𝑠
2 𝑠𝑑

(5.70)

𝑑𝑖̂𝑐𝑠𝑞 (𝑡)
1
𝑉𝑐𝑐
=
[−𝑅𝑒𝑞𝑠 𝑖̂𝑐𝑠𝑞 (𝑡) +
𝑑̂ (𝑡) − (𝑣̂𝑠𝑞 (𝑡) − 𝑣̂𝐿𝑞 (𝑡))]
𝑑𝑡
𝐿𝑒𝑞𝑠
2 𝑠𝑞

(5.71)

𝑑𝑖̂𝑐𝑠0 (𝑡)
1
𝑉𝑐𝑐
=
[−𝑅𝑒𝑞𝑠𝑐 𝑖̂𝑐𝑠0 (𝑡) +
𝑑̂ (𝑡) − (𝑣̂𝑠0 (𝑡) − 𝑣̂𝐿0 (𝑡))]
𝑑𝑡
𝐿𝑒𝑞𝑠
2 𝑠0

(5.72)

Reescrevendo estas equações, obtêm-se as tensões sintetizadas nos terminais de saída
do conversor série, conforme mostram as equações (5.73), (5.74) e (5.75).
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𝑑̂𝑠𝑑 (𝑡)

𝑉𝑐𝑐
𝑑𝑖̂𝑐𝑠𝑑 (𝑡)
= 𝐿𝑒𝑞𝑠
+ 𝑅𝑒𝑞𝑠 𝑖̂𝑐𝑠𝑑 (𝑡) + (𝑣̂𝑠𝑑 (𝑡) − 𝑣̂𝐿𝑑 (𝑡))
2
𝑑𝑡

(5.73)

𝑑̂𝑠𝑞 (𝑡)

𝑑𝑖̂𝑐𝑠𝑞 (𝑡)
𝑉𝑐𝑐
= 𝐿𝑒𝑞𝑠
+ 𝑅𝑒𝑞𝑠 𝑖̂𝑐𝑠𝑞 (𝑡) + (𝑣̂𝑠𝑞 (𝑡) − 𝑣̂𝐿𝑞 (𝑡))
2
𝑑𝑡

(5.74)

𝑑̂𝑠0 (𝑡)

𝑉𝑐𝑐
𝑑𝑖̂𝑐𝑠0 (𝑡)
= 𝐿𝑒𝑞𝑠
+ 𝑅𝑒𝑞𝑠 𝑖̂𝑐𝑠0 (𝑡) + (𝑣̂𝑠0 (𝑡) − 𝑣̂𝐿0 (𝑡))
2
𝑑𝑡

(5.75)

A partir destas equações, obtém-se o circuito equivalente do conversor série trifásico
NPC no sistema de coordenadas dq0, conforme apresentado na Figura 5.6. Este é representado
por três circuitos monofásicos desacoplados entre si, sendo um na coordenada d, outro na
coordenada q e por fim outro na coordenada zero (0).
Figura 5.6 – Modelo equivalente do conversor série no referencial síncrono dq0:
(a) referencial d; (b) referencial q; (c) referencial zero (0).
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Verifica-se a similaridade destes circuitos com o circuito obtido no modelo em
coordenadas 𝑎𝑏𝑐 (Figura 5.4). Portanto, é possível escrever a função de transferência do
conversor série para cada uma das coordenadas do referencial síncrono dq0 (𝐺𝐶𝑆_𝑑𝑞0 ), conforme
equação (5.76). Neste diagrama, a diferença de tensão 𝑣̂𝑠_𝑑𝑞0 (𝑠) − 𝑣̂𝐿_𝑑𝑞0 (𝑠) também é
considerada um distúrbio.

𝐺𝐶𝑆_𝑑𝑞0 (𝑠) =

𝑖̂𝑐𝑠_𝑑𝑞0 (𝑠)
𝑉𝑐𝑐 ⁄2
=
𝑑̂𝑠_𝑑𝑞0 (𝑠) (𝐿𝑒𝑞𝑠 𝑠 + 𝑅𝑒𝑞𝑠 )

(5.76)

5.2.2.1 Malha de controle da corrente do conversor série no referencial síncrono dq0
A Figura 5.7 mostra o diagrama em blocos da malha de controle da corrente do
conversor série, para cada uma das coordenadas do referencial síncrono dq0.
Figura 5.7 – Diagrama da malha de controle de corrente do conversor série no referencial 𝑑𝑞0.
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KPis

*
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Fonte: Próprio autor:

A partir deste diagrama é possível escrever as funções de transferência de malha aberta
(𝐺𝑀𝐴𝐶𝑆_𝑑𝑞0 ) e de malha fechada (𝐺𝑀𝐹𝐶𝑆_𝑑𝑞0 ), para este sistema de coordenadas, conforme
mostram as equações (5.77) e (5.78), respectivamente. Verifica-se que estas funções são
idênticas às funções obtidas para o sistema de coordenadas abc, ou seja, 𝐺𝑀𝐴𝐶𝑆_𝑎𝑏𝑐 = 𝐺𝑀𝐴𝐶𝑆_𝑑𝑞0
e 𝐺𝑀𝐹𝐶𝑆_𝑎𝑏𝑐 = 𝐺𝑀𝐹𝐶𝑆_𝑑𝑞0 .
(𝐾𝑃𝑖𝑠 𝑠 + 𝐾𝐼𝑖𝑠 )[𝐾𝑃𝑊𝑀 (𝑉𝑐𝑐 ⁄2)]
𝐿𝑒𝑞𝑠 𝑠 2 + 𝑅𝑒𝑞𝑠 𝑠

(5.77)

(𝐾𝑃𝑖𝑠 𝑠 + 𝐾𝐼𝑖𝑠 )[𝐾𝑃𝑊𝑀 (𝑉𝑐𝑐 ⁄2)]
𝑖̂𝑐𝑠_𝑑𝑞0 (𝑠)
=
∗
2
𝑖̂𝑐𝑠_𝑑𝑞0 (𝑠) 𝐿𝑒𝑞𝑠 𝑠 + [𝐾𝑃𝑖𝑠 𝐾𝑃𝑊𝑀 (𝑉𝑐𝑐 ⁄2) + 𝑅𝑒𝑞𝑠 ]𝑠 + 𝐾𝐼𝑖𝑠 𝐾𝑃𝑊𝑀 (𝑉𝑐𝑐 ⁄2)

(5.78)

𝐺𝑀𝐴𝐶𝑆_𝑑𝑞0 =
𝐺𝑀𝐹𝐶𝑆_𝑑𝑞0 =
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5.3

Modelagem do inversor NPC paralelo
Nesta seção é apresentada a modelagem da planta do inversor NPC paralelo, juntamente

com as malhas de controle da corrente e tensão no referencial estacionário abc e síncrono dq0,
com as respectivas funções de transferência de malha aberta e fechada.

5.3.1 Modelagem do inversor NPC paralelo no referencial estacionário abc
Para obtenção do modelo matemático de cada uma das fases do conversor paralelo no
referencial estacionário abc, considera-se inicialmente que as tensões trifásicas de saída deste
conversor são equilibradas, e que o conversor série opera com uma fonte de corrente ideal.
Assim, o conversor paralelo pode ser representado conforme mostra a Figura 5.8, onde 𝑉𝑐𝑐1 e
𝑉𝑐𝑐2 são assumidos constantes.

Figura 5.8 – Circuito trifásico do conversor NPC conectado em paralelo com a rede.
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Na operação em três níveis, a tensão entre os terminais “A” e “0” do conversor paralelo
(𝑣𝐴0𝑝 ) varia entre zero e +𝑉𝑐𝑐 ⁄2, e entre zero e −𝑉𝑐𝑐 ⁄2, idêntico ao conversor série. Assim,
têm-se o valor médio de 𝑣𝐴0𝑝 conforme apresentado na equação (5.4). Portanto, o circuito
equivalente de cada uma das fases do conversor paralelo pode ser representado conforme
mostra a Figura 5.9. Neste circuito, é considerado que as indutâncias de acoplamento são iguais,
ou

seja,

𝐿𝑓𝑝𝑎 = 𝐿𝑓𝑝𝑏 = 𝐿𝑓𝑝𝑐 = 𝐿𝑓𝑝 ,

𝑅𝐿𝑓𝑝𝑎 = 𝑅𝐿𝑓𝑝𝑏 = 𝑅𝐿𝑓𝑝𝑐 = 𝑅𝐿𝑓𝑝 ,

bem

com

suas

como

que

respectivas
os

resistências

capacitores

de

internas
filtragem

𝐶𝑓𝑝𝑎 = 𝐶𝑓𝑝𝑏 = 𝐶𝑓𝑝𝑐 = 𝐶𝑓𝑝 .

Figura 5.9 – Modelo equivalente de cada fase do conversor paralelo.
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Desenvolvendo a análise deste circuito e considerando o valor médio das grandezas de
corrente e tensão, é possível escrever as seguintes expressões:

〈𝑑𝑝 (𝑡)〉

𝑑〈𝑖𝐿𝑓𝑝 (𝑡)〉
𝑉𝑐𝑐
= 𝐿𝑓𝑝
+ 𝑅𝐿𝑓𝑝 〈𝑖𝐿𝑓𝑝 (𝑡)〉 + 〈𝑣𝐿 (𝑡)〉
2
𝑑𝑡

〈𝑖𝐿𝑓𝑝 (𝑡)〉 = 〈𝑖𝐶𝑓𝑝 (𝑡)〉 + 〈𝑖𝐿 (𝑡)〉 − 〈𝑖𝑐𝑠 (𝑡)〉

(5.79)
(5.80)

Aplicando perturbações na razão cíclica 〈𝑑𝑝 (𝑡)〉, na corrente média do indutor
〈𝑖𝐿𝑓𝑝 (𝑡)〉, na tensão média da carga 〈𝑣𝐿 (𝑡)〉, na corrente média do capacitor 〈𝑖𝐶𝑓𝑝 (𝑡)〉, na
corrente média da carga 〈𝑖𝐿 (𝑡)〉 e na corrente média de compensação do conversor série 〈𝑖𝑐𝑠 (𝑡)〉,
estas grandezas podem ser reescritas conforme mostram as equações (5.81), (5.82), (5.83),
(5.84), (5.85) e (5.86), respectivamente:
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〈𝑑𝑝 (𝑡)〉 = 𝐷𝑝 + 𝑑̂𝑝 (𝑡)

(5.81)

〈𝑖𝐿𝑓𝑝 (𝑡)〉 = 𝐼𝐿𝑓𝑝 + 𝑖̂𝐿𝑓𝑝 (𝑡)

(5.82)

〈𝑣𝐿 (𝑡)〉 = 𝑉𝐿 + 𝑣̂𝐿 (𝑡)

(5.83)

〈𝑖𝐶𝑓𝑝 (𝑡)〉 = 𝐼𝐶𝑓𝑝 + 𝑖̂𝐶𝑓𝑝 (𝑡)

(5.84)

〈𝑖𝐿 (𝑡)〉 = 𝐼𝐿 + 𝑖̂𝐿 (𝑡)

(5.85)

〈𝑖𝑐𝑠 (𝑡)〉 = 𝐼𝑐𝑠 + 𝑖̂𝑐𝑠 (𝑡)

(5.86)

onde 𝐷𝑝 , 𝐼𝐿𝑓𝑝 , 𝑉𝐿 , 𝐼𝐶𝑓𝑝 , 𝐼𝐿 e 𝐼𝑐𝑠 representam as componentes CC, e 𝑑̂𝑝 (𝑡), 𝑖̂𝐿𝑓𝑝 (𝑡), 𝑣̂𝐿 (𝑡),
𝑖̂𝐶𝑓𝑝 (𝑡), 𝑖̂𝐿 (𝑡) e 𝑖̂𝑐𝑠 (𝑡) representam as componentes oscilantes da razão cíclica, da corrente do
indutor, da tensão da carga, da corrente do capacitor, da corrente da carga e da corrente de
compensação do conversor série, respectivamente.
Substituindo (5.81), (5.82) e (5.83) em (5.79) obtém-se (5.87), e substituindo (5.82),
(5.84), (5.85) e (5.86) em (5.80) obtém-se (5.88).

[𝐷𝑝 + 𝑑̂𝑝 (𝑡)]

𝑑[𝐼𝐿𝑓𝑝 + 𝑖̂𝐿𝑓𝑝 (𝑡)]
𝑉𝑐𝑐
= 𝐿𝑓𝑝
+ 𝑅𝐿𝑓𝑝 [𝐼𝐿𝑓𝑝 + 𝑖̂𝐿𝑓𝑝 (𝑡)] + 𝑉𝐿 + 𝑣̂𝐿 (𝑡)
2
𝑑𝑡

(𝐼𝐿𝑓𝑝 + 𝑖̂𝐿𝑓𝑝 (𝑡)) = (𝐼𝐶𝑓𝑝 + 𝑖̂𝐶𝑓𝑝 (𝑡)) + (𝐼𝐿 + 𝑖̂𝐿 (𝑡)) − (𝐼𝑐𝑠 + 𝑖̂𝑐𝑠 (𝑡))

(5.87)
(5.88)

Os termos CC destas equações referem-se à resposta em regime permanente do sistema.
Portanto, desprezando tais componentes obtêm-se:

𝑑̂𝑝 (𝑡)

𝑑𝑖̂𝐿𝑓𝑝 (𝑡)
𝑉𝑐𝑐
= 𝐿𝑓𝑝
+ 𝑅𝐿𝑓𝑝 𝑖̂𝐿𝑓𝑝 (𝑡) + 𝑣̂𝐿 (𝑡)
2
𝑑𝑡
𝑖̂𝐿𝑓𝑝 (𝑡) = 𝑖̂𝐶𝑓𝑝 (𝑡) + 𝑖̂𝐿 (𝑡) − 𝑖̂𝑐𝑠 (𝑡)

(5.89)
(5.90)

Considerando 𝑖̂𝐿 (𝑡) − 𝑖̂𝑐𝑠 (𝑡) como sendo um distúrbio para a planta, tal diferença pode
ser desconsiderada no equacionamento matemático. Assim, (5.90) pode ser reescrita como:
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𝑖̂𝐿𝑓𝑝 (𝑡) = 𝑖̂𝐶𝑓𝑝 (𝑡) = 𝐶𝑓𝑝

𝑑𝑣̂𝐿 (𝑡)
𝑑𝑡

(5.91)

Aplicando a transformada de Laplace nas equações (5.89) e (5.91), têm-se:

𝑑̂𝑝 (𝑠)

𝑉𝑐𝑐
= 𝐿𝑓𝑝 𝑖̂𝐿𝑓𝑝 (𝑠)𝑠 + 𝑅𝐿𝑓𝑝 𝑖̂𝐿𝑓𝑝 (𝑠) + 𝑣̂𝐶𝑓𝑝 (𝑠)
2
𝑖̂𝐿𝑓𝑝 (𝑠) = 𝑖̂𝐶𝑓𝑝 (𝑠) = 𝐶𝑓𝑝 𝑣̂𝐿 (𝑠)𝑠

(5.92)
(5.93)

Substituindo (5.93) em (5.92), é possível escrever a seguinte equação:

𝑑̂𝑝 (𝑠)

𝑉𝑐𝑐
= 𝐿𝑓𝑝 𝐶𝑓𝑝 𝑣̂𝐿 (𝑠)𝑠 2 + 𝑅𝐿𝑓𝑝 𝐶𝑓𝑝 𝑣̂𝐿 (𝑠)𝑠 + 𝑣̂𝐿 (𝑠)
2

(5.94)

Reescrevendo a equação (5.94), obtém-se a função de transferência de cada uma das
fases do conversor paralelo no referencial estacionário abc (𝐺𝐶𝑃𝑎𝑏𝑐 ), dada por:

𝐺𝐶𝑃_𝑎𝑏𝑐 (𝑠) =

𝑣̂𝐿 (𝑠)
𝑉𝑐𝑐 ⁄2
=
2
𝑑̂𝑝 (𝑠) 𝐿𝑓𝑝 𝐶𝑓𝑝 𝑠 + 𝑅𝐿𝑓𝑝 𝐶𝑓𝑝 𝑠 + 1

(5.95)

5.3.1.1 Malha de controle da tensão do conversor paralelo no referencial estacionário abc
A Figura 5.10 mostra o diagrama em blocos das malhas de controle da corrente (malha
interna) e da tensão (malha externa) de cada uma das fases do conversor paralelo, no referencial
estacionário abc. As malhas internas atuam no controle das correntes dos indutores de filtragem
𝐿𝑓𝑝 , sendo adotados nestas malhas controladores proporcionais (P) com os respectivos ganhos
𝐾𝑃𝑖𝑝 . Já as malhas externas atuam no controle das tensões CA de saída do conversor paralelo,
sendo adotados nestas malhas controladores proporcional-integral (PI), onde 𝐾𝑃𝑣𝑝 e 𝐾𝐼𝑣𝑝
representam, respectivamente, os ganhos proporcional e integral destes controladores.
Observa-se também neste diagrama as correntes 𝑖̂,𝐶𝑓𝑝_𝑎𝑏𝑐 , sendo estas estimativas das correntes
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consumidas pelos capacitores de filtragem 𝐶𝑓𝑝 . Estas são adicionadas às correntes 𝑖̂∗𝐿𝑓𝑝−𝑎𝑏𝑐 de
modo a compensar a energia reativa consumida por estes capacitores. Já as diferenças entre as
correntes 𝑖̂𝐿_𝑎𝑏𝑐 − 𝑖̂𝑐𝑠_𝑎𝑏𝑐 representam os distúrbios da planta.

Figura 5.10 – Diagrama da malha de controle de tensão do conversor paralelo no referencial abc.
^
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Fonte: Próprio autor.

A partir do diagrama da Figura 5.10, é possível escrever as funções de transferência de
malha aberta (𝐺𝑀𝐴𝐶𝑃𝑖_𝑎𝑏𝑐 ) e de malha fechada (𝐺𝑀𝐹𝐶𝑃𝑖_𝑎𝑏𝑐 ), das malhas internas de controle da
correntes dos indutores 𝐿𝑓𝑝 , para cada uma das fases conversor paralelo no referencial abc,
conforme mostram as equações (5.96) e (5.97), respectivamente.

𝐾𝑃𝑖𝑝 𝐾𝑃𝑊𝑀 (𝑉𝑐𝑐 ⁄2)
𝐿𝑓𝑝 𝑠 + 𝑅𝐿𝑓𝑝

(5.96)

𝑖̂𝐿𝑓𝑝_𝑎𝑏𝑐 (𝑠)
𝐾𝑃𝑖𝑝 𝐾𝑃𝑊𝑀 (𝑉𝑐𝑐 ⁄2)
=
∗
𝑖̂𝐿𝑓𝑝_𝑎𝑏𝑐 (𝑠) 𝐿𝑓𝑝 𝑠 + [𝑅𝐿𝑓𝑝 + 𝐾𝑃𝑖𝑝 𝐾𝑃𝑊𝑀 (𝑉𝑐𝑐 ⁄2)]

(5.97)

𝐺𝑀𝐴𝐶𝑃𝑖_𝑎𝑏𝑐 =
𝐺𝑀𝐹𝐶𝑃𝑖_𝑎𝑏𝑐 =

Considerando 𝑖̂𝐿_𝑎𝑏𝑐 − 𝑖̂𝑐𝑠_𝑎𝑏𝑐 como distúrbio, é possível escrever a função de
transferência 𝐺𝑖𝑣_𝑎𝑏𝑐 , que relaciona as tensões de saída 𝑣̂𝐿𝑎𝑏𝑐 com as correntes de referência
𝑖̂∗𝐿𝑓𝑝_𝑎𝑏𝑐 , conforme mostra a equação (5.98):

𝐺𝑖𝑣_𝑎𝑏𝑐 =

𝐾𝑃𝑖𝑝 𝐾𝑃𝑊𝑀 (𝑉𝑐𝑐 ⁄2)
𝑣̂𝐿_𝑎𝑏𝑐 (𝑠)
=
∗
𝑖̂𝐿𝑓𝑝_𝑎𝑏𝑐 (𝑠) 𝐿𝑓𝑝 𝐶𝑓𝑝 𝑠 2 + [𝑅𝐿𝑓𝑝 + 𝐾𝑃𝑖𝑝 𝐾𝑃𝑊𝑀 (𝑉𝑐𝑐 ⁄2)]𝐶𝑓𝑝 𝑠 + 1

(5.98)
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A equação (5.99) mostra a função de transferência de malha aberta (𝐺𝑀𝐴𝐶𝑃𝑣_𝑎𝑏𝑐 ) da
malha externa de controle das tensões CA de saída, para cada uma das fases conversor paralelo
no referencial abc. Já as equações (5.100) e (5.101) mostram, respectivamente, a função de
transferência de malha fechada sem a realimentação da corrente 𝑖̂,𝐶𝑓𝑝_𝑎𝑏𝑐 (𝐺𝑀𝐹𝐶𝑃𝑣_𝑎𝑏𝑐𝑠𝑟 ) e com
realimentação (𝐺𝑀𝐹𝐶𝑃𝑣_𝑎𝑏𝑐𝑐𝑟 ).

𝐺𝑀𝐴𝐶𝑃𝑣_𝑎𝑏𝑐 = 𝐺𝑃𝐼𝑣𝑝 𝐺𝑖𝑣_𝑎𝑏𝑐 =

(𝐾𝑃𝑣𝑝 𝑠 + 𝐾𝐼𝑣𝑝 )𝐾
𝐿𝑓𝑝 𝐶𝑓𝑝 𝑠 3 + [𝑅𝐿𝑓𝑝 + 𝐾]𝐶𝑓𝑝 𝑠 2 + 𝑠

(5.99)

𝐺𝑀𝐹𝐶𝑃𝑣_𝑎𝑏𝑐𝑠𝑟 =

𝑣̂𝐿_𝑎𝑏𝑐𝑠𝑟 (𝑠)
𝐾𝑃𝑣𝑝 𝐾𝑠 + 𝐾𝐼𝑣𝑝 𝐾
=
∗
3
𝑣̂𝐿_𝑎𝑏𝑐𝑠𝑟 (𝑠) 𝐿𝑓𝑝 𝐶𝑓𝑝 𝑠 + (𝑅𝐿𝑓𝑝 + 𝐾)𝐶𝑓𝑝 𝑠 2 + (𝐾𝑃𝑣𝑝 𝐾 + 1)𝑠 + 𝐾𝐼𝑣𝑝 𝐾

(5.100)

𝐺𝑀𝐹𝐶𝑃𝑣_𝑎𝑏𝑐𝑐𝑟 =

𝑣̂𝐿_𝑎𝑏𝑐𝑐𝑟 (𝑠)
𝐶̂𝑓𝑝 𝐾𝑠 2 + 𝐾𝑃𝑣𝑝 𝐾𝑠 + 𝐾𝐼𝑣𝑝 𝐾
=
∗
𝑣̂𝐿_𝑎𝑏𝑐
(𝑠) 𝐿𝑓𝑝 𝐶𝑓𝑝 𝑠 3 + (𝑅𝐿𝑓𝑝 + 𝐾)𝐶𝑓𝑝 𝑠 2 + (𝐾𝑃𝑣𝑝 𝐾 + 1)𝑠 + 𝐾𝐼𝑣𝑝 𝐾
𝑐𝑟

(5.101)

onde 𝐾 = 𝐾𝑃𝑖𝑝 𝐾𝑃𝑊𝑀 (𝑉𝑐𝑐 ⁄2).

5.3.2

Modelagem do inversor NPC paralelo no referencial síncrono dq0
Para obtenção do modelo matemático do conversor paralelo no sistema de coordenadas

dq0, é inicialmente adotada a equação (5.89), sendo esta escrita para as três fases do conversor
paralelo, conforme mostram as equações (5.102), (5.103) e (5.104).

𝑣𝐴0𝑝𝑝𝑤𝑚 = 𝑑̂𝑝𝑎 (𝑡)

𝑑𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑎 (𝑡)
𝑉𝑐𝑐
= 𝐿𝑓𝑝𝑎
+ 𝑅𝐿𝑓𝑝𝑎 𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑎 (𝑡) + 𝑣̂𝐿𝑎 (𝑡)
2
𝑑𝑡

(5.102)

𝑣𝐵0𝑝𝑝𝑤𝑚 = 𝑑̂𝑝𝑏 (𝑡)

𝑑𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑏 (𝑡)
𝑉𝑐𝑐
= 𝐿𝑓𝑝𝑏
+ 𝑅𝐿𝑓𝑝𝑏 𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑏 (𝑡) + 𝑣̂𝐿𝑏 (𝑡)
2
𝑑𝑡

(5.103)

𝑣𝐶0𝑝𝑝𝑤𝑚 = 𝑑̂𝑝𝑐 (𝑡)

𝑑𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑐 (𝑡)
𝑉𝑐𝑐
= 𝐿𝑓𝑝𝑐
+ 𝑅𝐿𝑓𝑝𝑐 𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑐 (𝑡) + 𝑣̂𝐿𝑐 (𝑡)
2
𝑑𝑡

(5.104)
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Isolando as derivadas das equações (5.102), (5.103) e (5.104), obtêm-se,
respectivamente, as equações dinâmicas de primeira ordem das correntes dos indutores das
fases ‘a’, ‘b’ e ‘c’, conforme seguem:

𝑑𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑎 (𝑡)
1
𝑉𝑐𝑐
=
(−𝑅𝐿𝑓𝑝𝑎 𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑎 (𝑡) +
𝑑̂ (𝑡) − 𝑣̂𝐿𝑎 (𝑡))
𝑑𝑡
𝐿𝑓𝑝𝑎
2 𝑝𝑎

(5.105)

𝑑𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑏 (𝑡)
1
𝑉𝑐𝑐
=
(−𝑅𝐿𝑓𝑝𝑏 𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑏 (𝑡) +
𝑑̂ (𝑡) − 𝑣̂𝐿𝑏 (𝑡))
𝑑𝑡
𝐿𝑓𝑝𝑏
2 𝑝𝑏

(5.106)

𝑑𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑐 (𝑡)
1
𝑉𝑐𝑐
=
(−𝑅𝐿𝑓𝑝𝑐 𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑐 (𝑡) +
𝑑̂ (𝑡) − 𝑣̂𝐿𝑐 (𝑡))
𝑑𝑡
𝐿𝑓𝑝𝑐
2 𝑝𝑐

(5.107)

As equações (5.105), (5.106) e (5.107) podem ser reescritas da forma matricial
conforme mostra a equação (5.108), considerando 𝐿𝑓𝑝_𝑎𝑏𝑐 = 𝐿𝑓𝑝 e 𝑅𝐿𝑓𝑝_𝑎𝑏𝑐 = 𝑅𝐿𝑓𝑝 .

𝑑𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑎
𝑑𝑡
𝑅𝐿𝑓𝑝 −1
𝑑𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑏
=
[0
𝐿𝑓𝑝
𝑑𝑡
0
𝑑𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑐
[ 𝑑𝑡 ]

0
0 𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑎
𝑉𝑐𝑐 1 0
[0 1
−1 0 ] [𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑏 ] +
2𝐿𝑓𝑝
0 −1 𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑐
0 0

̂
0 𝑑𝑝𝑎
0] [𝑑̂𝑝𝑏 ]
1 𝑑̂
𝑝𝑐

1 −1 0
+
[ 0 −1
𝐿𝑓𝑝
0
0

(5.108)
0 𝑣̂𝐿𝑎
0 ] [𝑣̂𝐿𝑏 ]
−1 𝑣̂𝐿𝑐

Seja o modelo em espaço de estados da malha interna de corrente do conversor paralelo,
representado pela seguinte equação:

𝑥̇ 𝑖𝑝 (𝑡) = 𝐴𝑖𝑝 𝑥𝑖𝑝 (𝑡) + 𝐵𝑖𝑝 𝑢𝑖𝑝 (𝑡) + 𝐹𝑖𝑝 𝑤𝑖𝑝 (𝑡)

(5.109)

onde 𝑥𝑖𝑝 (𝑡) é o vetor de estado que representa as correntes nos indutores do conversor paralelo,
𝑢𝑖𝑝 (𝑡) é o vetor de entrada que representa as razões cíclicas, e 𝑤𝑖𝑝 (𝑡) é o vetor de distúrbio que
representa as tensões das cargas.
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Portanto, igualando (5.108) com (5.109) é possível escrever as seguintes equações:
𝑑𝑖̂
𝑥̇ 𝑖𝑝 (𝑡) = [ 𝐿𝑓𝑝𝑎
𝑑𝑡
𝑢𝑖𝑝 (𝑡) = [𝑑̂𝑝𝑎

𝑑𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑏
𝑑𝑡
𝑑̂𝑝𝑏

𝑑𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑐 𝑇
]
𝑑𝑡
𝑑̂𝑝𝑐 ]

𝑇

𝑥𝑖𝑝 (𝑡) = [𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑎

𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑏

𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑐 ]𝑇
(5.110)

𝑤𝑖𝑝 (𝑡) = [𝑣̂𝐿𝑎

𝑣̂𝐿𝑏

𝑣̂𝐿𝑐 ]𝑇

Também é possível obter a matriz de estados do sistema (𝐴𝑖𝑝 ), a matriz de entrada (𝐵𝑖𝑝 )
e a matriz de distúrbio (𝐹𝑖𝑝 ), como segue:

𝐴𝑖𝑝 =

0
𝑅𝐿𝑓𝑝 −1 0
𝑉𝑐𝑐 1 0 0
[ 0 −1 0 ] 𝐵𝑖𝑝 =
[0 1 0 ]
𝐿𝑓𝑝
2𝐿𝑓𝑝
0
0 −1
0 0 1

𝐹𝑖𝑝 =

0
1 −1 0
[ 0 −1 0 ] (5.111)
𝐿𝑓𝑝
0
0 −1

Porém, para obtenção do modelo completo do conversor paralelo, é necessário obter a
equação dinâmica das tensões nos capacitores de filtragem 𝐶𝑓𝑝_𝑎𝑏𝑐 . Assim, seja a equação
(5.90), escrita para as três fases do conversor paralelo, conforme mostram as equações (5.112),
(5.113) e (5.114).

𝑖̂𝐶𝑓𝑝𝑎 (𝑡) = 𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑎 (𝑡) − (𝑖̂𝐿𝑎 (𝑡) − 𝑖̂𝑐𝑠𝑎 (𝑡)) = 𝐶𝑓𝑝𝑎

𝑑𝑣̂𝐿𝑎 (𝑡)
𝑑𝑡

(5.112)

𝑖̂𝐶𝑓𝑝𝑏 (𝑡) = 𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑏 (𝑡) − (𝑖̂𝐿𝑏 (𝑡) − 𝑖̂𝑐𝑠𝑏 (𝑡)) = 𝐶𝑓𝑝𝑏

𝑑𝑣̂𝐿𝑏 (𝑡)
𝑑𝑡

(5.113)

𝑖̂𝐶𝑓𝑝𝑐 (𝑡) = 𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑐 (𝑡) − (𝑖̂𝐿𝑐 (𝑡) − 𝑖̂𝑐𝑠𝑐 (𝑡)) = 𝐶𝑓𝑝𝑐

𝑑𝑣̂𝐿𝑐 (𝑡)
𝑑𝑡

(5.114)

Isolando o termo derivativo das equações (5.112), (5.113) e (5.114) obtêm-se:
𝑑𝑣̂𝐿𝑎 (𝑡)
1
(𝑡) − (𝑖̂𝐿𝑎 (𝑡) − 𝑖̂𝑐𝑠𝑎 (𝑡))]
=
[𝑖̂
𝑑𝑡
𝐶𝑓𝑝𝑎 𝐿𝑓𝑝𝑎

(5.115)

𝑑𝑣̂𝐿𝑏 (𝑡)
1
(𝑡) − (𝑖̂𝐿𝑏 (𝑡) − 𝑖̂𝑐𝑠𝑏 (𝑡))]
=
[𝑖̂
𝑑𝑡
𝐶𝑓𝑝𝑏 𝐿𝑓𝑝𝑏

(5.116)

𝑑𝑣̂𝐿𝑐 (𝑡)
1
(𝑡) − (𝑖̂𝐿𝑐 (𝑡) − 𝑖̂𝑐𝑠𝑐 (𝑡))]
=
[𝑖̂
𝑑𝑡
𝐶𝑓𝑝𝑐 𝐿𝑓𝑝𝑐

(5.117)
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Estas equações podem ser reescritas na forma matricial, conforme mostra a equação
(5.118), onde 𝐶𝑓𝑝_𝑎𝑏𝑐 = 𝐶𝑓𝑝 .

𝑑𝑣̂𝐿𝑎
𝑑𝑡
0 0 0 𝑣̂𝐿𝑎
1 1 0
𝑑𝑣̂𝐿𝑏
= [0 0 0] [𝑣̂𝐿𝑏 ] +
[0 1
𝐶𝑓𝑝
𝑑𝑡
0 0 0 𝑣̂𝐿𝑐
0 0
𝑑𝑣̂𝐿𝑐
[ 𝑑𝑡 ]

0 𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑎
0] [𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑏 ]
1 𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑐
(5.118)
0 (𝑖̂𝐿𝑎 − 𝑖̂𝑐𝑠𝑎 )
1 −1 0
+
[ 0 −1 0 ] [(𝑖̂𝐿𝑏 − 𝑖̂𝑐𝑠𝑏 )]
𝐶𝑓𝑝
0
0 −1 (𝑖̂𝐿𝑐 − 𝑖̂𝑐𝑠𝑐 )

Seja o modelo em espaço de estados da malha externa de tensão do conversor paralelo,
representado pela seguinte equação:

𝑥̇ 𝑣𝑝 (𝑡) = 𝐴𝑣𝑝 𝑥𝑣𝑝 (𝑡) + 𝐵𝑣𝑝 𝑢𝑣𝑝 (𝑡) + 𝐹𝑣𝑝 𝑤𝑣𝑝 (𝑡)

(5.119)

onde 𝑥𝑣𝑝 (𝑡) é o vetor de estado que representa as tensões do conversor paralelo e 𝑤𝑣𝑝 (𝑡) é o
vetor de distúrbio que representa a diferenção entre as correntes 𝑖𝐿_𝑎𝑏𝑐 e 𝑖𝑐𝑠_𝑎𝑏𝑐 .
Portanto, igualando (5.118) com (5.119), obtêm-se:

𝑥̇ 𝑣𝑝 (𝑡) = [

𝑑𝑣̂𝐿𝑎
𝑑𝑡

𝑑𝑣̂𝐿𝑏
𝑑𝑡

𝑑𝑣̂𝐿𝑐 𝑇
]
𝑑𝑡

𝑥𝑣𝑝 (𝑡) = [𝑣̂𝐿𝑎

𝑣̂𝐿𝑏

𝑣̂𝐿𝑐 ]𝑇
(5.120)

𝑤𝑣𝑝 (𝑡) = [(𝑖̂𝐿𝑎 − 𝑖̂𝑐𝑠𝑎 ) (𝑖̂𝐿𝑏 − 𝑖̂𝑐𝑠𝑏 ) (𝑖̂𝐿𝑐 − 𝑖̂𝑐𝑠𝑐 )]𝑇

Também é possível obter a matriz de estados do sistema (𝐴𝑣𝑝 ) e a matriz de distúrbio
(𝐹𝑖𝑠 ), mostradas como segue:
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𝐴𝑣𝑝 =

1 1 0
[0 1
𝐶𝑓𝑝
0 0

0
0]
1

𝐹𝑣𝑝 =

0
1 −1 0
[ 0 −1 0 ]
𝐶𝑓𝑝
0
0 −1

(5.121)

Para obtenção do modelo completo do conversor paralelo, considerando a malha interna
de corrente e a malha externa de tensão, faz-se necessário unir as equações (5.108) e (5.118),
Assim, obtém-se a seguinte representação matricial:

𝑑𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑎
𝑑𝑡
𝑑𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑏
𝑑𝑡
𝑑𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑐
𝐴𝑖𝑝
𝑑𝑡
=[
𝐴𝑣𝑝
𝑑𝑣̂𝐿𝑎
𝑑𝑡
𝑑𝑣̂𝐿𝑏
𝑑𝑡
𝑑𝑣̂𝐿𝑐
[ 𝑑𝑡 ]

𝑁
]
𝑁

𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑎

𝑣̂𝐿𝑎

𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑏

𝑣̂𝐿𝑏

𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑐
𝑣̂𝐿𝑎

𝑑̂𝑝𝑎
𝐹𝑖𝑝
𝐵𝑖𝑝 ̂
+ [ ] [𝑑𝑝𝑏 ] + [
𝑁
𝑁
𝑑̂𝑝𝑐

𝑁
]
𝐹𝑣𝑝

𝑣̂𝐿𝑐
(5.122)
(𝑖̂𝐿𝑎 − 𝑖̂𝑐𝑠𝑎 )

𝑣̂𝐿𝑏

(𝑖̂𝐿𝑏 − 𝑖̂𝑐𝑠𝑏 )

[ 𝑣̂𝐿𝑐 ]

[ (𝑖̂𝐿𝑐 − 𝑖̂𝑐𝑠𝑐 )]

onde:

0 0 0
𝑁 = [0 0 0 ]
0 0 0

(5.123)

Desse modo, o modelo em espaço de estados completo que representa a malha interna
de corrente em conjunto com a malha externa de tensão é mostrado na equação (5.124).

𝑥̇ 𝑖𝑣𝑝 (𝑡) = 𝐴𝑖𝑣𝑝 𝑥𝑖𝑣𝑝 (𝑡) + 𝐵𝑖𝑣𝑝 𝑢𝑖𝑣𝑝 (𝑡) + 𝐹𝑖𝑣𝑝 𝑤𝑖𝑣𝑝 (𝑡)

(5.124)
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onde 𝑥𝑖𝑣𝑝 (𝑡) é o vetor de estado que representa as correntes nos indutores e as tensões de saída
do conversor paralelo, 𝑢𝑖𝑣𝑝 (𝑡) é o vetor de entrada que representa as razões cíclicas, e 𝑤𝑖𝑣𝑝 (𝑡)
é o vetor de distúrbios. Tais vetores são escritos por:

𝑥̇ 𝑖𝑣𝑝 (𝑡) = [𝑥̇ 𝑖𝑝 (𝑡) 𝑥̇ 𝑣𝑝 (𝑡)]𝑇
𝑢𝑖𝑣𝑝 (𝑡) = 𝑢𝑖𝑝 (𝑡) = [𝑑̂𝑝𝑎

𝑑̂𝑝𝑏

𝑥𝑖𝑣𝑝 (𝑡) = [𝑥𝑖𝑝 (𝑡) 𝑥𝑣𝑝 (𝑡)]𝑇
(5.125)

𝑇
𝑑̂𝑝𝑐 ]

𝑤𝑖𝑣𝑝 (𝑡) = [𝑤𝑖𝑝 (𝑡)

𝑤𝑣𝑝 (𝑡)]𝑇

Também é possível obter a matriz de estados do sistema (𝐴𝑖𝑣𝑝 ), a matriz de entrada
(𝐵𝑖𝑣𝑝 ) e a matriz de distúrbio (𝐹𝑖𝑣𝑝 ), dadas por:

𝐴𝑖𝑣𝑝 = [

𝐴𝑖𝑝
𝐴𝑣𝑝

𝑁
]
𝑁

𝐵𝑖𝑣𝑝 = [

𝐵𝑖𝑝
]
𝑁

𝐹𝑖𝑣𝑝 = [

𝐹𝑖𝑝
𝑁

𝑁
]
𝐹𝑣𝑝

(5.126)

Para realizar a transformação do sistema de eixos abc para o sistema de eixos 𝛼𝛽0,
utiliza-se a transformada dada pela equação (5.27). Já a transformada inversa é dada pela
equação (5.28). Assim, é possível escrever as seguintes equações:

T
2
𝑖
𝑖
]𝑥̇ 𝑣𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡)]
𝑥̇ 𝑖𝑣𝑝 (𝑡)=√ [[𝑇𝛼𝛽0
]𝑥̇ 𝑖𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡) [𝑇𝛼𝛽0
3

(5.127)

T
2
𝑖
𝑖
]𝑥𝑣𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡)]
𝑥𝑖𝑣𝑝 (𝑡)=√ [[𝑇𝛼𝛽0
]𝑥𝑖𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡) [𝑇𝛼𝛽0
3

(5.128)

2 𝑖
𝑢𝑖𝑣𝑝 (𝑡)=√ [𝑇𝛼𝛽0
]𝑢𝑖𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡)
3

(5.129)

2
𝑖
𝑤𝑖𝑣𝑝 (𝑡)=√ [[𝑇𝛼𝛽0
]𝑤𝑖𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡)
3

onde:

𝑖
[𝑇𝛼𝛽0
]𝑤𝑣𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡)]

T

(5.130)

108

𝑥̇ 𝑖𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡) = [

𝑑𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝛽
𝑑𝑡

𝑑𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝛼
𝑑𝑡

𝑥𝑖𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡) = [𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝛼
𝑢𝑖𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡) = [𝑑̂𝑝𝛼

𝑑𝑖̂𝐿𝑓𝑝0 𝑇
]
𝑑𝑡

𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝛽
𝑑̂𝑝𝛽

𝑖̂𝐿𝑓𝑝0 ]𝑇
𝑑̂𝑝0 ]

𝑇

𝑥̇ 𝑣𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡) = [

𝑑𝑣̂𝐿𝛼
𝑑𝑡

𝑥𝑣𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡) = [𝑣̂𝐿𝛼
𝑤𝑖𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡) = [𝑣̂𝐿𝛼

𝑤𝑣𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡) = [(𝑖̂𝐿𝛼 − 𝑖̂𝑐𝑠𝛼 )

(𝑖̂𝐿𝛽 − 𝑖̂𝑐𝑠𝛽 )

𝑑𝑣̂𝐿𝛽
𝑑𝑡
𝑣̂𝐿𝛽

𝑑𝑣̂𝐿0
]
𝑑𝑡

𝑇

𝑣̂𝐿0 ]𝑇
(5.131)

𝑣̂𝐿𝛽

(𝑖̂𝐿0 − 𝑖̂𝑐𝑠0 )]

𝑣̂𝐿0 ]𝑇

𝑇

Substituindo (5.127), (5.128), (5.129) e (5.130) em (5.124), e realizando algumas
simplificações, obtém-se:

T

T

𝑖
𝑖
𝑖
𝑖
]𝑥̇ 𝑣𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡)] = 𝐴𝑖𝑣𝑝 [[𝑇𝛼𝛽0
]𝑥𝑣𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡)]
]𝑥̇ 𝑖𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡) [𝑇𝛼𝛽0
]𝑥𝑖𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡) [𝑇𝛼𝛽0
[[𝑇𝛼𝛽0

T

(5.132)

𝑖
𝑖
𝑖
]𝑤𝑣𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡)]
+𝐵𝑖𝑣𝑝 [𝑇𝛼𝛽0
]𝑢𝑖𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡) + 𝐹𝑖𝑣𝑝 [[𝑇𝛼𝛽0
]𝑤𝑖𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡) [𝑇𝛼𝛽0

Multiplicando ambos os lados por [𝑇𝛼𝛽0 ], tém-se:

[𝑇𝛼𝛽0 ]
𝑁
𝑖
[
] [[𝑇𝛼𝛽0
]𝑥̇ 𝑖𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡)
𝑁
[𝑇𝛼𝛽0 ]
=[

[𝑇𝛼𝛽0 ]

𝑁

𝑁

[𝑇𝛼𝛽0 ]

𝑖
[𝑇𝛼𝛽0
]𝑥̇ 𝑣𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡)]

T

𝑖
] 𝐴𝑖𝑣𝑝 [[𝑇𝛼𝛽0
]𝑥𝑖𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡)

𝑖
[𝑇𝛼𝛽0
]𝑥𝑣𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡)]

T

(5.133)

[𝑇𝛼𝛽0 ]
𝑁
𝑖
+[
] 𝐵𝑖𝑣𝑝 [𝑇𝛼𝛽0
]𝑢𝑖𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡)
𝑁
[𝑇𝛼𝛽0 ]
[𝑇𝛼𝛽0 ]
𝑁
𝑖
+[
] 𝐹𝑖𝑣𝑝 [[𝑇𝛼𝛽0
]𝑤𝑖𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡)
𝑁
[𝑇𝛼𝛽0 ]

onde:

𝑖
[𝑇𝛼𝛽0
]𝑤𝑣𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡)]

T
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𝑖
[𝑇𝛼𝛽0 ][𝑇𝛼𝛽0
]=

3 1 0 0
3
[0 1 0 ] = 𝐼
2
2
0 0 1

(5.134)

Assim, a equação (5.133) pode ser reescrita da seguinte forma:

[𝑇𝛼𝛽0 ]
𝑁
3
𝑖
𝑥̇ 𝑖𝑣𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡) = [
] 𝐴𝑖𝑣𝑝 [[𝑇𝛼𝛽0
]𝑥𝑖𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡)
2
𝑁
[𝑇𝛼𝛽0 ]

𝑖
[𝑇𝛼𝛽0
]𝑥𝑣𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡)]

T

[𝑇𝛼𝛽0 ]
𝑁
𝑖
+[
] 𝐵𝑖𝑣𝑝 [𝑇𝛼𝛽0
]𝑢𝑖𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡)
𝑁
[𝑇𝛼𝛽0 ]

(5.135)

[𝑇𝛼𝛽0 ]
𝑁
𝑖
+[
] 𝐹𝑖𝑣𝑝 [[𝑇𝛼𝛽0
]𝑤𝑖𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡)
𝑁
[𝑇𝛼𝛽0 ]

𝑖
[𝑇𝛼𝛽0
]𝑤𝑣𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡)]

T

Considerando apenas o termo relacionado a 𝑥𝑖𝑣𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡) na equação (5.135), e conforme
as matrizes das equações (5.29) e (5.30), é possível escrever:

[𝑇𝛼𝛽0 ]
𝑁
𝑖
[
] 𝐴𝑖𝑣𝑝 [[𝑇𝛼𝛽0
]𝑥𝑖𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡)
𝑁
[𝑇𝛼𝛽0 ]
0
𝑅𝐿𝑓𝑝 −1 0
[ 0 −1 0 ]
𝐿𝑓𝑝
0
0 −1
1
0
0
1
[𝑇𝛼𝛽0 ]
[0 1 0]
𝐶𝑓𝑝
0 0 1

[𝑇𝛼𝛽0 ]
=
[

𝑖
[𝑇𝛼𝛽0
]𝑥𝑣𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡)]

T

(5.136)

𝑁
𝑖
[[𝑇𝛼𝛽0
]𝑥𝑖𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡)

𝑁

𝑖
[𝑇𝛼𝛽0
]𝑥𝑣𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡)]

T

]

Manipulando (5.136), obtém-se:

[𝑇𝛼𝛽0 ]
𝑁
𝑖
[
] 𝐴𝑖𝑣𝑝 [[𝑇𝛼𝛽0
]𝑥𝑖𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡)
𝑁
[𝑇𝛼𝛽0 ]

T
3
𝑖
[𝑇𝛼𝛽0
]𝑥𝑣𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡)] = 𝐴𝑖𝑣𝑝 𝑥𝑖𝑣𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡) (5.137)
2
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Realizando o mesmo procedimento para os termos relacionados a 𝑢𝑖𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡) e
𝑤𝑖𝑣𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡) da equação (5.135), obtêm-se:

[𝑇𝛼𝛽0 ]
𝑁
𝑖
[
] 𝐵𝑖𝑣𝑝 [𝑇𝛼𝛽0
]𝑢𝑖𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡)
𝑁
[𝑇𝛼𝛽0 ]
𝑉𝑐𝑐 1
[𝑇
]
= [ 𝛼𝛽0 2𝐿𝑓𝑝 [0
0
𝑁
[

[𝑇𝛼𝛽0 ]

𝑁

𝑁

[𝑇𝛼𝛽0 ]

𝑖
] 𝐵𝑖𝑣𝑝 [𝑇𝛼𝛽0
]𝑢𝑖𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡) =

[𝑇𝛼𝛽0 ]
𝑁
𝑖
[
] 𝐹𝑖𝑣𝑝 [[𝑇𝛼𝛽0
]𝑤𝑖𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡)
𝑁
[𝑇𝛼𝛽0 ]

(5.138)
0 0
1 0]] [𝑇 𝑖 ]𝑢
𝛼𝛽0 𝑖𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡)
0 1

3
(𝑡)
𝐵 𝑢
2 𝑖𝑣𝑝 𝑖𝑝_𝛼𝛽0

𝑖
[𝑇𝛼𝛽0
]𝑤𝑣𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡)]

0
1 −1 0
[ 0 −1 0 ]
𝐿𝑓𝑝
[𝑇𝛼𝛽0 ]
𝑁
0
0 −1
=[
]
𝑁
[𝑇𝛼𝛽0 ]
𝑁
[
𝑖
[[𝑇𝛼𝛽0
]𝑤𝑖𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡)

𝑖
[𝑇𝛼𝛽0
]𝑤𝑣𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡)]

(5.139)

T

𝑁
1 −1 0
[ 0 −1
𝐶𝑓𝑝
0
0

0
0]
−1 ]

(5.140)

T

T
[𝑇𝛼𝛽0 ]
𝑁
3
𝑖
𝑖
]𝑤𝑣𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡)] = 𝐹𝑖𝑣𝑝 𝑤𝑖𝑣𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡) (5.141)
[
] 𝐹𝑖𝑣𝑝 [[𝑇𝛼𝛽0
]𝑤𝑖𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡) [𝑇𝛼𝛽0
2
𝑁
[𝑇𝛼𝛽0 ]

Substituindo(5.137), (5.139) e (5.141) em (5.135) e simplificando, obtém-se o modelo
em espaço de estados no sistema de coordenadas 𝛼𝛽0, dado pela seguinte equação:

𝑥̇ 𝑖𝑣𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡) = 𝐴𝑖𝑣𝑝 𝑥𝑖𝑣𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡) + 𝐵𝑖𝑣𝑝 𝑢𝑖𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡) + 𝐹𝑖𝑣𝑝 𝑤𝑖𝑣𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡)

onde:

(5.142)
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𝑥̇ 𝑖𝑣𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡) = [𝑥̇ 𝑖𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡) 𝑥̇ 𝑣𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡)]𝑇
𝑢𝑖𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡) = [𝑑̂𝑝𝛼

𝑑̂𝑝𝛽

𝑑̂𝑝0 ]

𝑇

𝑥𝑖𝑣𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡) = [𝑥𝑖𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡) 𝑥𝑣𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡)]𝑇
(5.143)

𝑤𝑖𝑣𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡) = [𝑤𝑖𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡)

𝑤𝑣𝑝_𝛼𝛽0

(𝑡)]𝑇

Este modelo pode ser representado matricialmente conforme (5.144).

𝑑𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝛼
𝑑𝑡
𝑑𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝛽
𝑑𝑡
𝑑𝑖̂𝐿𝑓𝑝0
𝐴𝑖𝑝
𝑑𝑡
=[
𝐴𝑣𝑝
𝑑𝑣̂𝐿𝛼
𝑑𝑡
𝑑𝑣̂𝐿𝛽
𝑑𝑡
𝑑𝑣̂𝐿0
[ 𝑑𝑡 ]

𝑁
]
𝑁

𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝛼

𝑣̂𝐿𝛼

𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝛽

𝑣̂𝐿𝛽

𝑖̂𝐿𝑓𝑝0
𝑣̂𝐿𝛼

𝑑̂𝑝𝛼
𝐹𝑖𝑝
𝐵𝑖𝑝 ̂
+ [ ] [𝑑𝑝𝛽 ] + [
𝑁
𝑁
𝑑̂𝑝0

𝑁
]
𝐹𝑣𝑝

𝑣̂𝐿0
(5.144)
(𝑖̂𝐿𝛼 − 𝑖̂𝑐𝑠𝛼 )

𝑣̂𝐿𝛽

(𝑖̂𝐿𝛽 − 𝑖̂𝑐𝑠𝛽 )

[ 𝑣̂𝐿0 ]

[ (𝑖̂𝐿0 − 𝑖̂𝑐𝑠0 ) ]

Para realizar a transformação do sistema de eixos de coordenadas 𝛼𝛽0 para o sistema
de eixos de coordenadas dq0, faz-se necessário utilizar a transformada dada pela equação (5.50).
Já a transformação inversa é dada pela equação (5.51).
Portanto, é possível escrever as seguintes equações:

𝑖
𝑖
]𝑥𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) [𝑇𝑑𝑞0
]𝑥𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡)]
𝑥𝑖𝑣𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡) = [[𝑇𝑑𝑞0

𝑇

(5.145)

𝑇
𝑖
𝑖
𝑖
𝑖
]𝑥𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) + [𝑇𝑑𝑞0
]𝑥̇ 𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) [𝑇̇𝑑𝑞0
]𝑥𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) + [𝑇𝑑𝑞0
]𝑥̇ 𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡)]
𝑥̇ 𝑖𝑣𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡) = [[𝑇̇𝑑𝑞0

(5.146)

𝑖
𝑢𝑖𝑣𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡) = [𝑇𝑑𝑞0
]𝑢𝑖𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡)

(5.147)

𝑖
𝑖
]𝑤𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) [𝑇𝑑𝑞0
]𝑤𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡)]
𝑤𝑖𝑣𝑝_𝛼𝛽0 (𝑡) = [[𝑇𝑑𝑞0

onde:

𝑇

(5.148)
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𝑥𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) = [𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑑

𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑞

𝑑𝑖̂
𝑥̇ 𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) = [ 𝐿𝑓𝑝𝑑
𝑑𝑡
𝑢𝑖𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) = [𝑑̂𝑝𝑑

𝑖̂𝐿𝑓𝑝0 ]𝑇

𝑑𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑞
𝑑𝑡

𝑑𝑖̂𝐿𝑓𝑝0 𝑇
]
𝑑𝑡

𝑑̂𝑝𝑞

𝑇

𝑑̂𝑝0 ]

𝑥𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) = [𝑣̂𝐿𝑑
𝑑𝑣̂
𝑥̇ 𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) = [ 𝐿𝑑
𝑑𝑡
𝑤𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) = [𝑣̂𝐿𝑑

𝑣̂𝐿𝑞

𝑣̂𝐿0 ]𝑇

𝑑𝑣̂𝐿𝑞
𝑑𝑡
𝑣̂𝐿𝑞

𝑤𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) = [(𝑖̂𝐿𝑑 − 𝑖̂𝑐𝑠𝑑 ) (𝑖̂𝐿𝑞 − 𝑖̂𝑐𝑠𝑞 ) (𝑖̂𝐿0 − 𝑖̂𝑐𝑠0 )]

𝑑𝑣̂𝐿0
]
𝑑𝑡

𝑇

(5.149)

𝑣̂𝐿0 ]𝑇

𝑇

Substituindo (5.145), (5.146), (5.147) e (5.148) em (5.142), obtém-se:

T

𝑖
𝑖
]𝑥̇ 𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡)]
]𝑥̇ 𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) [𝑇𝑑𝑞0
[[𝑇𝑑𝑞0

T

T

𝑖
𝑖
𝑖
𝑖
]𝑥𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡)] − [[𝑇̇𝑑𝑞0
]𝑥𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡)]
= 𝐴𝑖𝑣𝑝 [[𝑇𝑑𝑞0
]𝑥𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) [𝑇𝑑𝑞0
]𝑥𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) [𝑇̇𝑑𝑞0

(5.150)

T

𝑖
𝑖
𝑖
]𝑤𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡)]
+𝐵𝑖𝑣𝑝 [𝑇𝑑𝑞0
]𝑢𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) + 𝐹𝑖𝑣𝑝 [[𝑇𝑑𝑞0
]𝑤𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) [𝑇𝑑𝑞0

Multiplicando ambos os lados por [𝑇𝑑𝑞0 ], a equação (5.150) pode ser reescrita por:

𝑁
[𝑇𝑑𝑞0 ]
𝑖
𝑖
]𝑥̇ 𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡)]
[
] [[𝑇𝑑𝑞0
]𝑥̇ 𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) [𝑇𝑑𝑞0
𝑁
[𝑇𝑑𝑞0 ]
[𝑇𝑑𝑞0 ]

𝑁

𝑁

[𝑇𝑑𝑞0 ]

[𝑇𝑑𝑞0 ]

𝑁

𝑁

[𝑇𝑑𝑞0 ]

[𝑇𝑑𝑞0 ]

𝑁

𝑁

[𝑇𝑑𝑞0 ]

[𝑇𝑑𝑞0 ]

𝑁

𝑁

[𝑇𝑑𝑞0 ]

=[
−[
+[
+[

T

𝑖
𝑖
]𝑥𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡)]
] 𝐴𝑖𝑣𝑝 [[𝑇𝑑𝑞0
]𝑥𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) [𝑇𝑑𝑞0

𝑖
𝑖
]𝑥𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡)]
] [[𝑇̇𝑑𝑞0
]𝑥𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) [𝑇̇𝑑𝑞0

T

T

(5.151)

𝑖
] 𝐵𝑖𝑣𝑝 [𝑇𝑑𝑞0
]𝑢𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡)

𝑖
𝑖
]𝑤𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡)]
] 𝐹𝑖𝑣𝑝 [[𝑇𝑑𝑞0
]𝑤𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) [𝑇𝑑𝑞0

T

Manipulando apenas o termo da equação (5.151) relacionado a 𝑥̇ 𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) e 𝑥̇ 𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡),
é possível escrever:
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[𝑥̇ 𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) 𝑥̇ 𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡)]T
T
𝑁
[𝑇𝑑𝑞0 ]
𝑖
𝑖
]𝑥𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡)]
=[
] 𝐴𝑖𝑣𝑝 [[𝑇𝑑𝑞0
]𝑥𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) [𝑇𝑑𝑞0
𝑁
[𝑇𝑑𝑞0 ]
T
𝑁
[𝑇𝑑𝑞0 ]
𝑖
𝑖
]𝑥𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡)]
−[
] [[𝑇̇𝑑𝑞0
]𝑥𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) [𝑇̇𝑑𝑞0
𝑁
[𝑇𝑑𝑞0 ]

(5.152)

𝑁
[𝑇𝑑𝑞0 ]
𝑖
+[
] 𝐵𝑖𝑣𝑝 [𝑇𝑑𝑞0
]𝑢𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡)
𝑁
[𝑇𝑑𝑞0 ]
T
𝑁
[𝑇𝑑𝑞0 ]
𝑖
𝑖
]𝑤𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡)]
+[
] 𝐹𝑖𝑣𝑝 [[𝑇𝑑𝑞0
]𝑤𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) [𝑇𝑑𝑞0
𝑁
[𝑇𝑑𝑞0 ]
T
𝑁
[𝑇𝑑𝑞0 ]
𝑖
𝑖
]𝑥𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡)]
𝑥̇ 𝑖𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) = [
] 𝐴𝑖𝑣𝑝 [[𝑇𝑑𝑞0
]𝑥𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) [𝑇𝑑𝑞0
𝑁
[𝑇𝑑𝑞0 ]
T
𝑁
[𝑇𝑑𝑞0 ]
𝑖
𝑖
]𝑥𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡)]
−[
] [[𝑇̇𝑑𝑞0
]𝑥𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) [𝑇̇𝑑𝑞0
𝑁
[𝑇𝑑𝑞0 ]

(5.153)

𝑁
[𝑇𝑑𝑞0 ]
𝑖
+[
] 𝐵𝑖𝑣𝑝 [𝑇𝑑𝑞0
]𝑢𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡)
𝑁
[𝑇𝑑𝑞0 ]
T
𝑁
[𝑇𝑑𝑞0 ]
𝑖
𝑖
]𝑤𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡)]
+[
] 𝐹𝑖𝑣𝑝 [[𝑇𝑑𝑞0
]𝑤𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) [𝑇𝑑𝑞0
𝑁
[𝑇𝑑𝑞0 ]

Considerando apenas o termo da equação (5.151) relacionado a 𝑥𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) e 𝑥𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡),
e conforme as matrizes das equações (5.50) e (5.51), é possível escrever:

[

[𝑇𝑑𝑞0 ]

𝑁

𝑁

[𝑇𝑑𝑞0 ]

𝑖
[𝑇𝑑𝑞0
]𝑥𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡)]

𝑖
] 𝐴𝑖𝑣𝑝 [[𝑇𝑑𝑞0
]𝑥𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡)

−[

[𝑇𝑑𝑞0 ]

𝑁

𝑁

[𝑇𝑑𝑞0 ]
−

𝑅𝐿𝑓𝑝
𝐿𝑓𝑝
0

[𝑇𝑑𝑞0 ]
[

=

𝑖
] [[𝑇̇𝑑𝑞0
]𝑥𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡)

−

0

[𝑇𝑑𝑞0 ] 0

−[

0

𝑅𝐿𝑓𝑝
𝐿𝑓𝑝

0

0
1
𝐶𝑓𝑝

[

[

0

0

[𝑇𝑑𝑞0 ]

𝑁

𝑁

[𝑇𝑑𝑞0 ]

−

T

𝑖
[𝑇̇𝑑𝑞0
]𝑥𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡)]

𝑁

𝑅𝐿𝑓𝑝
𝐿𝑓𝑝 ]

0

0

1
𝐶𝑓𝑝

0

0

1
𝐶𝑓𝑝 ]

𝑖
] [[𝑇̇𝑑𝑞0
]𝑥𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡)

T

𝑖
[[𝑇𝑑𝑞0
]𝑥𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡)

𝑁
]
𝑖
[𝑇̇𝑑𝑞0
]𝑥𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡)]

T

T

𝑖
[𝑇𝑑𝑞0
]𝑥𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡)]

(5.154)
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[

[𝑇𝑑𝑞0 ]

𝑁

𝑁

[𝑇𝑑𝑞0 ]

𝑖
] 𝐴𝑖𝑣𝑝 [[𝑇𝑑𝑞0
]𝑥𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡)

−[

[𝑇𝑑𝑞0 ]

𝑁

𝑁

[𝑇𝑑𝑞0 ]

−

𝑅𝐿𝑓𝑝
𝐿𝑓𝑝

−𝜔
[

=

[

−

0

T

𝑖
[𝑇𝑑𝑞0
]𝑥𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡)]

𝑖
] [[𝑇̇𝑑𝑞0
]𝑥𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡)

𝜔

0

𝑅𝐿𝑓𝑝
𝐿𝑓𝑝

0

0
𝜔

0

−𝜔

1
𝐶𝑓𝑝

0

0

0

1
𝐶𝑓𝑝 ]

[

T

𝑁

(5.155)

𝑅𝐿𝑓𝑝
−
𝐿𝑓𝑝 ]

1
𝐶𝑓𝑝

𝑖
[𝑇̇𝑑𝑞0
]𝑥𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡)]

𝑥𝑖𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) = 𝐴𝑖𝑣𝑝𝑎𝑐 𝑥𝑖𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡)

𝑁
]

Realizando o mesmo procedimento para o termo da equação (5.151) relacionado a
𝑢𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡), bem como para os termos 𝑤𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) e 𝑤𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡), obtêm-se:
𝑉𝑐𝑐 1
𝑁
[𝑇𝑑𝑞0 ]
[𝑇
]
𝑖
[
] 𝐵𝑖𝑣𝑝 [𝑇𝑑𝑞0 ]𝑢𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) = [ 𝑑𝑞0 2𝐿𝑓𝑝 [0
0
𝑁
[𝑇𝑑𝑞0 ]
𝑁
[

[𝑇𝑑𝑞0 ]

𝑁

𝑁

[𝑇𝑑𝑞0 ]

0 0
1 0]] [𝑇 𝑖 ]𝑢
𝑑𝑞0 𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡)
0 1

𝑖
] 𝐵𝑖𝑣𝑝 [𝑇𝑑𝑞0
]𝑢𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) = 𝐵𝑖𝑣𝑝 𝑢𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡)

(5.156)

(5.157)

T
𝑁
[𝑇𝑑𝑞0 ]
𝑖
𝑖
]𝑤𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡)]
[
] 𝐹𝑖𝑣𝑝 [[𝑇𝑑𝑞0
]𝑤𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) [𝑇𝑑𝑞0
𝑁
[𝑇𝑑𝑞0 ]

0
1 −1 0
𝑁
[ 0 −1 0 ]
𝐿𝑓𝑝
𝑁
[𝑇𝑑𝑞0 ]
0
0
−1
=[
]
0
𝑁
[𝑇𝑑𝑞0 ]
1 −1 0
𝑁
[ 0 −1 0 ]
𝐶𝑓𝑝
[
0
0 −1 ]
𝑖
𝑖
]𝑤𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡)]
[[𝑇𝑑𝑞0
]𝑤𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) [𝑇𝑑𝑞0

(5.158)

T

T
𝑁
[𝑇𝑑𝑞0 ]
𝑖
𝑖
]𝑤𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡)] = 𝐹𝑖𝑣𝑝 𝑤𝑖𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡)
[
] 𝐹𝑖𝑣𝑝 [[𝑇𝑑𝑞0
]𝑤𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) [𝑇𝑑𝑞0
𝑁
[𝑇𝑑𝑞0 ]

(5.159)

Substituindo (5.155), (5.157) e (5.159) em (5.153), obtém-se o modelo em espaço de
estados no sistema de coordenadas dq0, dado pela seguinte equação:
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𝑥̇ 𝑖𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) = 𝐴𝑖𝑣𝑝𝑎𝑐 𝑥𝑖𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) + 𝐵𝑖𝑣𝑝 𝑢𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) + 𝐹𝑖𝑣𝑝 𝑤𝑖𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡)

(5.160)

onde:
𝑥̇ 𝑖𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) = [𝑥̇ 𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) 𝑥̇ 𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡)]𝑇
𝑢𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) = [𝑑̂𝑝𝑑

(5.161)

𝑇
𝑑̂𝑝0 ]

𝑑̂𝑝𝑞

𝑥𝑖𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) = [𝑥𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) 𝑥𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡)]𝑇

𝑤𝑖𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) = [𝑤𝑖𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡) 𝑤𝑣𝑝_𝑑𝑞0 (𝑡)]𝑇

Portanto, é possível representar matricialmente este modelo conforme equação (5.162).
𝑑𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑑
𝑅𝐿𝑓𝑝
−
𝜔
𝑑𝑡
𝐿𝑓𝑝
𝑑𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑞
𝑅𝐿𝑓𝑝
−𝜔
−
𝑑𝑡
𝐿𝑓𝑝
𝑑𝑖̂𝐿𝑓𝑝0
0
0
𝑑𝑡
[
=
1
𝑑𝑣̂𝐿𝑑
𝜔
𝐶
𝑓𝑝
𝑑𝑡
1
𝑑𝑣̂𝐿𝑞
−𝜔
𝐶𝑓𝑝
𝑑𝑡
𝑑𝑣̂𝐿0
0
0
[
[ 𝑑𝑡 ] [

−

0

𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑑

𝑣̂𝐿𝑑

0

𝑁 𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑞

𝑣̂𝐿𝑞

𝑅𝐿𝑓𝑝
𝐿𝑓𝑝 ]

𝑖̂𝐿𝑓𝑝0

0
0
1
𝐶𝑓𝑝 ]

𝑣̂𝐿𝑑
𝑁

𝑑̂𝑝𝑑
𝐹𝑖𝑝
𝐵
+ [ 𝑖𝑝 ] [𝑑̂𝑝𝑞 ] + [
𝑁
𝑁
𝑑̂𝑝0

𝑁
]
𝐹𝑣𝑝

𝑣̂𝐿0

(5.162)
(𝑖̂𝐿𝑑 − 𝑖̂𝑐𝑠𝑑 )

𝑣̂𝐿𝑞

(𝑖̂𝐿𝑞 − 𝑖̂𝑐𝑠𝑞 )

] [ 𝑣̂𝐿0 ]

[ (𝑖̂𝐿0 − 𝑖̂𝑐𝑠0 )]

Desprezando os termos de acoplamento cruzado da equação (5.162), é possível escrever
as seguintes equações:
𝑑𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑑 (𝑡)
1
𝑉𝑐𝑐
=
𝑑̂ (𝑡) − 𝑣̂𝐿𝑑 (𝑡))
(−𝑅𝐿𝑓𝑝 𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑑 (𝑡) +
𝑑𝑡
𝐿𝑓𝑝
2 𝑝𝑑

(5.163)

𝑑𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑞 (𝑡)
1
𝑉𝑐𝑐
=
𝑑̂ (𝑡) − 𝑣̂𝐿𝑞 (𝑡))
(−𝑅𝐿𝑓𝑝 𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑞 (𝑡) +
𝑑𝑡
𝐿𝑓𝑝
2 𝑝𝑞

(5.164)

𝑑𝑖̂𝐿𝑓𝑝0 (𝑡)
1
𝑉𝑐𝑐
=
𝑑̂ (𝑡) − 𝑣̂𝐿0 (𝑡))
(−𝑅𝐿𝑓𝑝 𝑖̂𝐿𝑓𝑝0 (𝑡) +
𝑑𝑡
𝐿𝑓𝑝
2 𝑝0

(5.165)

𝑑𝑣̂𝐿𝑑 (𝑡)
1
(𝑡) − (𝑖̂𝐿𝑑 (𝑡) − 𝑖̂𝑐𝑠𝑑 (𝑡))]
=
[𝑖̂
𝑑𝑡
𝐶𝑓𝑝 𝐿𝑓𝑝𝑑

(5.166)

𝑑𝑣̂𝐿𝑞 (𝑡)
1
(𝑡) − (𝑖̂𝐿𝑞 (𝑡) − 𝑖̂𝑐𝑠𝑞 (𝑡))]
=
[𝑖̂
𝑑𝑡
𝐶𝑓𝑝 𝐿𝑓𝑝𝑞

(5.167)

𝑑𝑣̂𝐿0 (𝑡)
1
(𝑡) − (𝑖̂𝐿0 (𝑡) − 𝑖̂𝑐𝑠0 (𝑡))]
=
[𝑖̂
𝑑𝑡
𝐶𝑓𝑝 𝐿𝑓𝑝0

(5.168)
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Reescrevendo estas equações, obtêm-se as tensões sintetizadas nos terminais de saída
do conversor paralelo, conforme mostram as equações (5.169), (5.170) e (5.171), bem como as
correntes nos indutores de acoplamento, conforme as equações (5.172), (5.173) e (5.174).
𝑑̂𝑝𝑑 (𝑡)

𝑑𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑑 (𝑡)
𝑉𝑐𝑐
= 𝐿𝑓𝑝
+ 𝑅𝐿𝑓𝑝 𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑑 (𝑡) + 𝑣̂𝐿𝑑 (𝑡)
2
𝑑𝑡

(5.169)

𝑑̂𝑝𝑞 (𝑡)

𝑑𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑞 (𝑡)
𝑉𝑐𝑐
= 𝐿𝑓𝑝
+ 𝑅𝐿𝑓𝑝 𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑞 (𝑡) + 𝑣̂𝐿𝑞 (𝑡)
2
𝑑𝑡

(5.170)

𝑑̂𝑝0 (𝑡)

𝑑𝑖̂𝐿𝑓𝑝0 (𝑡)
𝑉𝑐𝑐
= 𝐿𝑓𝑝
+ 𝑅𝐿𝑓𝑝 𝑖̂𝐿𝑓𝑝0 (𝑡) + 𝑣̂𝐿0 (𝑡)
2
𝑑𝑡

(5.171)

𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑑 (𝑡) = 𝑖̂𝐶𝑓𝑝𝑑 + 𝑖̂𝐿𝑑 (𝑡) − 𝑖̂𝑐𝑠𝑑 (𝑡)

(5.172)

𝑖̂𝐿𝑓𝑝𝑞 (𝑡) = 𝑖̂𝐶𝑓𝑝𝑞 + 𝑖̂𝐿𝑞 (𝑡) − 𝑖̂𝑐𝑠𝑞 (𝑡)

(5.173)

𝑖̂𝐿𝑓𝑝0 (𝑡) = 𝑖̂𝐶𝑓𝑝0 + 𝑖̂𝐿0 (𝑡) − 𝑖̂𝑐𝑠0 (𝑡)

(5.174)

A partir destas equações, obtém-se o circuito equivalente do conversor paralelo trifásico
NPC no sistema de coordenadas dq0, conforme mostra a Figura 5.11. Este é representado por
três circuitos monofásicos desacoplados nas coordenadas 𝑑, q e zero (0).
Figura 5.11 – Modelo equivalente do conversor paralelo no referencial síncrono dq0:
(a) referencial d; (b) referencial q; (c) referencial zero (0).

RLfp Lfp
^iLfpd(t)
^

dpd(t)V
___
cc
2

+
vLd(t) _

iCfpd(t)

Cfp

iLd(t)

icsd(t)

iLq(t)

icsq(t)

iL0(t)

ics0(t)

(a)

RLfp Lfp
^iLfpq(t)
^

dpq(t)V
___
cc
2

+
vLq(t) _

iCfpq(t)

Cfp
(b)

RLfp Lfp
^iLfp0(t)
^

dp0(t)V
___
cc
2

+
vL0(t) _

iCfp0(t)

Cfp
(c)

Fonte: Próprio autor.
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Verifica-se a similaridade destes circuitos com o circuito obtido no modelo em
coordenadas abc (Figura 5.9). Desta forma, é possível escrever a função de transferência do
conversor paralelo para cada uma das coordenadas do referencial síncrono dq0 (𝐺𝐶𝑃_𝑑𝑞0 ),
conforme equação (5.175).

𝐺𝐶𝑃_𝑑𝑞0 (𝑠) =

𝑣̂𝐿_𝑑𝑞0 (𝑠)
𝑉𝑐𝑐 ⁄2
=
𝑑̂𝑝_𝑑𝑞0 (𝑠) 𝐿𝑓𝑝 𝐶𝑓𝑝 𝑠 2 + 𝑅𝐿𝑓𝑝 𝐶𝑓𝑝 𝑠 + 1

(5.175)

^

sCfp

Controlador PI de tensão

,
^
i

Modelo do conversor paralelo

5.3.2.1 Malha
de controleCfp
daabctensão do conversor paralelo no referencial síncrono 𝑑𝑞0
KP
^
* abc
vp
^
^*
i
iLfp abc ^iCfp abc ____
Lfp
vL abc
1 v^L abc
Vcc
1
___________
____
K
KPip
PWM
Cfp s
Lfp s + Rde
2 das malhas
Lfp controle, da corrente
A Figura
5.12 mostra o diagrama
em blocos
do
KI
Controlador P Ganho do
vp/s
^
^
^
^
i
i
vccu
L
abc
cs
abc
i
i
GPIvp L abc cs abc de corrente PWM GCP_abc
indutor Lfp (malha interna) e da tensão de saída (malha externa), do conversor paralelo para
_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

cada uma das coordenadas
do referencial síncrono dq0.
KPVccu
0
KIVccu
/s GPIVccu
Vcc1-Vcc2
Controlador PI de
Figura 5.12
– Diagrama da malha de controle de tensão do conversor paralelo no referencial dq0.
desequilíbrio de tensão

^

sCfp

Controlador PI de tensão

^*

vL dq0

Cfp_dq0

KPvp

^
i*

Lfp_dq0

_

KIvp/s
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,
i^
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Fonte: Próprio autor.

A partir deste diagrama, é possível escrever as funções de transferência de malha aberta
(𝐺𝑀𝐴𝐶𝑃𝑖_𝑑𝑞0 ) e de malha fechada (𝐺𝑀𝐹𝐶𝑃𝑖_𝑑𝑞0 ), das malhas internas de controle das correntes dos
indutores 𝐿𝑓𝑝 , conforme mostram as equações (5.176) e (5.177), respectivamente.

𝐾𝑃𝑖𝑝 𝐾𝑃𝑊𝑀 (𝑉𝑐𝑐 ⁄2)
𝐿𝑓𝑝 𝑠 + 𝑅𝐿𝑓𝑝

(5.176)

𝑖̂𝐿𝑓𝑝_𝑑𝑞0 (𝑠)
𝐾𝑃𝑖𝑝 𝐾𝑃𝑊𝑀 (𝑉𝑐𝑐 ⁄2)
=
∗
𝑖̂𝐿𝑓𝑝_𝑑𝑞0 (𝑠) 𝐿𝑓𝑝 𝑠 + [𝑅𝐿𝑓𝑝 + 𝐾𝑃𝑖𝑝 𝐾𝑃𝑊𝑀 (𝑉𝑐𝑐 ⁄2)]

(5.177)

𝐺𝑀𝐴𝐶𝑃𝑖_𝑑𝑞0 =
𝐺𝑀𝐹𝐶𝑃𝑖_𝑑𝑞0 =
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Considerando as correntes entre as correntes da carga e da rede 𝑖̂𝐿_𝑑𝑞0 − 𝑖̂𝑐𝑠_𝑑𝑞0 como
distúrbios, é possível escrever a função de transferência 𝐺𝑖𝑣_𝑑𝑞0 , conforme mostra a equação
(5.178):

𝐺𝑖𝑣_𝑑𝑞0 =

𝑣̂𝐿_𝑑𝑞0 (𝑠)
𝐾𝑃𝑖𝑝 𝐾𝑃𝑊𝑀 (𝑉𝑐𝑐 ⁄2)
=
∗
𝑖̂𝐿𝑓𝑝_𝑑𝑞0 (𝑠) 𝐿𝑓𝑝 𝐶𝑓𝑝 𝑠 2 + [𝑅𝐿𝑓𝑝 + 𝐾𝑃𝑖𝑝 𝐾𝑃𝑊𝑀 (𝑉𝑐𝑐 ⁄2)]𝐶𝑓𝑝 𝑠 + 1

(5.178)

A equação (5.179) mostra a função de transferência de malha aberta (𝐺𝑀𝐴𝐶𝑃𝑣_𝑑𝑞0 ) das
malhas externas de controle das tensões CA de saída, para cada uma das fases conversor
paralelo no referencial dq0. Já as equações (5.180) e (5.181) mostram, respectivamente, a
função de transferência de malha fechada sem a realimentação das correntes 𝑖̂,𝐶𝑓𝑝_𝑑𝑞0
(𝐺𝑀𝐹𝐶𝑃𝑣_𝑑𝑞0𝑠𝑟 ), bem como incluindo esta realimentação (𝐺𝑀𝐹𝐶𝑃𝑣_𝑑𝑞0𝑐𝑟 ).

𝐺𝑀𝐴𝐶𝑃𝑣_𝑑𝑞0 = 𝐺𝑃𝐼𝑣𝑝 𝐺𝑖𝑣_𝑑𝑞0 =

(𝐾𝑃𝑣𝑝 𝑠 + 𝐾𝐼𝑣𝑝 )𝐾
𝐿𝑓𝑝 𝐶𝑓𝑝 𝑠 3 + [𝑅𝐿𝑓𝑝 + 𝐾]𝐶𝑓𝑝 𝑠 2 + 𝑠

(5.179)

𝐺𝑀𝐹𝐶𝑃𝑣_𝑑𝑞0𝑠𝑟 =

𝑣̂𝐿_𝑑𝑞0𝑠𝑟 (𝑠)
𝐾𝑃𝑣𝑝 𝐾𝑠 + 𝐾𝐼𝑣𝑝 𝐾
=
(5.180)
∗
𝑣̂𝐿_𝑑𝑞0𝑠𝑟 (𝑠) 𝐿𝑓𝑝 𝐶𝑓𝑝 𝑠 3 + 𝐶𝑓𝑝 (𝑅𝐿𝑓𝑝 + 𝐾)𝑠 2 + (𝐾𝑃𝑣𝑝 𝐾 + 1)𝑠 + 𝐾𝐼𝑣𝑝 𝐾

𝐺𝑀𝐹𝐶𝑃𝑣_𝑑𝑞0𝑐𝑟 =

𝑣̂𝐿_𝑑𝑞0𝑐𝑟 (𝑠)
𝐶̂𝑓𝑝 𝐾𝑠 2 + 𝐾𝑃𝑣𝑝 𝐾𝑠 + 𝐾𝐼𝑣𝑝 𝐾
=
(5.181)
∗
3 + 𝐶 (𝑅
2 + (𝐾𝑃 𝐾 + 1)𝑠 + 𝐾𝐼 𝐾
𝑣̂𝐿_𝑑𝑞0
(𝑠)
𝐿
𝐶
𝑠
+
𝐾)𝑠
𝑓𝑝
𝑓𝑝
𝑓𝑝
𝐿𝑓𝑝
𝑣𝑝
𝑣𝑝
𝑐𝑟

sendo 𝐾 = 𝐾𝑃𝑖𝑝 𝐾𝑃𝑊𝑀 (𝑉𝑐𝑐 ⁄2).
Verifica-se que estas funções são idênticas às funções obtidas para o sistema de
coordenadas abc, ou seja, 𝐺𝑀𝐴𝐶𝑃𝑖_𝑎𝑏𝑐 = 𝐺𝑀𝐴𝐶𝑃𝑖_𝑑𝑞0 , 𝐺𝑀𝐹𝐶𝑃𝑖_𝑎𝑏𝑐 = 𝐺𝑀𝐹𝐶𝑃𝑖_𝑑𝑞0 , 𝐺𝑖𝑣_𝑎𝑏𝑐 = 𝐺𝑖𝑣_𝑑𝑞0 ,
𝐺𝑀𝐴𝐶𝑃𝑣_𝑎𝑏𝑐 = 𝐺𝑀𝐴𝐶𝑃𝑣_𝑑𝑞0 , 𝐺𝑀𝐹𝐶𝑃𝑣_𝑎𝑏𝑐𝑠𝑟 = 𝐺𝑀𝐹𝐶𝑃𝑣_𝑑𝑞0𝑠𝑟 e 𝐺𝑀𝐹𝐶𝑃𝑣_𝑎𝑏𝑐𝑐𝑟 = 𝐺𝑀𝐹𝐶𝑃𝑣_𝑑𝑞0𝑐𝑟 .
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5.4

Modelagem da malha de tensão total do barramento CC
Conforme mostrado no diagrama da Figura 5.5, há a necessidade de uma malha de

controle para manter constante a tensão total do barramento CC do sistema PV, sendo utilizado
nesta malha um controlador PI (𝐺𝑃𝐼𝑉𝑐𝑐 ). Porém, para o projeto dos ganhos deste controlador,
faz-se necessário realizar a modelagem matemática desta malha para obtenção da sua respectiva
função de transferência (𝐺𝐵𝑐𝑐 ). Assim, é apresentado na sequência esta modelagem, tendo como
referência o desenvolvimento matemático apresentado em (Silva, 2001).
Seja um sistema trifásico, a potência ativa instantânea (𝑝) é dada por:

𝑝 = 𝑣𝑠𝑎 𝑖𝑠𝑎 + 𝑣𝑠𝑏 𝑖𝑠𝑏 + 𝑣𝑠𝑐 𝑖𝑠𝑐

(5.182)

onde 𝑣𝑠_𝑎𝑏𝑐 e 𝑖𝑠_𝑎𝑏𝑐 representam as grandezas de corrente e tensão da rede, respectivamente.
Considerando que o sistema seja equilibrado, (5.182) pode ser reescrita como:

𝑝 = 𝑣𝛼 𝑖𝛼 + 𝑣𝛽 𝑖𝛽

(5.183)

Estas tensões e correntes podem ser representadas no referencial síncrono dq. Desta
forma, a potência 𝑝 pode ser calculada por:

𝑝 = 𝑣𝑑 𝑖𝑑 + 𝑣𝑞 𝑖𝑞

(5.184)

Considerando que as tensões da rede são livres de harmônicos, bem como que o sistema
PV-UPQC atua na compensação da potência reativa e na supressão das correntes harmônicas,
têm-se que as tensões e correntes da rede serão senoidais e em fase com as respectivas tensões.
Assim, a potência ativa instantânea fundamental (𝑝𝑚 ) pode ser obtida por:

𝑝𝑚 = 𝑣𝑑 𝑖𝑑

(5.185)

sendo 𝑣𝑑 e 𝑖𝑑 , respectivamente, grandezas contínuas de tensão e corrente no eixo síncrono d.
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A corrente de saída do sistema, ou seja, a corrente de carga no eixo síncrono d (𝑖𝑑𝐿 ) é
formada por uma parcela fundamental (𝑖𝑑𝐿𝑚 ) mais uma parcela harmônica (𝑖𝑑𝐿ℎ ). Desta forma,
a potência ativa instantânea de saída (𝑝𝑜𝑢𝑡 ) é calcula da pela seguinte expressão:

𝑝𝑜𝑢𝑡 = 𝑣𝑑 𝑖𝑑𝐿 = 𝑣𝑑 (𝑖𝑑𝐿𝑚 + 𝑖𝑑𝐿ℎ )

(5.186)

Considerando a corrente na rede compensada, é possível afirmar que 𝑖𝑑𝐿𝑚 = 𝑖𝑑 .
Portanto, a equação (5.186) pode ser reescrita por:

𝑝𝑜𝑢𝑡 = 𝑝𝑚 + 𝑣𝑑 𝑖𝑑𝐿ℎ

(5.187)

Pelas equações (5.185) e (5.187), a parcela de potência que flui pelos conversores (𝑝𝑐 )
é dada por:

𝑝𝑐 = 𝑝𝑚 − (𝑝𝑚 + 𝑣𝑑 𝑖𝑑𝐿ℎ ) = 𝑝𝑐ℎ

(5.188)

Admitindo a existência de uma parcela ativa de potência que circula pelos conversores
(𝑝𝑐𝑚 ) para compensar as perdas nos elementos de chaveamento, têm-se uma parcela ativa de
corrente (𝑖𝑐𝑚 ) circulando pelos mesmos. Portanto, a equação (5.188) pode ser reescrita como:

𝑝𝑐 = 𝑝𝑐𝑚 + 𝑝𝑐ℎ = 𝑣𝑑 𝑖𝑐𝑚 + 𝑣𝑑 𝑖𝑑𝐿ℎ

(5.189)

Assumindo que a potência 𝑝𝑐𝑚 é igual a potência no barramento CC (𝑝𝑐𝑐 ), é possível
escrever a seguinte equação:

𝑝𝑐𝑚 = 𝑣𝑑 𝑖𝑐𝑚 = 𝑣𝑐𝑐 𝑖𝑐𝑐 = 𝑝𝑐𝑐

onde 𝑣𝑐𝑐 e 𝑖𝑐𝑐 representam a tensão e corrente no barramento CC, respectivamente.

(5.190)
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A corrente 𝑖𝑐𝑐 pode ser expressa tanto por (5.191) como por (5.192), como segue:

𝑖𝑐𝑐 = 𝐶𝑐𝑐
𝑖𝑐𝑐 =

𝑑𝑣𝑐𝑐
𝑑𝑡

𝑣𝑑 𝑖𝑐𝑚
𝑣𝑐𝑐

(5.191)

(5.192)

Igualando (5.191) e (5.192), têm-se:

𝑑𝑣𝑐𝑐
1 𝑣𝑑 𝑖𝑐𝑚
=
𝑑𝑡
𝐶𝑐𝑐 𝑣𝑐𝑐

(5.193)

Adotando a modelagem por pequenos sinais, a equação (5.193) pode ser escrita
considerando os valores médios instantâneos das grandezas 𝑣𝑐𝑐 e 𝑖𝑐𝑚 , assim obtêm-se:

〈𝑣𝑐𝑐 (𝑡)〉

𝑑〈𝑣𝑐𝑐 (𝑡)〉
1
=
𝑣 〈𝑖 (𝑡)〉
𝑑𝑡
𝐶𝑐𝑐 𝑑 𝑐𝑚

(5.194)

Aplicando perturbações na tensão média 〈𝑣𝑐𝑐 (𝑡)〉 e na corrente média 〈𝑖𝑐𝑚 (𝑡)〉, estas
duas grandezas podem ser reescritas conforme as equações (5.195) e (5.196), respectivamente:
〈𝑣𝑐𝑐 (𝑡)〉 = 𝑉𝑐𝑐 + 𝑣̂𝑐𝑐 (𝑡)

(5.195)

〈𝑖𝑐𝑚 (𝑡)〉 = 𝐼𝑐𝑚 + 𝑖̂𝑐𝑚 (𝑡)

(5.196)

Assim, a equação (5.194) pode ser reescrita por:

[𝑉𝑐𝑐 + 𝑣̂𝑐𝑐 (𝑡)] [

𝑑𝑉𝑐𝑐 𝑑𝑣̂𝑐𝑐 (𝑡)
1
[𝑣 (𝐼 + 𝑖̂𝑐𝑚 (𝑡))]
+
]=
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝐶𝑐𝑐 𝑑 𝑐𝑚

(5.197)

Manipulando (5.197) encontra-se (5.198) como segue:
𝑉𝑐𝑐 𝑑𝑉𝑐𝑐 𝑉𝑐𝑐 𝑑𝑣̂𝑐𝑐 (𝑡) 𝑣̂𝑐𝑐 (𝑡)𝑑𝑉𝑐𝑐 𝑣̂𝑐𝑐 (𝑡)𝑑𝑣̂𝑐𝑐 (𝑡)
1
[𝑣 𝐼 + 𝑣𝑑 𝑖̂𝑐𝑚 (𝑡)]
+
+
+
=
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝐶𝑐𝑐 𝑑 𝑐𝑚

(5.198)

122

Desconsiderando os termos CC e o termo AC não linear de (5.198), obtêm-se:
𝑉𝑐𝑐 𝑑𝑣̂𝑐𝑐 (𝑡) 𝑣̂𝑐𝑐 (𝑡)𝑑𝑉𝑐𝑐
1
+
=
𝑣 𝑖̂ (𝑡)
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝐶𝑐𝑐 𝑑 𝑐𝑚

(5.199)

Como a derivada de uma constante é nula, (5.199) é reescrita como:
𝑉𝑐𝑐 𝑑𝑣̂𝑐𝑐 (𝑡)
1
=
𝑣 𝑖̂ (𝑡)
𝑑𝑡
𝐶𝑐𝑐 𝑑 𝑐𝑚

(5.200)

Manipulando (5.200) e aplicando a transformada de Laplace, obtêm-se a função de
transferência da planta do barramento CC, como segue.

𝐺𝐵𝑐𝑐 (𝑠) =

5.4.1

𝑣̂𝑐𝑐 (𝑠)
𝑣𝑑
=
𝑖̂𝑐𝑚 (𝑠) 𝐶𝑐𝑐 𝑉𝑐𝑐 𝑠

(5.201)

Malha de controle da tensão total do barramento CC
A Figura 5.13 mostra o diagrama em blocos que representa a malha de controle da

tensão do barramento CC. Esta malha opera em conjunto com a malha de controle da corrente
do conversor série, conforme já mostrado na Figura 5.5, sendo esta responsável em manter
constante e no valor de referência especificado a tensão no barramento CC. Para que a corrente
de referência da malha de corrente não seja distorcida, esta malha de tensão deve apresentar
uma ação lenta e atuar somente na amplitude da corrente de referência, de modo que o sistema
PV-UPQC controle o fluxo de potência ativa entre a rede e o barramento CC.
Figura 5.13 – Diagrama em blocos da malha de controle da tensão do barramento CC.

v^*cc

KPVcc
KIVcc s

/

^

icm

GPIVcc

Controlador PI de tensão

Fonte: Próprio autor.

vd
____________
CccVcc s
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Modelo do barramento CC
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Considerando este diagrama, as funções de transferência de malha aberta (𝐺𝑀𝐴𝐵𝑐𝑐 ) e
malha fechada (𝐺𝑀𝐹𝐵𝑐𝑐 ) do barramento CC são, respectivamente, representadas pelas equações
(5.202) e (5.203).
𝐾𝑃𝑉𝑐𝑐 𝑣𝑑 𝑠 + 𝐾𝐼𝑉𝑐𝑐 𝑣𝑑
𝐶𝑐𝑐 𝑉𝑐𝑐 𝑠 2

(5.202)

𝑣̂𝑐𝑐 (𝑠)
𝐾𝑃𝑉𝑐𝑐 𝑣𝑑 𝑠 + 𝐾𝐼𝑉𝑐𝑐 𝑣𝑑
=
∗
𝑣̂𝑐𝑐 (𝑠) 𝐶𝑐𝑐 𝑉𝑐𝑐 𝑠 2 + 𝐾𝑃𝑉𝑐𝑐 𝑣𝑑 𝑠 + 𝐾𝐼𝑉𝑐𝑐 𝑣𝑑

(5.203)

𝐺𝑀𝐴𝐵𝑐𝑐 =
𝐺𝑀𝐹𝐵𝑐𝑐 =

5.4.2 Dimensionamento dos capacitores do barramento CC
O dimensionamento do banco de capacitores que formam o barramento CC do sistema
PV-UPQC foi realizado por meio da equação (5.204) (SILVA, 2001).

𝐶𝑐𝑐𝑑 =

𝑃𝑀
𝜀𝜔𝑐𝑐 𝑉𝑐𝑐2

(5.204)

onde 𝑃𝑀 é a potência máxima do sistema PV-UPQC; 𝑉𝑐𝑐 é a tensão média do barramento CC e
𝜔𝑐𝑐 = 2𝜋𝑓𝑐𝑐 (rad/s) é a frequência de ondulação da tensão 𝑉𝑐𝑐 . Já o termo 𝜀 é calculado por:

𝜀=

𝑉𝑐𝑐 𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑐𝑐 𝑚𝑖𝑛
𝑉𝑐𝑐

(5.205)

onde 𝑉𝑐𝑐 𝑚𝑎𝑥 e 𝑉𝑐𝑐 𝑚𝑖𝑛 são, respectivamente, os valores máximo e mínimo desejados de 𝑉𝑐𝑐 .
A Tabela 5.1 mostra os valores adotados para o dimensionamento do banco de
capacitores do barramento CC do PV-UPQC, juntamente com o valor de capacitância obtido.
Tabela 5.1 – Especificações para o dimensionamento do banco de capacitores do barramento CC.
Potência máxima do sistema PV-UPQC considerada

𝑃𝑀 = 5 kW

Tensão média do barramento CC

𝑉𝑐𝑐 = 616 V

Tensão mínima desejada no barramento CC

𝑉𝑐𝑐𝑚𝑖𝑛 = 615 V

Tensão máxima desejada no barramento CC

𝑉𝑐𝑐𝑚𝑎𝑥 = 617 V

Frequência de ondulação da tensão Vcc

𝜔𝑐𝑐 = 2. 𝜋. 360

Capacitância total dimensionada para o barramento CC

𝐶𝑐𝑐𝑑 = 1,8 mF

Fonte: Próprio autor.
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5.5

Projeto dos controladores
Nesta seção é realizado o projeto dos controladores P (Proporcional) e PI (Proporcional-

Integral), utilizados nas malhas de controle de corrente e tensão dos conversores série e paralelo,
bem como na malha de controle da tensão do barramento CC. Tais controladores foram
dimensionados considerando a metodologia de projeto apresentada em (Angelico et al., 2014;
Campanhol, 2012), a qual é brevemente descrita no apêndice E. Essa metodologia de projeto é
baseada no método de resposta em frequência, sendo margem de fase e frequência de
cruzamento em 0 dB as especificações de projeto para determinar os ganhos dos controladores.

5.5.1

Projeto do controlador PI da malha de controle do conversor série
A Tabela 5.2 mostra as especificações adotadas para projeto do controlador PI, utilizado

na malha de controle da corrente do conversor série.
Tabela 5.2 – Especificações para o projeto do controlador PI do inversor NPC série.
Frequência de chaveamento do inversor NPC série

𝑓𝑐ℎ𝑐𝑠 = 20 kHz

Margem de fase desejada

𝑀𝐹𝑑𝑖𝑠 = 85º

Frequência de cruzamento desejada

𝜔𝑐𝑖𝑠 = 2. 𝜋. 𝑓𝑐ℎ𝑐𝑠 ⁄12

Indutância de acoplamento

Lfs = 3,5 mH

Resistência série do indutor de acoplamento

RLfs = 0,2 Ω

Indutância de dispersão do transformador de acoplamento série

Ldts = 0,12 mH

Resistência total de dispersão do transformador de acoplamento série

Rdts = 0,28 Ω

Tensão total do barramento CC

𝑉𝑐𝑐 = 460 V

Ganho do modulador PWM

𝐾𝑃𝑊𝑀 = 0,0002

Fonte: Próprio autor.

A partir destes parâmetros, considerando as equações descritas no apêndice E, é
possível escrever a FT da planta de corrente do conversor série, conforme (5.206).

𝐺𝑝𝑐𝑠 (𝑠) = 0,0002

460/2
3,62x10−3 𝑠 + 0,48

O ângulo de fase desta planta (𝜑𝑝𝑐𝑠 ), na frequência 𝜔𝑐𝑖𝑠 , é dado por:

(5.206)
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−3,62x10−3 ∗ 10,472x103
𝜑𝑝𝑐𝑠 = 𝑡𝑔−1 (
)
0,48

𝜑𝑝𝑐𝑠 = −89,274𝑜

→

(5.207)

Conhecido 𝜑𝑝𝑐𝑠 e especificado a 𝑀𝐹𝑑𝑖𝑠 , determina-se o ângulo de fase da função 𝐶𝑐𝑠 e
a constante 𝑇𝑐𝑠 , conforme seguem:

𝜑𝐶𝑐𝑠 = 85𝑜 − (−89,274𝑜 + 180𝑜 )
𝑇𝑐𝑠 =

−1
𝑡𝑔(−5,726) ∗ 10,472x103

𝜑𝐶𝑐𝑠 = −5,726𝑜

(5.208)

𝑇𝑐𝑠 = 9, 524x10−4

(5.209)

→
→

A partir do valor da constante 𝑇𝑐𝑠 , são obtidas as funções 𝐶𝑐𝑠 (𝑠) e 𝐺𝑀𝐴 𝐶𝑐𝑠 (𝑠), conforme
mostram as equações (5.210) e (5.211), respectivamente.

9, 524x10−4 𝑠 + 1
𝐶𝑐𝑠 (𝑠) = (
)
𝑠

(5.210)

9, 524x10−4 𝑠 + 1
0,046
𝐺𝑀𝐴 𝐶𝑐𝑠 (𝑠) = (
)(
)
𝑠
3,62x10−3 𝑠 + 0,48

(5.211)

A partir do módulo de 𝐺𝑀𝐴 𝐶𝑐𝑠 , determina-se o ganho 𝐾𝑐𝑐𝑠 , conforme equação (5.212).

𝐾𝑐𝑐𝑠 =

1
1,1615x10−6

→

𝐾𝑐𝑐𝑠 = 8, 609x105

(5.212)

Com o valor de 𝐾𝑐𝑐𝑠 , obtém-se a função de transferência de malha aberta 𝐺𝑀𝐴 𝑃𝐼𝑐𝑠 ,
conforme dado pela equação (5.213).

𝐺𝑀𝐴 𝑃𝐼 (𝑠) = 8, 609x105 (
𝑐𝑠

9, 524x10−4 𝑠 + 1
0,046
)(
)
𝑠
3,62x10−3 𝑠 + 0,48

(5.213)
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A Figura 5.14 (a) mostra o diagrama em blocos do sistema parcialmente compensado
𝐺𝑀𝐴 𝐶𝑐𝑠 (𝑠) enquanto que na Figura 5.14 (b) é mostrado o diagrama em blocos do sistema
compensado 𝐺𝑀𝐴 𝑃𝐼𝑐𝑠 (𝑠).
Figura 5.14 – Diagrama em blocos da FT de laço aberto da malha de controle do conversor série:
(a) sistema 𝐺𝑀𝐴 𝐶 ; (b) sistema 𝐺𝑀𝐴 𝑃𝐼 .
𝑐𝑠

Gpcs(s)

Ccs(s)

GMACcs(s)

𝑐𝑠

Kccs

Gpcs(s)

Ccs(s)

Controlador PI de corrente

(a)

GMAPIcs(s)

(b)

Fonte: Próprio autor.

A Figura 5.15 mostra a resposta em frequência de 𝐺𝑝 𝑐𝑠 , 𝐺𝑀𝐴 𝐶𝑐𝑠 e 𝐺𝑀𝐴 𝑃𝐼𝑐𝑠 . Através deste
diagrama, constata-se ângulo de fase de 𝐺𝑝 𝑐𝑠 de -89,274º em 𝜔𝑐𝑖𝑠 . Já o sistema 𝐺𝑀𝐴 𝐶𝑐𝑠 apresenta
ângulo de fase de -95º, mostrando que o sistema teve um atraso de fase de 5,726º. Após a
inclusão de 𝐾𝑐𝑐𝑠 , a curva de magnitude passou a cruzar a linha de 0 dB em 𝜔𝑐𝑖𝑠 . Portanto, o
sistema compensado 𝐺𝑀𝐴 𝑃𝐼𝑐𝑠 apresenta 85º de margem de fase na frequência de 10472 rad/s,
comprovando que o controlador PI projetado atende as especificações desejadas.
Figura 5.15 – Resposta em frequência dos sistemas 𝐺𝑝 𝑐𝑠 , 𝐺𝑀𝐴 𝐶 e 𝐺𝑀𝐴 𝑃𝐼 .
𝑐𝑠

Fase [graus]

Amplitude [dB]

ωcis

GMAPIcs
Gpcs
GMACcs

Gpcs
GMAPIcs
GMACcs
Frequência [rad/s]

Fonte: Próprio autor.

𝑐𝑠
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A Tabela 5.3 mostra os ganhos 𝐾𝑃𝑖𝑠 e 𝐾𝐼𝑖𝑠 calculados, sendo estes utilizados nos
controladores PI da malha de controle da corrente do conversor série.
Tabela 5.3 – Ganhos dos controladores PIis da malha de corrente do inversor NPC série.
𝐾𝑃𝑖𝑠 = 820,0543

𝐾𝐼𝑖𝑠 = 8,609x105

Fonte: Próprio autor.

De forma a verificar a banda passante da malha de corrente do inversor NPC série com
o controlador PI projetado, a Figura 5.16 mostra o diagrama de bode do sistema em malha
fechada. Constata-se uma faixa de passagem de aproximadamente 1800Hz.

Amplitude [dB]

Figura 5.16 – Resposta em frequência da malha de controle de corrente com o controlador PI is.

Fase [graus]

-3 dB

Frequência [rad/s]
Fonte: Próprio autor.

5.5.2 Projeto dos controladores P e PI das malhas de controle do conversor paralelo
A Tabela 5.4 mostra as especificações adotadas para projeto dos controladores P e PI
utilizados, respectivamente, nas malhas de controle da corrente (malha interna) e da tensão de
saída do conversor paralelo (malha externa).
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Tabela 5.4 – Especificações para o projeto dos controladores P e PI do inversor NPC paralelo.
Frequência de chaveamento do conversor série

𝑓𝑐ℎ𝑐𝑝 = 20 kHz

Margem de fase desejada na malha de tensão

𝑀𝐹𝑑𝑣𝑝 = 85º

Frequência de cruzamento desejada na malha de tensão

𝜔𝑐𝑣𝑝 = 2. 𝜋. 𝑓𝑐ℎ𝑐𝑝 ⁄32

Frequência de cruzamento desejada na malha de corrente

𝜔𝑐𝑖𝑝 = 2. 𝜋. 𝑓𝑐ℎ𝑐𝑝 ⁄10

Indutância de acoplamento

Lfp = 1,73 mH

Resistência série do indutor de acoplamento

RLfp = 0,2 Ω

Capacitância de filtragem

Cfp = 60 µF

Tensão total do barramento CC

𝑉𝑐𝑐 = 460 V

Ganho do modulador PWM

𝐾𝑃𝑊𝑀 = 0,0002

Fonte: Próprio autor.

Inicialmente é realizado o projeto do controlador P, utilizado na malha interna de
controle da corrente do indutor de acoplamento Lfp (Figura 5.12). Por se tratar de um controlador
do tipo proporcional, é considerada somente a Etapa 3 da metodologia de projeto descrita no
apêndice E para obtenção do ganho 𝐾𝑃𝑖𝑝 . Desta forma, considerando os parâmetros
apresentados na Tabela 5.4, é possível escrever a FT desta malha conforme (5.214).

𝐺𝑝𝑖𝑐𝑝 (𝑠) = 0,0002

460/2
1,73x10−3 𝑠 + 0,2

(5.214)

Obtendo o valor do módulo de 𝐺𝑝𝑖𝑐𝑝 é possível calcular o ganho 𝐾𝑐𝑖𝑐𝑝 , conforme
equação (5.215). Este é o próprio ganho da controlador P, ou seja, 𝐾𝑐𝑖𝑐𝑝 = 𝐾𝑃𝑖𝑝 .

𝐾𝑐𝑖𝑐𝑝 =

1
0,002116

→

𝐾𝑐𝑖𝑐𝑝 = 𝐾𝑃𝑖𝑝 = 472,624

(5.215)

A Figura 5.17 mostra o diagrama em blocos do sistema compensado 𝐺𝑀𝐴 𝑃
Figura 5.17 – Diagrama em blocos da FT de malha aberta 𝐺𝑀𝐴 𝑃

Kcicp

Gpicp(s)

GMAPicp (s)
Fonte: Próprio autor.

𝑖𝑐𝑝

.

𝑖𝑐𝑝

(𝑠).
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Para a obtenção dos ganhos do controlador PI, da malha externa de tensão CA, foi
considerado que a malha interna de controle da corrente apresenta ganho unitário, devido ao
fato desta ser mais rápida que a malha externa. Desta forma, a seguinte FT pode ser escrita:

𝐺𝑝𝑣𝑐𝑝 (𝑠) =

1
60x10−6 𝑠

(5.216)

Tomando como referência os procedimentos descritos no apêndice E, constata-se que
𝐺𝑝𝑣𝑐𝑝 apresenta ângulo de fase 𝜑𝑝 𝑣𝑐𝑝 = − 90𝑜 . Conhecido 𝜑𝑝 𝑣𝑐𝑝 e especificado a 𝑀𝐹𝑑𝑣𝑝 , é
possível determina o ângulo de fase da função 𝐶𝑣𝑐𝑝 (𝜑𝐶𝑣𝑐𝑝 ) e a constante 𝑇𝑣𝑐𝑝 por:

𝜑𝐶𝑣𝑐𝑝 = 85𝑜 − (−90𝑜 + 180𝑜 )
𝑇𝑣𝑐𝑝 =

−1
𝑡𝑔(−5) ∗ 3,927x103

→

𝜑𝐶𝑣𝑐𝑝 = −5𝑜

(5.217)

𝑇𝑣𝑐𝑝 = 2,9106x10−3

(5.218)

→

A partir do valor da constante 𝑇𝑣𝑐𝑝 , obtêm-se as funções 𝐶𝑣𝑐𝑝 (𝑠) e 𝐺𝑀𝐴 𝐶𝑣𝑐𝑝 (𝑠),
conforme mostram as equações (5.219) e (5.220), respectivamente.

2,9106x10−3 𝑠 + 1
𝐶𝑣𝑐𝑝 (𝑠) = (
)
𝑠

(5.219)

2,9106x10−3 𝑠 + 1
1
𝐺𝑀𝐴 𝐶𝑣𝑐𝑝 (𝑠) = (
)(
)
𝑠
60x10−6 𝑠

(5.220)

A partir do módulo de 𝐺𝑀𝐴 𝐶𝑣𝑐𝑝 é possível calcular o ganho 𝐾𝑐𝑣𝑐𝑝 como:

𝐾𝑐𝑣𝑐𝑝 =

1
0,0124003

→

𝐾𝑐𝑣𝑐𝑝 = 80,643

(5.221)
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Com o valor de 𝐾𝑐𝑣𝑐𝑝 é possível escrever a FT 𝐺𝑀𝐴 𝑃𝐼𝑣𝑐𝑝 , conforme equação (5.222).

2,9106x10−3 𝑠 + 1
1
𝐺𝑀𝐴 𝑃𝐼 (𝑠) = 80,643 (
)(
)
𝑣𝑐𝑝
𝑠
60x10−6 𝑠

(5.222)

A Figura 5.18 (a) mostra o diagrama em blocos do sistema parcialmente compensado
𝐺𝑀𝐴 𝐶𝑣𝑐𝑝 (𝑠) enquanto que a Figura 5.18 (b) mostra o diagrama em blocos do sistema
compensado 𝐺𝑀𝐴 𝑃𝐼𝑣𝑐𝑝 (𝑠), ambos em malha aberta.

Figura 5.18 – Diagrama em blocos da FT de laço aberto da malha de controle do conversor paralelo:
(a) sistema 𝐺𝑀𝐴 𝐶

𝑣𝑐𝑝

Gpvcp (s)

Cvcp(s)

GMACvcp(s)
(a)

; (b) sistema 𝐺𝑀𝐴 𝑃𝐼

𝑣𝑐𝑝

Kcvcp

.

Cvcp(s)

Controlador PI de tensão

Gpvcp (s)
GMAPIvcp(s)

(b)

Fonte: Próprio autor.

A Figura 5.19 mostra a resposta em frequência de 𝐺𝑝 𝑣𝑐𝑝 , 𝐺𝑀𝐴 𝐶𝑣𝑐𝑝 e 𝐺𝑀𝐴 𝑃𝐼𝑣𝑐𝑝 . Através
deste diagrama, verifica-se que o ângulo de fase de 𝐺𝑝 𝑣𝑐𝑝 é -90º. Além disso, constata-se que
𝐺𝑀𝐴 𝐶𝑣𝑐𝑝 apresenta ângulo de fase de -95º em 𝜔𝑐𝑣𝑝 , mostrando que o sistema teve um atraso de
fase de 5º. Após a inclusão de 𝐾𝑐𝑣𝑐𝑝 , a curva de magnitude passou a cruzar a linha de 0 dB em
𝜔𝑐𝑣𝑝 . Portanto, o sistema compensado 𝐺𝑀𝐴 𝑃𝐼𝑣𝑐𝑝 apresenta 85º de margem de fase na frequência
de 3927 rad/s, mostrando que o controlador PI projetado atende as especificações desejadas.
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Figura 5.19 – Resposta em frequência dos sistemas 𝐺𝑝 𝑣𝑐𝑝 , 𝐺𝑀𝐴 𝐶

𝑣𝑐𝑝

e 𝐺𝑀𝐴 𝑃𝐼

𝑣𝑐𝑝

.

Fase [graus]

Amplitude [dB]

ωcvp
Gpvcp
GMACvcp

GMAPIvcp

Gpvcp
GMAPIvcp
GMACvcp
Frequência [rad/s]

Fonte: Próprio autor.

A Tabela 5.5 mostra o ganho 𝐾𝑃𝑖𝑝 , do controlador Pip da malha interna de corrente, e
os ganhos 𝐾𝑃𝑣𝑝 e 𝐾𝐼𝑣𝑝 , do controlador PIvp da malha externa de tensão.

Tabela 5.5 – Ganhos dos controladores Pip e PIvp das malhas de controle do inversor NPC paralelo.
𝐾𝑃𝑖𝑝 = 472,624
𝐾𝑃𝑣𝑝 = 0,2347

𝐾𝐼𝑣𝑝 = 80,643

Fonte: Próprio autor.

A Figura 5.20 mostra o diagrama de bode da malha de tensão do inversor NPC paralelo,
em malha fechada, com o controlador PI projetado. Este diagrama corresponde à FT sem a
realimentação da corrente 𝑖̂,𝐶𝑓𝑝 (𝐺𝑀𝐹𝐶𝑃𝑣𝑠𝑟 ) apresentada na equação (5.180). Verifica-se uma
faixa de passagem de aproximadamente 810 Hz.
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Figura 5.20 – Resposta em frequência da malha de controle da tensão com o controlador PI vp,, sem 𝑖̂,𝐶𝑓𝑝 .

Fase [graus]

Amplitude [dB]

-3 dB

Frequência [rad/s]
Fonte: Próprio autor.

Por outro lado, na Figura 5.21 é mostrado o diagrama de bode desta malha de controle
considerando a realimentação da corrente 𝑖̂,𝐶𝑓𝑝 (𝐺𝑀𝐹𝐶𝑃𝑣𝑐𝑟 ), conforme apresentado na equação
(5.181). Neste caso, verifica-se que a faixa de passagem do sistema passa a ser de
aproximadamente 2640 Hz.
Figura 5.21 – Resposta em frequência da malha de controle da tensão com o controlador PI vp, com 𝑖̂,𝐶𝑓𝑝 .

Fase [graus]

Amplitude [dB]

-3 dB

Frequência [rad/s]
Fonte: Próprio autor.
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5.5.3 Projeto do controlador PI da malha de controle da tensão total do barramento CC

Na Tabela 5.6 são mostradas as especificações adotadas para projeto do controlador PI,
utilizado na malha de controle da tensão total do barramento CC.

Tabela 5.6 – Especificações para o projeto do controlador PI da tensão 𝑉𝑐𝑐 .
Frequência de ondulação do barramento CC

𝑓𝑜 = 360 Hz

Margem de fase desejada

𝑀𝐹𝑑 𝑐𝑐 = 80 º

Frequência de cruzamento desejada

𝜔𝑐𝑐𝑐 = 2. 𝜋. 𝑓𝑜 ⁄100

Capacitância do barramento CC

Ccc = 2,35 mF

Tensão no barramento CC

𝑉𝑐𝑐 = 460 V

Tensão de fase da rede no eixo síncrono d

𝑣𝑑 = 220V

Fonte: Próprio autor.

Considerando as especificações de projeto apresentadas na Tabela 5.6, a FT da planta
de tensão do barramento CC (𝐺𝑃𝑐𝑐 ) é escrita como:

𝐺𝑃𝑐𝑐 (𝑠) =

220
2,35x10−3 ∗ 460𝑠

(5.223)

O ângulo de fase desta planta é 𝜑𝑝 𝑐𝑐 = −90𝑜 . Obtido 𝜑𝑝 𝑐𝑐 e especificado a 𝑀𝐹𝑑𝑐𝑐 ,
determina-se o ângulo de fase da função 𝐶𝑐𝑐 e a constante 𝑇𝑐𝑐 , conforme seguem abaixo.

𝜑𝐶 𝑐𝑐 = 80𝑜 − (−90𝑜 + 180𝑜 )
𝑇𝑐𝑐 =

−1
𝑡𝑔(−10) ∗ 22,619

→
→

𝜑𝐶 𝑐𝑐 = −10𝑜
𝑇𝑐𝑐 = 0,2507

(5.224)
(5.225)

A partir do valor da constante 𝑇𝑐𝑐 , são obtidas as funções 𝐶𝑐𝑐 e 𝐺𝑀𝐴 𝐶𝑐𝑐 , conforme
mostram as equações (5.226) e (5.227), respectivamente.
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0,2507𝑠 + 1
𝐶𝑐𝑐 (𝑠) = (
)
𝑠
𝐺𝑀𝐴 𝐶𝑐𝑐 (𝑠) = (

(5.226)

0,2507𝑠 + 1
220
)(
)
𝑠
2,35x10−3 ∗ 460𝑠

(5.227)

A partir de 𝐺𝑀𝐴 𝐶𝑐𝑐 , obtêm-se seu respectivo valor de módulo. Com este valor é possível
calcular o ganho 𝐾𝑐𝑐𝑐 , conforme mostra a equação (5.228).

𝐾𝑐𝑐𝑐 =

1
2,2904

→

𝐾𝑐𝑐𝑐 = 0,4366

(5.228)

Aplicando 𝐾𝑐𝑐𝑐 em 𝐺𝑀𝐴 𝐶𝑐𝑐 (𝑠), obtém-se a FT 𝐺𝑀𝐴 𝑃𝐼𝑐𝑐 (𝑠), conforme equação (5.229):

𝐺𝑀𝐴 𝑃𝐼𝑐𝑐 (𝑠) = 0,4366 (

0,2507𝑠 + 1
220
)(
)
𝑠
2,35x10−3 ∗ 460𝑠

(5.229)

As Figuras 5.22 (a) e (b) mostram o diagrama em blocos de 𝐺𝑀𝐴 𝐶𝑐𝑐 (𝑠) e 𝐺𝑀𝐴 𝑃𝐼𝑐𝑐 (𝑠),
respectivamente.

Figura 5.22 – Diagrama em blocos da FT de laço aberto da malha de controle da tensão do barramento CC:
(a) sistema 𝐺𝑀𝐴 𝐶 ; (b) sistema 𝐺𝑀𝐴 𝑃𝐼 .
𝑐𝑐

Gpcc(s)

Ccc(s)

GMACcc(s)
(a)
Fonte: Próprio autor.

𝑐𝑐

Kccc

Ccc(s)

Controlador PI de tensão CC

(b)

Gpcc(s)
GMAPIcc(s)
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A Figura 5.23 mostra a resposta em frequência de 𝐺𝑝 𝑐𝑐 , 𝐺𝑀𝐴 𝐶𝑐𝑐 e 𝐺𝑀𝐴 𝑃𝐼𝑐𝑐 . Observa-se
que o ângulo de fase de 𝐺𝑝 𝑐𝑐 é -90º e que 𝐺𝑀𝐴 𝐶𝑐𝑐 apresenta ângulo de fase de -100º em 𝜔𝑐𝑐𝑐 ,
mostrando que o sistema teve um atraso de fase de 10º. Após a inclusão de 𝐾𝑐𝑐𝑐 , a curva de
magnitude passou a cruzar a linha de 0 dB em 𝜔𝑐𝑐𝑐 . Desta forma, o sistema compensado 𝐺𝑀𝐴 𝑃𝐼𝑐𝑐
apresenta 80º de margem de fase na frequência de 22,619 rad/s, de acordo com as especificações
de projeto.

Figura 5.23 – Resposta em frequência dos sistemas 𝐺𝑝 𝑐𝑐 , 𝐺𝑀𝐴 𝐶 e 𝐺𝑀𝐴 𝑃𝐼 .
𝑐𝑐

𝑐𝑐

Fase [graus]

Amplitude [dB]

ωccc

GMACcc
Gpcc

GMAPIcc

Gpcc
GMAPIcc
GMACcc
Frequência [rad/s]

Fonte: Próprio autor.

A Tabela 5.7 mostra os ganhos 𝐾𝑃𝑉𝑐𝑐 e 𝐾𝐼𝑉𝑐𝑐 obtidos, os quais são utilizados no
controlador PIVcc da malha de controle da tensão total do barramento CC.

Tabela 5.7 – Ganhos do controlador PIVcc da malha de controle da tensão total do barramento CC.
𝐾𝑃𝑉𝑐𝑐 = 0,1095
Fonte: Próprio autor.

𝐾𝐼𝑉𝑐𝑐 = 0,4366
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Para verificar a banda passante da malha de tensão do barramento CC com o controlador
PIVcc projetado, a Figura 5.24 mostra o diagrama de bode do sistema em malha fechada, no qual
constata-se uma faixa de passagem de aproximadamente 4,2 Hz. sendo este um valor aceitável
para esta malha de controle de Vcc.

Figura 5.24 – Resposta em frequência da malha de controle da tensão Vcc com o controlador PIVcc.

Fase [graus]

Amplitude [dB]

-3 dB

Frequência [rad/s]
Fonte: Próprio autor.

5.5.4

Discretização dos controladores PIis, PIvp e PIVcc
Seja a função de transferência do controlador PI dada por:

𝑠 + 𝐾𝐼⁄𝐾𝑃
𝐾𝑃𝑠 + 𝐾𝐼
𝐺𝑃𝐼 (𝑠) =
= 𝐾𝑃 (
)
𝑠
𝑠

(5.230)

Para a obtenção da função de transferência discreta (domínio 𝑧), foi adotado o método
trapezoidal de discretização, também denominado método de tustin ou transformação bilinear.
Neste método, a seguinte substituição na FT do controlador PI é realizada:
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𝑠←

2 𝑧−1
𝑇𝑠 𝑧 + 1

(5.231)

Substituindo (5.231) em (5.230) e manipulando matematicamente obtêm-se:

𝐺𝑃𝐼 (𝑧) =

(2𝐾𝑃 + 𝑇𝑠 𝐾𝐼)
𝑧 −1 (𝑇𝑠 𝐾𝐼 − 2𝐾𝑃)
1
[1 +
]
(2𝐾𝑃 + 𝑇𝑠 𝐾𝐼) (1 − 𝑧 −1 )
2

(5.232)

Desta forma, é possível escrever 𝐺𝑃𝐼 (𝑧) conforme equação (5.233):

1 + 𝑏𝑧 −1
(𝑧)
𝐺𝑃𝐼
=𝑎 [
]
(1 − 𝑧 −1 )

(5.233)

onde:

𝑎=

(2𝐾𝑃 + 𝑇𝑠 𝐾𝐼)
2

𝑏=

(𝑇𝑠 𝐾𝐼 − 2𝐾𝑃)
(2𝐾𝑃 + 𝑇𝑠 𝐾𝐼)

(5.234)

A partir da equação (5.233), é possível obter a equação a diferenças do controlador PI,
como segue:

𝐺𝑃𝐼 (𝑧) =

𝑈(𝑧) 𝑎 + 𝑎𝑏𝑧 −1
=
𝐸(𝑧)
1 − 𝑧 −1

(5.235)

Isolando 𝑈(𝑧) em (5.235) e aplicando a transformada-z inversa, obtém-se:

𝑢(𝑘) = 𝑎𝑒(𝑘) + 𝑎𝑏 𝑒(𝑘 − 1) + 𝑢(𝑘 − 1)

(5.236)
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onde 𝑘 representa a amostra atual e 𝑘 − 1 representa uma amostra anterior do sistema.
As equações a diferenças dos controladores PI, das malhas de controle da corrente do
conversor série e da tensão do conversor paralelo, são dadas por (5.237) e (5.238),
respectivamente. Já a equação (5.239) representa a equação a diferenças do controlador PI da
malha de controle da tensão total do barramento CC. Foi adota uma frequência de amostragem
do conversor A/D (𝑓𝑎𝑑 ) de 60 kHz, o que resulta em 𝑇𝑠 = 16,666 µs.

5.6

𝑢(𝑘)PI𝑖𝑠 = 827,22870044 𝑒(𝑘) − 812,87998543 𝑒(𝑘 − 1) + 𝑢(𝑘 − 1)

(5.237)

𝑢(𝑘)PI𝑣𝑝 = 0,23539487 𝑒(𝑘) − 0,23405082 𝑒(𝑘 − 1) + 𝑢(𝑘 − 1)

(5.238)

𝑢(𝑘)PI𝑉𝑐𝑐 = 0,10945894 𝑒(𝑘) − 0,10945167 𝑒(𝑘 − 1) + 𝑢(𝑘 − 1)

(5.239)

Análise de estabilidade do sistema PV-UPQC
Nesta seção é apresentado o estudo envolvendo a estabilidade do sistema PV-UPQC,

de modo a analisar a capacidade dos conversores série e paralelo em se manterem estáveis
mediante a ocorrência de distúrbios, tanto nas correntes das cargas quanto nas tensões da rede.

5.6.1

Análise de estabilidade para variações de carga
Para o caso de variações de carga no sistema PV-UPQC, a análise de estabilidade do

inversor NPC série pode ser realizada por meio da FT de malha fechada apresentada em (5.78),
sendo esta:

𝐺𝑀𝐹𝐶𝑆_𝑑𝑞0 =

(𝐾𝑃𝑖𝑠 𝑠 + 𝐾𝐼𝑖𝑠 )[𝐾𝑃𝑊𝑀 (𝑉𝑐𝑐 ⁄2)]
𝑖̂𝑐𝑠_𝑑𝑞0 (𝑠)
=
(5.240)
∗
𝑖̂𝑐𝑠_𝑑𝑞0 (𝑠) 𝐿𝑒𝑞𝑠 𝑠 2 + [𝐾𝑃𝑖𝑠 𝐾𝑃𝑊𝑀 (𝑉𝑐𝑐 ⁄2) + 𝑅𝑒𝑞𝑠 ]𝑠 + 𝐾𝐼𝑖𝑠 𝐾𝑃𝑊𝑀 (𝑉𝑐𝑐 ⁄2)

Considerando o polinômio denominador de ordem dois desta equação, através do
critério de estabilidade de Routh-Hurwitz, verifica-se que a condição necessária e suficiente
para garantir a estabilidade é que todos os coeficientes do polinômio analisado tenham o mesmo
sinal. Portanto, como pode ser observado em (5.240), todos os coeficientes são positivos, o que
significa que o sistema é sempre estável. Neste caso, como esse conversor opera como uma
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fonte de corrente senoidal, variações de carga influenciam somente na amplitude da referência
de corrente da sua malha de controle, não afetando a estabilidade do sistema.
Já a malha de controle do inversor NPC paralelo é representada pelo diagrama em
blocos mostrado na Figura 5.12, sendo a respectiva FT de malha fechada dada por (5.181),
sendo esta:

𝐺𝑀𝐹𝐶𝑃𝑣_𝑑𝑞0𝑐𝑟

𝑣̂𝐿_𝑑𝑞0𝑐𝑟 (𝑠)
𝐶̂𝑓𝑝 𝐾𝑠 2 + 𝐾𝑃𝑣𝑝 𝐾𝑠 + 𝐾𝐼𝑣𝑝 𝐾
(5.241)
= ∗
=
𝑣̂𝐿_𝑑𝑞0𝑐𝑟 (𝑠) 𝐿𝑓𝑝 𝐶𝑓𝑝 𝑠 3 + 𝐶𝑓𝑝 (𝑅𝐿𝑓𝑝 + 𝐾)𝑠 2 + (𝐾𝑃𝑣𝑝 𝐾 + 1)𝑠 + 𝐾𝐼𝑣𝑝 𝐾

No entanto, por meio de (5.241) não é possível analisar se variações de carga
influenciam na estabilidade da malha de controle das tensões de saída do conversor paralelo.
Desta forma, a partir da Figura 5.12, é possível obter o diagrama em blocos mostrado na
Figura 5.25, o qual considera as correntes da carga (𝑖̂𝐿_𝑑𝑞0) como entrada do sistema, enquanto
que as tensões da carga (𝑣̂𝐿_𝑑𝑞0) são as saídas. No intuito de realizar uma adequada
representação deste sistema, as correntes da rede (𝑖̂𝑠_𝑑𝑞0 ) são obtidas levando em conta tanto as
indutâncias da rede (𝐿𝑠 ) e de dispersão do transformador série (𝐿𝑑𝑡𝑠 ), de tal forma que a
indutância equivalente é dada por 𝐿𝑒𝑞𝑟𝑑 = 𝐿𝑠 + 𝐿𝑑𝑡𝑠 , como também a resistência 𝑅𝑑𝑡𝑠 . Além
disso, as tensões da carga (𝑣̂𝐿_𝑑𝑞0), da rede (𝑣̂𝑠_𝑑𝑞0 ) e dos transformadores de acoplamento série
(𝑣̂𝑇𝑐𝑠_𝑑𝑞0 ) são também consideradas. Desta forma, a partir do diagrama da Figura 5.25, é
possível escrever a FT de malha fechada conforme mostra a equação (5.242).

Figura 5.25 – Diagrama em blocos do modelo equivalente adotado na análise de estabilidade do inversor NPC
paralelo considerando variações de carga.
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𝐺𝑣̂𝐿/𝑖̂𝐿 (𝑠) =

𝑣̂𝐿_𝑑𝑞0 (𝑠)
𝑋1 𝑠 3 + 𝑋2 𝑠 2 + 𝑋3 𝑠
=
𝑖̂𝐿_𝑑𝑞0 (𝑠) 𝑌1 𝑠 4 + 𝑌2 𝑠 3 + 𝑌3 𝑠 2 + 𝑌4 𝑠 + 𝑌5

(5.242)

onde:

𝑋1 = −𝐿𝑓𝑝 𝐿𝑒𝑞𝑟𝑑 ;

𝑋2 = −𝐿𝑓𝑝 𝑅𝑑𝑡𝑠 − 𝑅𝐿𝑓𝑝 𝐿𝑒𝑞𝑟𝑑 − 𝐿𝑒𝑞𝑟𝑑 𝐾;

𝑋3 = −𝑅𝐿𝑓𝑝 𝑅𝑑𝑡𝑠 − 𝑅𝑑𝑡𝑠 𝐾;

𝑌1 = 𝐶𝑓𝑝 𝐿𝑓𝑝 𝐿𝑒𝑞𝑟𝑑 ;

𝑌2 = 𝐶𝑓𝑝 𝐿𝑓𝑝 𝑅𝑑𝑡𝑠 + 𝐶𝑓𝑝 𝑅𝐿𝑓𝑝 𝐿𝑒𝑞𝑟𝑑 + 𝐶𝑓𝑝 𝐿𝑒𝑞𝑟𝑑 𝐾;
𝑌3 = 𝐶𝑓𝑝 𝑅𝐿𝑓𝑝 𝑅𝑑𝑡𝑠 + 𝐾𝑃𝑣𝑝 𝐿𝑒𝑞𝑟𝑑 𝐾 + 𝐿𝑒𝑞𝑟𝑑 + 𝐿𝑓𝑝 + 𝐶𝑓𝑝 𝑅𝑑𝑡𝑠 𝐾;
𝑌4 = 𝐾𝑃𝑣𝑝 𝑅𝑑𝑡𝑠 𝐾 + 𝐾𝐼𝑣𝑝 𝐿𝑒𝑞𝑟𝑑 𝐾 + 𝑅𝑑𝑡𝑠 + 𝑅𝐿𝑓𝑝 + 𝐾;
𝑌5 = 𝐾𝐼𝑣𝑝 𝑅𝑑𝑡𝑠 𝐾;

𝐾 = 𝐾𝑃𝑖𝑝 𝐾𝑃𝑊𝑀 (𝑉𝑐𝑐 /2).

A partir do critério de estabilidade de Routh-Hurwitz, considerando o polinômio
denominador de ordem quatro obtido em (5.242), verifica-se que três condições devem ser
atendidas para que a estabilidade do sistema seja assegurada, sendo estas: i. todos os
coeficientes polinomiais do denominador devem ter o mesmo sinal; ii. as desigualdades
𝑌2 𝑌3 > 𝑌1 𝑌4 e 𝑌3 > (𝑌2 𝑌5 /𝑌4 ) + (𝑌1 𝑌4 /𝑌2 ) devem ser respeitadas.
Conforme pode ser visto em (5.242), todos os coeficientes do polinômio denominador
analisado são positivos, o que garante que a primeira condição é sempre atendida. Por outro
lado, as outras duas condições podem ser satisfeitas através do adequado ajuste dos ganhos
𝐾𝑃𝑣𝑝 , 𝐾𝐼𝑣𝑝 e 𝐾𝑃𝑖𝑝 , dos respectivos controladores 𝑃𝐼𝑣𝑝 e 𝑃𝑖𝑝 . Desta forma, de acordo com os
ganhos obtidos em projeto, pode-se afirmar que o sistema sempre será estável mesmo na
ocorrência de variações de carga.
A Figura 5.26 mostra os polos da FT 𝐺𝑣̂𝐿/𝑖̂𝐿 (𝑠) para diferentes valores de 𝐿𝑠 , onde
verifica-se que todos os polos da respectiva FT estão localizados no semi-plano esquerdo do
plano s. Isso mostra que diferentes características de impedância da rede não afetam a
estabilidade do sistema.
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Figura 5.26 – Mapa de polos da FT de malha fechada adotada para a análise de estabilidade do

Eixo imaginário

inversor NPC paralelo (5µH ≤ Ls ≤1500µH).

Ls=5µH

Ls=500µH
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Ls=500µH
Ls=5µH
Eixo real

Fonte: Próprio autor.

5.6.2 Análise de estabilidade para variações nas tensões da rede
A diferença entre as tensões de entrada 𝑣𝑠 e saída 𝑣𝐿 é caracterizada como um distúrbio
para a malha de controle das correntes do inversor NPC série, conforme pode ser observado no
diagrama em blocos mostrado na Figura 5.7. Desta forma, considerando esta Figura, é possível
obter o diagrama em blocos mostrado na Figura 5.27, o qual relaciona as correntes de saída do
conversor série (𝑖̂𝑐𝑠_𝑑𝑞0) em função da tensão da rede (𝑣̂𝑠_𝑑𝑞0 ). A partir desse diagrama em
blocos, obtêm-se a FT de malha fechada descrita em (5.243).

Figura 5.27 – Diagrama em blocos do modelo equivalente adotado na análise de estabilidade do inversor NPC
série considerando variações nas tensões da rede.
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𝐺𝑖̂𝑐𝑠/ 𝑣̂𝑠 (𝑠) =

𝑖̂𝑐𝑠_𝑑𝑞0 (𝑠)
𝑛𝑠
=
2
2
𝑣̂𝑠_𝑑𝑞0 (𝑠) (𝐿𝑒𝑞𝑠 − 𝐿𝑒𝑞𝑟𝑑 𝑛 )𝑠 + (𝑅𝑒𝑞𝑠 + 𝐾𝑃𝑖𝑠 𝑊 − 𝑅𝑑𝑡𝑠 𝑛2 )𝑠 + 𝐾𝐼𝑖𝑠 𝑊

(5.243)

onde n é a relação de transformação do transformador série e 𝑊 = 𝐾𝑃𝑊𝑀 (𝑉𝑐𝑐 /2):
Utilizando o critério de estabilidade de Routh-Hurwitz, considerando o polinômio
denominador de ordem dois obtido de (5.243), observa-se que a estabilidade do sistema é
assegurada somente se todos os coeficientes polinomiais do denominador tenham o mesmo
sinal. Neste caso, verifica-se que esta condição é sempre atendida desde que 𝐿𝑒𝑞𝑠 > 𝐿𝑒𝑞𝑟𝑑 𝑛2 ou
que 𝑅𝑒𝑞𝑠 + 𝐾𝑃𝑖𝑠 𝑊 > 𝑅𝑑𝑡𝑠 𝑛2 . Desta forma, mesmo que ocorram distúrbios nas tensões de
entrada do PV-UPQC, a estabilidade do sistema é sempre assegurada.
A Figura 5.28 mostra os polos da FT 𝐺𝑖̂𝑐𝑠/ 𝑣̂𝑠 (𝑠) considerando diferentes valores de 𝐿𝑠 ,
onde se observa que o sistema se mantém estável para tais características de impedância da
rede.

Figura 5.28 – Mapa de polos da FT de malha fechada adotada para a análise de estabilidade do

Eixo imaginário

inversor NPC série (5µH ≤ Ls ≤1500µH).

Ls=500µH
Ls=1500µH Ls=1000µH
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Fonte: Próprio autor.

Para o caso de distúrbios nas tensões da rede, a análise de estabilidade do conversor
paralelo pode ser realizada por meio da FT de malha fechada apresentada em (5.241).
Considerando o polinômio denominador de ordem três desta equação, por meio do critério de
estabilidade de Routh-Hurwitz, verifica-se que o sistema é estável somente se todos os
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coeficientes polinomiais do denominador tenham o mesmo sinal, bem como que a desigualdade
𝐶𝑓𝑝 (𝑅𝐿𝑓𝑝 + 𝐾)(𝐾𝑃𝑣𝑝 𝐾 + 1) > 𝐿𝑓𝑝 𝐶𝑓𝑝 𝐾𝐼𝑣𝑝 𝐾 seja atendida, sendo 𝐾 = 𝐾𝑃𝑖𝑝 𝐾𝑃𝑊𝑀 (𝑉𝑐𝑐 ⁄2).
Observa-se novamente que a estabilidade é garantida através de adequados ajustes nos ganhos
𝐾𝑃𝑣𝑝 , 𝐾𝐼𝑣𝑝 e 𝐾𝑃𝑖𝑝 , dos respectivos controladores PI𝑣𝑝 e P𝑖𝑝 . Desta forma, como é adotada a
estratégia de compensação dual, no qual o conversor paralelo sempre fornece para a carga
tensões senoidais, balanceadas e reguladas, variações nas tensões da rede não influenciam na
estabilidade do sistema.

5.7

Conclusão
Neste capítulo foi apresentada a modelagem matemática da planta de corrente do

conversor série e da planta de tensão do conversor paralelo, as quais foram realizadas tanto no
sistema de coordenadas abc quanto dq0. Os modelos matemáticos obtidos mostraram que os
inversores NPC trifásicos podem ser tratados como três módulos monofásicos desacoplados
entre si, tanto no referencial estacionário abc quanto no síncrono dq0. Desta forma, funções de
transferência idênticas foram obtidas para ambos os referenciais. Além disso, foi apresentado
também a modelagem matemática da planta de tensão do barramento CC.
Foram realizados os projetos dos controladores P e PI, utilizados nas malhas de controle
do sistema PV-UPQC. A resposta em frequência de cada uma destas malhas foi apresentada,
mostrando que os controladores projetados atenderam as especificações de projeto, pois os
sistemas compensados em malha aberta apresentaram a margem de fase desejada na frequência
de cruzamento em 0dB especificada. Além disso, foi apresentado o método utilizado para a
discretização destes controladores, com as respectivas equações a diferenças, de modo que os
mesmos sejam digitalmente implementados nas simulações computacionais, bem como no
controlador digital de sinal (DSC - Digital Signal Controller) utilizado no protótipo
experimental do sistema PV-UPQC implementado em laboratório.
Por fim, foi realizada a análise de estabilidade das malhas de controle de corrente do
conversor série e de tensão do conversor paralelo, considerando como distúrbios as variações
tanto das correntes da carga quanto das tensões da rede. Esta análise mostrou que, com os
respectivos controladores P e PI projetados, a estabilidade destes conversores é sempre
assegurada. Em outras palavras, variações nas tensões da rede ou nas correntes da carga não
causarão a instabilidade nestas malhas de controle do sistema PV-UPQC.
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6

6.1

FLUXO DE POTÊNCIA NO SISTEMA PV-UPQC

Introdução
Este capítulo apresenta um estudo quantitativo envolvendo os fluxos de potência que

ocorrem através dos conversores série e paralelo do sistema PV-UPQC, tendo como referência
o estudo apresentado em (Silva, 2001). Para efeito de análise, é assumido que o sistema opera
em regime permanente, bem como que as tensões da rede são balanceadas e as correntes da
rede são senoidais e também balanceadas. Além disso, considera-se que as cargas nas três fases
são idênticas. A partir disso, o estudo é desenvolvido considerando um sistema equivalente
monofásico do PV-UPQC.
Além de propiciar um melhor entendimento do funcionamento do sistema, o referido
estudo deve oferecer subsídios para a realização de um adequado dimensionamento dos
conversores de potência série e paralelo. Tais subsídios são representados em forma de curvas,
nas quais as potências aparentes de ambos os conversores são normalizadas em função da
potência aparente total da carga.
Essencialmente, as potências aparentes envolvidas no fluxo de energia através dos
inversores NPC série e paralelo dependem das características da rede elétrica e da carga, bem
como da energia produzida pelo arranjo PV. Tais características são descritas a seguir: i.
relações entre as tensões eficazes da rede e da carga (𝑉𝑠 /𝑉𝐿 ); ii. distorções harmônicas totais
das tensões da rede (𝐷𝐻𝑇𝑣𝑠 ) e das correntes da carga (𝐷𝐻𝑇𝑖𝐿 ); iii. fator de potência fundamental
da carga (𝐹𝑃𝐿1 ); iv. potência ativa absorvida pelo barramento CC (𝑃𝐵𝑐𝑐 ); v. potência ativa
produzida pelo arranjo PV (𝑃𝑝𝑣 ).

6.2

Potência aparente dos conversores série e paralelo
̇ ) é dada por:
Seja o inversor NPC série, a respectiva potência aparente complexa (𝑆𝑐𝑠

̇ = 𝑉̇𝑇𝑐𝑠 𝐼𝑠∗̇
𝑆𝑐𝑠

(6.1)
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onde 𝑉̇𝑇𝑐𝑠 = 𝑉𝑠̇ − 𝑉̇𝐿 é a tensão eficaz sobre o transformador de acoplamento série, 𝑉𝑠̇ e 𝑉̇𝐿 são
as tensões eficazes na rede e na carga, respectivamente, e 𝐼𝑠∗̇ é o conjugado da corrente eficaz
da rede.
Em regime permanente, tanto as correntes da rede 𝑖𝑠 quanto as tensões da carga 𝑣𝐿 são
controladas para serem senoidais e em fase com as componentes fundamentais de sequência
positiva das tensões da rede 𝑣𝑠 , uma vez que estas podem ser desbalanceadas e conterem
harmônicos. Desta forma, em condições ideais, é assumido que tanto 𝑖𝑠 quanto 𝑣𝐿 possuem
apenas componentes fundamentais. Já o valor eficaz da tensão da rede 𝑉𝑠 é assumido ser
composto por uma parcela fundamental (𝑉𝑠1 ) e por parcelas harmônicas representadas por
(𝑉𝑠𝐻 ). Desta forma, o módulo da potência aparente complexa do conversor série (|𝑆𝑐𝑠 |) pode
ser escrito por:

|𝑆𝑐𝑠 | = √[(𝑉𝑠1 − 𝑉𝐿 )𝐼𝑠 ]2 + (𝑉𝑠𝐻 𝐼𝑠 )2

(6.2)

O termo (𝑉𝑠𝐻 𝐼𝑠 ) em (6.2) representa a potência de distorção de tensão (𝐷𝑉𝑠 ), a qual é
definida em IEEE 1459 (IEEE, 2010) por:

𝐷𝑉𝑠 = 𝑉𝑠𝐻 𝐼𝑠 = 𝑆𝑠1 𝐷𝐻𝑇𝑣𝑠

(6.3)

onde 𝑆𝑠1 = 𝑉𝑠1 𝐼𝑠 é a potência aparente fundamental da rede.
Substituindo (6.3) em (6.2) e após algumas manipulações matemáticas, encontra-se:

𝑉𝐿 2
2
|𝑆𝑐𝑠 | = √[𝑉𝑠1 𝐼𝑠 (1 −
)] + (𝑆𝑠1 𝐷𝐻𝑇𝑣𝑠 )
𝑉𝑠1

(6.4)

Considerando que toda a potência aparente fundamental drenada da rede é igual a
potência ativa consumida pela carga (𝑃𝐿 ), ou seja, 𝑆𝑠1 = 𝑃𝐿 , (6.4) pode ser reescrita como:

|𝑆𝑐𝑠 | = 𝑃𝐿 √(1 −

𝑉𝐿 2
) + 𝐷𝐻𝑇𝑣2𝑠
𝑉𝑠1

(6.5)
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Assumindo as tensões da carga senoidais e balanceadas, o módulo da potência aparente
da carga (|𝑆𝐿 |) é definido por:

|𝑆𝐿 | = √𝑃𝐿2 + 𝑄𝐿2 + 𝐷𝐿2

(6.6)

onde 𝑄𝐿 e 𝐷𝐿 são as potências reativa e harmônica da carga, respectivamente.
Desta forma, normalizando |𝑆𝑐𝑠 | em função de |𝑆𝐿 | obtêm-se:

|𝑆𝑐𝑠 |
=
|𝑆𝐿 |

𝑉 2
𝑃𝐿 √(1 − 𝑉 𝐿 ) + 𝐷𝐻𝑇𝑣2𝑠
𝑠1

(6.7)

√𝑃𝐿2 + 𝑄𝐿2 + 𝐷𝐿2

Assumindo as considerações mencionadas anteriormente, o fator de potência da carga
(𝐹𝑃𝐿 ) pode ser escrito por:

𝐹𝑃𝐿 =

𝑃𝐿
=
𝑆𝐿

𝐹𝑃𝐿1
√1 + 𝐷𝐻𝑇𝑖2𝐿

(6.8)

Assim, substituindo (6.8) em (6.7) e através de algumas manipulações matemáticas,
obtêm-se:

|𝑆𝑐𝑠 |
=
|𝑆𝐿 |

𝑉 2
𝐹𝑃𝐿1 √(1 − 𝑉 𝐿 ) + 𝐷𝐻𝑇𝑣2𝑠
𝑠1

√1 + 𝐷𝐻𝑇𝑖2𝐿

(6.9)
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̇ ) é dada por:
Para o inversor NPC paralelo, a respectiva potência aparente complexa (𝑆𝑐𝑝

̇ = 𝑆𝐿̇ − 𝑉̇𝐿 𝐼𝑠∗̇
𝑆𝑐𝑝

(6.10)

onde 𝑆𝐿̇ é a potência aparente complexa da carga.
Considerando a corrente da rede 𝑖𝑠 senoidal e em fase com a tensão da rede 𝑣𝑠 , bem
como que 𝑆𝑠1 = 𝑃𝐿 , (6.10) pode ser reescrita como:

̇ = 𝑆𝐿̇ − 𝑃𝐿
𝑆𝑐𝑝

𝑉𝐿
𝑉𝑠1

(6.11)

A partir de (6.11) e utilizando (6.6), o módulo da potência aparente do inversor NPC
paralelo (|𝑆𝑐𝑝 |) pode ser calculado por:

𝑉𝐿
|𝑆𝑐𝑝 | = √𝑃𝐿2 + 𝑄𝐿2 + 𝐷𝐿2 − 𝑃𝐿 ( )
𝑉𝑠1

(6.12)

Rearranjando (6.12), obtêm-se:

|𝑆𝑐𝑝 | = √[𝑃𝐿 (1 −

𝑉𝐿 2
)] + 𝑄𝐿2 + 𝐷𝐿2
𝑉𝑠1

(6.13)

Manipulando matematicamente (6.13) e utilizando 𝑆𝐿 obtido de (6.8), |𝑆𝑐𝑝 | pode ser
calculado por:

1 + 𝐷𝐻𝑇𝑖2𝐿
𝑉𝐿 2
𝑉𝐿
|𝑆𝑐𝑝 | = √𝑃𝐿2 [( ) − 2 ( ) +
]
2
𝑉𝑠1
𝑉𝑠1
𝐹𝑃𝐿1

(6.14)
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Normalizando |𝑆𝑐𝑝 | em função de |𝑆𝐿 |, encontra-se:

2

|𝑆𝑐𝑝 |
=
|𝑆𝐿 |

1 + 𝐷𝐻𝑇𝑖𝐿
𝑉 2
𝑉
√𝑃𝐿2 [( 𝐿 ) − 2 ( 𝐿 ) +
]
2
𝑉𝑠1
𝑉𝑠1
𝐹𝑃𝐿1

(6.15)

√𝑃𝐿2 + 𝑄𝐿2 + 𝐷𝐿2

Desta forma, substituindo (6.8) em (6.15) e através de algumas manipulações
matemáticas, obtêm-se:

2 𝑉𝐿 𝑉𝐿
|𝑆𝑐𝑝 | √𝐹𝑃𝐿1 𝑉𝑠1 (𝑉𝑠1 − 2)
=
+1
|𝑆𝐿 |
1 + 𝐷𝐻𝑇𝑖2𝐿

(6.16)

6.2.1 Potência aparente normalizada considerando as grandezas 𝑃𝐵𝑐𝑐 e 𝑃𝑝𝑣
Os módulos das potências aparentes 𝑆𝑐𝑠 e 𝑆𝑐𝑝 também podem ser calculados levando
em conta duas parcelas adicionais de potência ativa que circulam pelo sistema PV-UPQC, sendo
estas as potências do barramento CC (𝑃𝐵𝑐𝑐 ) e do arranjo PV (𝑃𝑝𝑣 ). A grandeza 𝑃𝐵𝑐𝑐 corresponde
à potência ativa total absorvida pelo barramento CC para a compensação das perdas no sistema,
ou seja, perdas nas chaves de potência que compõem os inversores NPC e nos elementos
passivos de filtragem. Já a grandeza 𝑃𝑝𝑣 corresponde à potência ativa total produzida pelo
arranjo PV.
Sendo assim, considera-se 𝑆𝑠1 como:

𝑆𝑠1 = 𝑃𝑇 = 𝑃𝐿 +

𝑃𝐵𝑐𝑐 𝑃𝑝𝑣
−
= 𝑃𝐿 + 𝑘𝐵𝑐𝑐 𝑃𝐿 − 𝑘𝑝𝑣 𝑃𝐿
3
3

(6.17)

onde 𝑃𝑇 é a potência ativa total do sistema por fase, enquanto que os termos 𝑘𝐵𝑐𝑐 e 𝑘𝑝𝑣
representam as respectivas relações entre as potências ativas 𝑃𝐵𝑐𝑐 e 𝑃𝑝𝑣 com 𝑃𝐿 , ou seja:
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𝑘𝐵𝑐𝑐 =

𝑃𝐵𝑐𝑐
3𝑃𝐿

(6.18)

𝑘𝑝𝑣 =

𝑃𝑝𝑣
3𝑃𝐿

(6.19)

Desta forma, substituindo (6.17), (6.18) e (6.19) em (6.4) e (6.11), e assumindo as
considerações mencionadas anteriormente, as equações (6.9) e (6.16) podem ser reescritas
como:

|𝑆𝑐𝑠 |
=
|𝑆𝐿 |

2
𝑉 2
𝐹𝑃𝐿1 √(1 + 𝑘𝐵𝑐𝑐 − 𝑘𝑝𝑣 ) [(1 − 𝑉 𝐿 ) + 𝐷𝐻𝑇𝑣2𝑠 ]
𝑠1

√1 + 𝐷𝐻𝑇𝑖2𝐿

𝑉𝐿
2 𝑉𝐿
|𝑆𝑐𝑝 | √𝐹𝑃𝐿1 𝑉𝑠1 (1 + 𝑘𝐵𝑐𝑐 − 𝑘𝑝𝑣 ) [𝑉𝑠1 (1 + 𝑘𝐵𝑐𝑐 − 𝑘𝑝𝑣 ) − 2]
=
+1
|𝑆𝐿 |
1 + 𝐷𝐻𝑇𝑖2𝐿

6.3

(6.20)

(6.21)

Curvas das potências aparentes dos conversores série e paralelo
Nas Figuras 6.1 a 6.5 são mostradas, respectivamente, as curvas das potências aparentes

dos conversores série e paralelo, normalizadas em função da potência aparente total da carga,
ou seja, |𝑆𝑐𝑠 |/|𝑆𝐿 | e |𝑆𝑐𝑝 |/|𝑆𝐿 |.
As Figuras 6.1 (a) e (b) mostram as curvas normalizadas de potência considerando os
fatores 𝑘𝐵𝑐𝑐 = 0 e 𝑘𝑝𝑣 = 0. Analisando a Figura 6.1 (a), observa-se que quando 𝐷𝐻𝑇𝑣𝑠 = 0 % há
processamento de potência pelo conversor série somente quando 𝑉𝑠 /𝑉𝐿 ≠ 1. Entretanto, quando
𝐷𝐻𝑇𝑣𝑠 > 0 %, a potência processada aumenta em toda a faixa que abrange a relação 𝑉𝑠 /𝑉𝐿 , ou
seja, 0,75 < 𝑉𝑠 /𝑉𝐿 < 1,25. Na Figura 6.1 (b), analisando as curvas |𝑆𝑐𝑝 |/|𝑆𝐿 |, verifica-se que
quanto maior a 𝐷𝐻𝑇𝑖𝐿 e menor o 𝐹𝑃𝐿1 , maior a potência processada pelo conversor paralelo.
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Figura 6.1. Curvas das potências aparentes normalizadas com 𝑘𝐵𝑐𝑐 = 0 e 𝑘𝑝𝑣 = 0:
(a) conversor série (|𝑆𝑐𝑠 |/|𝑆𝐿 |); (b) conversor paralelo (|𝑆𝑐𝑝 |/|𝑆𝐿 |).
DHTiL = 0 %
DHTiL = 30 %
DHTiL = 60 %
DHTiL = 90 %

FPL1 = 0,7

DHTvs = 0 %
FPL1 = 1
DHTvs = 0 %
FPL1 = 0,7

kBcc = 0
kpv = 0

Vs /VL

(a)

|Scp|/|SL|

|Scs|/|SL|

DHTvs = 30 %
FPL1 = 1
FPL1 = 1

DHTiL = 0 %
DHTiL = 30 %
DHTiL = 60 %
DHTiL = 90 %

kBcc = 0
kpv = 0

Vs /VL

(b)

Fonte: Próprio autor.

As Figuras 6.2 (a) e (b) mostram as curvas de potência considerando 𝑘𝐵𝑐𝑐 = 0,1 e
𝑘𝑝𝑣 = 0. Neste caso, admite-se que existe uma potência ativa sendo drenada da rede de modo a
manter regulada a tensão do barramento CC, compensando assim as perdas no sistema.
Portanto, para esta condição, há um aumento na potência processada pelo conversor série
quando 𝑉𝑠 /𝑉𝐿 ≠ 1 ou 𝐷𝐻𝑇𝑣𝑠 > 0 %, conforme mostra a Figura 6.2 (a). Além disso, em
determinados pontos das curvas |𝑆𝑐𝑝 |/|𝑆𝐿 | mostradas na Figura 6.2 (b), verifica-se que há
também um aumento na potência processada pelo conversor paralelo, como, por exemplo, na
condição em que 𝑉𝑠 /𝑉𝐿 = 1, 𝐷𝐻𝑇𝑖𝐿 = 0 % e 𝐹𝑃𝐿1 = 1. Por outro lado, dependendo da relação
𝑉𝑠 /𝑉𝐿 , essa potência ativa pode ser processada por um dos conversores (série ou paralelo), ou
ainda, simultaneamente por ambos.
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Figura 6.2. Curvas das potências aparentes normalizadas com 𝑘𝐵𝑐𝑐 = 0,1 e 𝑘𝑝𝑣 = 0:
(a) conversor série (|𝑆𝑐𝑠 |/|𝑆𝐿 |); (b) conversor paralelo (|𝑆𝑐𝑝 |/|𝑆𝐿 |).
DHTiL = 0 %
DHTiL = 30 %
DHTiL = 60 %
DHTiL = 90 %

FPL1 = 0,7
DHTvs = 30 %

DHTvs = 0 %
FPL1 = 1
DHTvs = 0 %
FPL1 = 0,7

|Scp|/|SL|

|Scs|/|SL|

FPL1 = 1

FPL1 = 1

DHTiL = 0 %
DHTiL = 30 %
DHTiL = 60 % kBcc = 0,1
DHTiL = 90 % kpv = 0

kBcc = 0,1
kpv = 0

Vs /VL

Vs /VL

(a)

(b)

Fonte: Próprio autor.

Para a condição em que 𝑘𝐵𝑐𝑐 = 0 e 𝑘𝑝𝑣 = 0,1, quando 𝑉𝑠 /𝑉𝐿 ≠ 1 ou 𝐷𝐻𝑇𝑣𝑠 > 0 %,
observa-se redução da potência processada pelo conversor série, conforme mostrado na
Figura 6.3 (a). Isso ocorre devido ao fato de que parte da potência ativa da carga passa a ser
fornecida pelo arranjo PV, reduzindo a potência a ser drenada da rede. Desta forma, dependendo
do valor de 𝑉𝑠 /𝑉𝐿 , o conversor paralelo processa toda a potência ativa extraída do arranjo PV,
conforme mostra a Figura 6.3 (b).

Figura 6.3. Curvas das potências aparentes normalizadas com 𝑘𝐵𝑐𝑐 = 0 e 𝑘𝑝𝑣 = 0,1:
(a) conversor série (|𝑆𝑐𝑠 |/|𝑆𝐿 |); (b) conversor paralelo (|𝑆𝑐𝑝 |/|𝑆𝐿 |).
DHTiL = 0 %
DHTiL = 30 %
DHTiL = 60 %
DHTiL = 90 %

|Scs|/|SL|

DHTvs = 30 %
FPL1 = 1

|Scp|/|SL|

FPL1 = 0,7

FPL1 = 1

DHTvs = 0 %
FPL1 = 1
DHTvs = 0 %
FPL1 = 0,7

kBcc = 0
kpv = 0,1

Vs /VL

(a)
Fonte: Próprio autor.

kBcc = 0
kpv = 0,1

Vs /VL

(b)

DHTiL = 0 %
DHTiL = 30 %
DHTiL = 60 %
DHTiL = 90 %
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Nas Figuras 6.4 (a) e (b) são mostradas as curvas de potência considerando 𝑘𝐵𝑐𝑐 = 0 e
𝑘𝑝𝑣 = 0,5. Neste caso, do total de potência ativa consumida pela carga, 50 % é fornecida pelo
arranjo PV. Desta forma, analisando as curvas mostradas na Figura 6.4 (a), verifica-se que
quanto menor a potência drenada da rede, menor será a potência processada pelo conversor
série. Entretanto, como toda a potência ativa gerada pelo arranjo PV circula pelo conversor
paralelo, ou grande parte desta, verifica-se na Figura 6.4 (b) um aumento na potência processada
por este conversor para essa condição de operação.

Figura 6.4. Curvas das potências aparentes normalizadas com 𝑘𝐵𝑐𝑐 = 0 e 𝑘𝑝𝑣 = 0,5:
(a) conversor série (|𝑆𝑐𝑠 |/|𝑆𝐿 |); (b) conversor paralelo (|𝑆𝑐𝑝 |/|𝑆𝐿 |).
DHTiL = 0 %
DHTiL = 30 %
DHTiL = 60 %
DHTiL = 90 %

FPL1 = 0,7

FPL1 = 1

DHTvs = 30 %

DHTvs = 0 %
FPL1 = 1
DHTvs = 0 %
FPL1 = 0,7

kBcc = 0
kpv = 0,5

Vs /VL

(a)

|Scp|/|SL|

|Scs|/|SL|

FPL1 = 1

DHTiL = 0 %
DHTiL = 30 %
DHTiL = 60 %
DHTiL = 90 %

kBcc = 0
kpv = 0,5

Vs /VL

(b)

Fonte: Próprio autor.

Nas Figuras 6.5 (a) e (b) são mostradas as curvas para um caso específico onde
𝑃𝑝𝑣 > 𝑃𝐿 , ou seja, 𝑘𝑝𝑣 = 1,5. Para esta condição, têm-se uma potência ativa sendo injetada na
rede equivalente a 50% da potência ativa da carga. Comparando as curvas mostradas nas
Figuras 6.4 (a) e 6.5 (a), verifica-se para estes dois casos que, independentemente do sentido
do fluxo de energia, o conversor série processa a mesma quantidade de potência. Já as curvas
da Figura 6.5 (b) mostram que, dependendo da relação 𝑉𝑠 /𝑉𝐿 , o conversor paralelo processa toda
a potência ativa gerada pelo arranjo PV, sendo parte desta energia fornecida para a carga e o
restante injetada na rede.
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Figura 6.5. Curvas das potências aparentes normalizadas com 𝑘𝐵𝑐𝑐 = 0 e 𝑘𝑝𝑣 = 1,5:
(a) conversor série (|𝑆𝑐𝑠 |/|𝑆𝐿 |); (b) conversor paralelo (|𝑆𝑐𝑝 |/|𝑆𝐿 |).
DHTiL = 0 %
DHTiL = 30 %
DHTiL = 60 %
DHTiL = 90 %

FPL1 = 1
DHTvs = 30 %

FPL1 = 0,7

DHTvs = 0 %
FPL1 = 1
DHTvs = 0 %
FPL1 = 0,7

kBcc = 0
kpv = 1,5

|Scp|/|SL|

|Scs|/|SL|

FPL1 = 1

DHTiL = 0 %
DHTiL = 30 %
DHTiL = 60 %
DHTiL = 90 %

Vs /VL

kBcc = 0
kpv = 1,5

Vs /VL

(a)

(b)

Fonte: Próprio autor.

6.4

Fluxo de potência ativa através do sistema PV-UPQC
O fluxo de potência ativa que circula através do sistema PV-UPQC é apresentado nas

Figuras 6.6 a 6.8. Este é determinado considerando os seguintes aspectos: i. quantidade de
energia gerada pelo arranjo PV; ii. quantidade de energia consumida pela carga; iii. diferença
entre os valores eficazes das tensões da rede (𝑉𝑠 ) e da carga (𝑉𝐿 ). Nesse estudo, as seguintes
potências ativas são envolvidas na análise: potência da rede (𝑃𝑠 ), potência do arranjo PV (𝑃𝑝𝑣 ),
potência do conversor serie (𝑃𝑐𝑠 ), potência do conversor paralelo (𝑃𝑐𝑝 ) e potência da carga (𝑃𝐿 ).
Nesta análise não foi levado em conta as perdas nos elementos de chaveamento dos inversores
NPC e nos elementos passivos do sistema PV-UPQC, ou seja, 𝑘𝐵𝑐𝑐 = 0. Na Tabela 6.1 são
apresentadas as condições adotadas para determinar o fluxo de potência ativa no PV-UPQC.
Tabela 6.1 - Condições adotadas para determinar o fluxo de potência ativa no sistema PV-UPQC.
Condições

Tensões

Potência na carga

Potência do PV

1

Vs > V L

PL > 0 W

Ppv = 0 W

2

Vs < V L

PL > 0 W

Ppv = 0 W

3

Vs > V L

PL = 0 W

Ppv > 0 W

4

Vs > V L

PL > 0 W

Ppv > PL

5

Vs > V L

PL > 0 W

Ppv < PL

6

Vs < V L

PL = 0 W

Ppv > 0 W

7

Vs < V L

PL > 0 W

Ppv > PL

8

Vs < V L

PL > 0 W

Ppv < PL

Fonte: Próprio autor.
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As Figuras 6.6 (a) e (b) mostram o fluxo de potência do sistema PV-UPQC para
𝑃𝑝𝑣 = 0 W. Neste caso, toda a energia ativa da carga é drenada da rede. Na Figura 6.6 (a), como
𝑉𝑠 > 𝑉𝐿 , parte da energia flui da rede para o conversor série e do conversor paralelo para a carga.
Por outro lado, quando 𝑉𝑠 < 𝑉𝐿 , ocorre a inversão no sentido do fluxo de potência, conforme
mostra a Figura 6.6 (b).

Figura 6.6. Fluxo de potência ativa no sistema PV-UPQC para 𝑃𝑝𝑣 = 0 W e 𝑃𝐿 > 0 W: (a) 𝑉𝑠 > 𝑉𝐿 ; (b) 𝑉𝑠 < 𝑉𝐿 .

Rede elétrica

Ls

PL - Pcs
PAC1

PAC2
CARGAS

Arranjo PV

PL

Ps
Pcs

Lfp

Lfs

Pcp

Cfp
Inversor NPC
série

Inversor NPC
paralelo

(a)

Rede elétrica

Ls

PL + Pcs
PAC1

PAC2
CARGAS

Arranjo PV

PL

Ps
Pcs

Lfp

Lfs

Pcp

Cfp
Inversor NPC
série

Inversor NPC
paralelo

(b)
Fonte: Próprio autor.

Nas Figuras 6.7 (a), (b) e (c) 𝑉𝑠 > 𝑉𝐿 e 𝑃𝑝𝑣 > 0 W. Na Figura 6.7 (a), como 𝑃𝐿 = 0 W,
toda a energia produzida pelo arranjo PV é fornecida para a rede por meio de ambos os
conversores série e paralelo. Grande parte desta energia é sempre processada pelo conversor
paralelo. Na Figura 6.7 (b) 𝑃𝐿 > 0 W e 𝑃𝑝𝑣 > 𝑃𝐿 . Neste caso, parte da energia produzida pelo
arranjo PV é fornecida para a rede por meio dos conversores série e paralelo, e o restante é
enviada para a carga através do conversor paralelo. Na Figura 6.7 (c) 𝑃𝐿 > 0 W e 𝑃𝑝𝑣 < 𝑃𝐿 . Neste
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caso, toda a energia produzida pelo arranjo PV é fornecida para a carga via conversor paralelo,
e o restante é drenada da rede. Verifica-se que parte da energia fornecida pela rede circula pelos
conversores série e paralelo.

Figura 6.7. Fluxo de potência ativa no sistema PV-UPQC para 𝑃𝑝𝑣 > 0 W e 𝑉𝑠 > 𝑉𝐿 :
(a) 𝑃𝐿 = 0 W; (b) 𝑃𝐿 < 𝑃𝑝𝑣 ; (c) 𝑃𝐿 > 𝑃𝑝𝑣 .
Rede elétrica

Ls

Ppv - Pcs
PAC1

PAC2
CARGAS

Arranjo PV

Ps=Ppv

Ppv

Pcs

Lfp

Lfs

Pcp=Ppv - Pcs

Cfp
Inversor NPC
série

Inversor NPC
paralelo

(a)

Rede elétrica

Ls

Ppv - Pcs - PL
PAC1

PAC2
CARGAS

Arranjo PV

Ps=Ppv - PL
Pcs

PL

Ppv
Lfp

Lfs

Pcp=Ppv - Pcs

Cfp
Inversor NPC
série

Inversor NPC
paralelo

(b)

Rede elétrica

Ls

Ps - Pcs
PAC1

PAC2
CARGAS

Arranjo PV

Ps

PL=Ps + Ppv

Ppv
Pcs

Lfp

Lfs

Cfp
Inversor NPC
série

Inversor NPC
paralelo

(c)
Fonte: Próprio autor.

Pcp=Ppv + Pcs
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Nas Figuras 6.8 (a), (b) e (c) 𝑉𝑠 < 𝑉𝐿 e 𝑃𝑝𝑣 > 0 W. Na Figura 6.8 (a), como 𝑃𝐿 = 0 W,
toda a energia produzida pelo arranjo PV é fornecida para a rede por meio do conversor paralelo.
Neste caso, a potência ativa consumida pelo conversor série passa pelo conversor paralelo. Já
na Figura 6.8 (b), como 𝑃𝐿 > 0 W e 𝑃𝑝𝑣 > 𝑃𝐿 , parte da energia do arranjo PV é fornecida para a
rede via conversor paralelo, e o restante é enviada para a carga. Nota-se que através do
conversor série também circula potência ativa. Na Figura 6.8 (c), como 𝑃𝐿 > 0W e 𝑃𝑝𝑣 < 𝑃𝐿 , a
energia do arranjo PV é fornecida para a carga pelos conversores série e paralelo, e o restante
drenada da rede.
Figura 6.8. Fluxo de potência ativa no sistema PV-UPQC para 𝑃𝑝𝑣 > 0 W e 𝑉𝑠 < 𝑉𝐿 :
(a) 𝑃𝐿 = 0 W; (b) 𝑃𝐿 < 𝑃𝑝𝑣 ; (c) 𝑃𝐿 > 𝑃𝑝𝑣 .

Ppv + Pcs

Ls

Rede elétrica

PAC1

PAC2
CARGAS

Arranjo PV

Ps=Ppv

Ppv

Pcs

Lfp

Lfs

Pcp=Ppv + Pcs

Cfp
Inversor NPC
série

Inversor NPC
paralelo

(a)

Ppv + Pcs - PL

Ls

Rede elétrica

PAC1

PAC2
CARGAS

Arranjo PV

Ps=Ppv - PL
Pcs

PL

Ppv
Lfp

Lfs

Pcp=Ppv + Pcs

Cfp
Inversor NPC
série

Inversor NPC
paralelo

(b)
Rede elétrica

Ls

Ps + Pcs
PAC1

PAC2
CARGAS

Arranjo PV

Ps

PL=Ps + Ppv

Ppv
Pcs

Lfp

Lfs

Cfp
Inversor NPC
série

Inversor NPC
paralelo

(c)
Fonte: Próprio autor.

Pcp=Ppv - Pcs
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Em condições ideais, quando 𝑉𝑠 = 𝑉𝐿 , não há fluxo de potência ativa pelo inversor NPC
série, conforme pode ser verificado nas curvas mostradas nas Figuras 6.1 a 6.5.

6.5

Exemplos de dimensionamento dos inversores NPC série e paralelo
Considerando a análise do fluxo de potência apresentada anteriormente, nesta seção são

realizados alguns exemplos de dimensionamento dos conversores série e paralelo considerando
três condições de operação do sistema PV-UPQC. Em tais dimensionamentos é considerado
que há uma carga conectada ao sistema e que esta consome uma potência ativa PL = 500 W por
fase.
Seja um caso ideal de operação do sistema PV-UPQC onde 𝐷𝐻𝑇𝑣𝑠 = 0%, 𝐷𝐻𝑇𝑖𝐿 = 0%,
𝐹𝑃𝐿1 = 1 e 𝑉𝑠 /𝑉𝐿 = 1. Para este caso, considera-se que seja conectado ao barramento CC um
arranjo PV com capacidade máxima de geração de energia equivalente ao dobro da potência
ativa trifásica total consumida pela carga, ou seja, 𝑘𝑝𝑣 = 2. Assim, têm-se |𝑆𝐿 | = 500 VA,
|𝑆𝑐𝑠 | = 0 VA e |𝑆𝑐𝑝 | = 1000 VA, o que resulta em |𝑆𝑐𝑠 |/|𝑆𝐿 | = 0 e |𝑆𝑐𝑝 |/|𝑆𝐿 | = 2. Isso mostra
que cada uma das fases do conversor paralelo processa um terço da potência ativa extraída do
arranjo PV, ou seja, toda a energia gerada pelo arranjo solar é processada pelo conversor
paralelo. Desta forma, no dimensionamento deste conversor deve ser levado em conta a máxima
potência ativa a ser fornecida pelo arranjo PV.
Em outro modo de operação analisado, admite-se que a tensão da rede possui elevado
conteúdo harmônico (𝐷𝐻𝑇𝑣𝑠 = 15 %) e que existe uma situação de subtensão equivalente a
15 % , ou seja 𝑉𝑠 /𝑉𝐿 = 0,85. Considera-se também a existência de uma potência ativa sendo
drenada pelo barramento CC de modo que 𝑘𝐵𝑐𝑐 = 0,2. Assim, com 𝐷𝐻𝑇𝑖𝐿 = 0 %, 𝐹𝑃𝐿1 = 1 e
𝑘𝑝𝑣 = 0, obtêm-se |𝑆𝐿 | = 500 VA, |𝑆𝑐𝑠 | = 138,96 VA e |𝑆𝑐𝑝 | = 205,88 VA, de modo que
|𝑆𝑐𝑠 |/|𝑆𝐿 | = 0,278 e |𝑆𝑐𝑝 |/|𝑆𝐿 | = 0,412. Desta forma, mesmo considerando este cenário de rede
elétrica envolvendo distúrbios de tensão, o conversor série pode ainda assim ser dimensionado
para uma potência inferior a 30 % da potência da carga. Portanto, verifica-se que um atrativo
da estrutura do sistema PV-UPQC implementada é o nível da potência a ser processada pelo
conversor série.
Para um cenário em que a carga apresenta elevado conteúdo harmônico de corrente, ou
seja, 𝐷𝐻𝑇𝑖𝐿 = 100 %, com 𝐷𝐻𝑇𝑣𝑠 = 15 %, 𝐹𝑃𝐿1 = 1, 𝑉𝑠 /𝑉𝐿 = 0,85 e 𝑘𝑝𝑣 = 2, têm-se

159

|𝑆𝐿 | = 707,10 VA, |𝑆𝑐𝑠 | = 115,80 VA e |𝑆𝑐𝑝 | = 1197,60 VA, o que resulta em |𝑆𝑐𝑠 |/|𝑆𝐿 | = 0,164
e |𝑆𝑐𝑝 |/|𝑆𝐿 | = 1,694. Desta forma, comparando com os casos 1 e 2, verifica-se que a potência
processada pelo conversor paralelo aumenta. Isso mostra que o dimensionamento desse
conversor deve ser realizado considerando também a potência não ativa consumida pela carga.
A Tabela 6.2 sintetiza os valores adotados nos exemplos de dimensionamento
analisados para os conversores série e paralelo.

Tabela 6.2 - Casos analisados para dimensionamento dos inversores NPC série e paralelo.
Casos 𝐷𝐻𝑇𝑣𝑠

𝐷𝐻𝑇𝑖𝐿 𝐹𝑃𝐿1 𝑉𝑠 /𝑉𝐿

𝑘𝐵𝑐𝑐

𝑘𝑝𝑣

|𝑆𝐿 |[VA] |𝑆𝑐𝑠 |[VA] |𝑆𝑐𝑠 |/|𝑆𝐿 | |𝑆𝑐𝑝 |[VA] |𝑆𝑐𝑝 |/|𝑆𝐿 |

1

0%

0%

1

1

0

2

500

0

0

1000

2

2

15 %

0%

1

0,85

0,2

0

500

138,96

0,278

205,88

0,412

3

15 %

100 %

1

0,85

0

2

707,10

115,80

0,164

1197,60

1,694

Fonte: Próprio autor.

6.6

Conclusão
Este capítulo apresentou o estudo referente aos fluxos de potência que ocorrem através

dos inversores NPC série e paralelo do sistema PV-UPQC. As curvas normalizadas das
potências aparentes de ambos os conversores foram mostradas, juntamente com a análise do
fluxo de potência ativa que circula através do sistema PV-UPQC. Tais análises foram realizadas
para diferentes características de tensão da rede e de carga, bem como para diferentes níveis de
energia produzida pelo arranjo PV.
Analisando o fluxo de potência no inversor NPC série, verifica-se que o
dimensionamento deste conversor deve ser realizado levando em conta os prováveis distúrbios
presentes nas tensões da rede, tais como afundamentos/elevações e/ou harmônicos de tensão.
Entretanto, para todos os casos analisados, constatou-se que a potência processada pelo
conversor série sempre é inferior a potência da carga, como no caso apresentado em um
exemplo de dimensionamento, o qual mostra que o conversor série pode ser projetado para
processar uma potência inferior a 30 % da potência da carga. Isso representa um atrativo da
estrutura do sistema PV-UPQC apresentada.
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Já para o inversor NPC paralelo, verifica-se que o mesmo processa grande parte da
potência ativa extraída do arranjo PV. Desta forma, o dimensionamento deste conversor deve
ser realizado levando em conta não somente a potência da carga, mas também a máxima
potência ativa a ser gerada pelo arranjo PV, como era de se esperar.
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7

7.1

SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS

Introdução
Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos por meio de simulações

computacionais do sistema PV-UPQC, as quais foram realizadas utilizando a ferramenta
computacional MATLAB/Simulink. Neste ambiente foi implementada toda a estrutura de
potência do sistema PV-UPQC, com os respectivos controladores das malhas de controle dos
inversores NPC série e paralelo, bem como as malhas de controle da tensão total e de
desequilíbrio do barramento CC. Também foram implementados os algoritmos do SRF e do
MPPT P&O, o sistema PLL e a técnica SMS de anti-ilhamento. Com o intuito de realizar as
simulações mais próximas possíveis de um sistema real, todo o sistema de aquisição de dados,
geração das referências de compensação e controle foram discretizados. Além disso, foram
considerados também os atrasos nas aquisições das grandezas medidas de tensão e corrente, os
quais são introduzidos pelos filtros anti-aliasing, bem como o tempo morto das chaves de
potência e o atraso referente ao tempo de atuação dos conversores PWM.
As simulações foram realizadas considerando um sistema elétrico trifásico a quatro fios,
alimentando cargas não lineares monofásicas e trifásica. A Tabela 7.1 mostra os parâmetros das
três cargas utilizadas nas simulações e a Tabela 7.2 traz os valores eficazes das tensões da rede
simuladas, onde 𝑉𝑠1 representa a componente fundamental de 60 Hz, enquanto que 𝑉𝑠3 e 𝑉𝑠5
representam as componentes de 3° e 5° harmônico, respectivamente.
Tabela 7.1 – Parâmetros das três cargas simuladas.
Fase ‘a’

Fase ‘b’

Fase ‘c’

Retificador monofásico de onda Retificador monofásico de onda Retificador monofásico de onda
Carga 1

completa com carga RL

completa com carga RL

completa com carga RC

(R = 7 Ω e L = 19,2 mH)

(R = 8 Ω e L = 24,2 mH)

(R = 53 Ω e C = 470 µF)

Retificador monofásico de onda
Carga 2

completa com carga RL
(R = 7 Ω e L = 19,2 mH)
com indutor L = 1,5 mH em série

Carga 3
Fonte: Próprio autor.

Retificador monofásico de onda
-------------------

completa com carga RC
(R = 53 Ω e C = 470 µF)

Retificador trifásico de onda completa com carga R (R = 40 Ω)
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Tabela 7.2 – Valores eficazes das tensões da rede elétrica simulada.
Fase ‘a’

Fase ‘b’

Fase ‘c’

Sistema balanceado

𝑉𝑠𝑎1 = 127,27 V

𝑉𝑠𝑏1 = 127,27 V

𝑉𝑠𝑐1 = 127,27 V

Sistema desbalanceado

𝑉𝑠𝑎1 = 141,42 V

𝑉𝑠𝑏1 = 127,27 V

𝑉𝑠𝑐1 = 113,13 V

Componentes harmônicas

𝑉𝑠𝑎3 = 12,72 V

𝑉𝑠𝑏3 = 12,72 V

𝑉𝑠𝑐3 = 12,72 V

de 3º e 5º ordem

𝑉𝑠𝑎5 = 6,36 V

𝑉𝑠𝑏5 = 6,36 V

𝑉𝑠𝑐5 = 6,36 V

Fonte: Próprio autor.

A Figura 7.1 mostra o diagrama em blocos do sistema PV-UPQC simulado, enquanto
que na Tabela 7.3 são mostrados alguns parâmetros utilizados nas simulações. Além disso, na
Tabela 7.4 são apresentados os parâmetros do painel solar adotado neste trabalho, sendo o
arranjo PV implementado por meio do modelo elétrico equivalente descrito no apêndice C.

Figura 7.1 - Diagrama em blocos do sistema PV-UPQC simulado.
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Fonte: Próprio autor.
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Tabela 7.3 - Parâmetros utilizados nas simulações.
Indutância estimada da rede elétrica

Ls = 5 µH

Resistência estimada da rede elétrica

Rs = 0,1 Ω

Indutor de acoplamento do inversor NPC série

Lfs = 3,5 mH

Resistência interna do indutor de acoplamento do inversor NPC série

RLfs = 0,2 Ω

Indutância de dispersão do transformador de acoplamento série

Ldts = 0,12 mH

Resistência total de dispersão do transformador de acoplamento série

Rdts = 0,28 Ω

Indutor de acoplamento do inversor NPC paralelo

Lfp = 1,73 mH

Resistência interna do indutor de acoplamento do inversor NPC paralelo

RLfp = 0,2 Ω

Capacitor de filtragem do inversor NPC paralelo

Cfp = 60 µF

Capacitância total do barramento CC

Ccc = 2,35 mF

Limite mínimo de operação da tensão total do barramento CC

∗
𝑣𝑐𝑐
= 460 V
𝑚𝑖𝑛

Frequência de amostragem do conversor A/D do DSC

fad = 60 kHz

Frequência de chaveamento dos inversores NPC

fch = 20 kHz

Frequência de amostragem do MPPT P&O

fP&O = 10 Hz

Passo de incremento de tensão do MPPT P&O

Δv = 1 V

Pico da triangular do modulador PWM

PPWM = 5000

Fonte: Próprio autor.
Tabela 7.4 - Parâmetros da placa solar modelo Sunmodule SW 245 poly, fabricante SolarWorld (STC*).
Potência máxima

Pmáx = 245 W

Tensão de circuito aberto

Voc = 37,5 V

Tensão no ponto de máxima potência

Vmpp = 30,8 V

Corrente de curto circuito

Isc = 8,49 A

Corrente no ponto de máxima potência

𝐼𝑚𝑝𝑝 = 7,96 A

STC (Standard Test Conditions) – Condições de teste padrão: 1000 W/m2, 25ºC, AM 1.5.

*

Fonte: (SolarWorld, 2017).

7.2

Comportamento estático do sistema PV-UPQC
As Figuras 7.2 a 7.4 apresentam os resultados obtidos em simulação para o sistema

PV-UPQC operando somente como um UPQC (modo de operação 1), ou seja, quando não há
geração de energia pelo arranjo PV (𝑃𝑝𝑣 = 0 W).
A Figura 7.2 mostra os resultados obtidos para um caso de operação em que as tensões
da rede são senoidais e desbalanceadas, com a carga 1 conectada na saída do UPQC. Nessa
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figura são mostradas as formas de onda das tensões da rede (𝑣𝑠𝑎 , 𝑣𝑠𝑏 , 𝑣𝑠𝑐 ), tensões sobre os
transformadores de acoplamento série (𝑣𝑇𝑐𝑠𝑎 , 𝑣𝑇𝑐𝑠𝑏 , 𝑣𝑇𝑐𝑠𝑐 ) e tensões da carga (𝑣𝐿𝑎 , 𝑣𝐿𝑏 , 𝑣𝐿𝑐 ),
juntamente com as correntes da rede (𝑖𝑠𝑎 , 𝑖𝑠𝑏 , 𝑖𝑠𝑐 ), correntes do conversor paralelo (𝑖𝑐𝑝𝑎 , 𝑖𝑐𝑝𝑏 ,
𝑖𝑐𝑝𝑐 ) e correntes da carga (𝑖𝐿𝑎 , 𝑖𝐿𝑏 , 𝑖𝐿𝑐 ), com as respectivas correntes de neutro (𝑖𝑠𝑛 , 𝑖𝑐𝑝𝑛 , 𝑖𝐿𝑛 ).
É possível observar que, além da supressão de harmônicos de corrente, o UPQC realiza também
a compensação das componentes fundamentais de sequência negativa e zero das correntes da
carga. Como resultado, as correntes compensadas da rede tornam-se senoidais e balanceadas.
Além disso, mesmo que as tensões na rede sejam desbalanceadas, o UPQC fornece para a carga
tensões balanceadas, reguladas e praticamente senoidais. Observa-se que a diferença entre as
tensões de entrada e saída do UPQC aparece sobre os transformadores de acoplamento série, o
que já era previsto para esse sistema.

Figura 7.2 - Modo de operação 1 (carga 1): Sistema UPQC com tensões de entrada desbalanceadas:
(a) tensões da rede (𝑣𝑠𝑎 , 𝑣𝑠𝑏 , 𝑣𝑠𝑐 ); (b) tensões dos transformadores de acoplamento série (𝑣𝑇𝑐𝑠𝑎 , 𝑣𝑇𝑐𝑠𝑏 , 𝑣𝑇𝑐𝑠𝑐 );
(c) tensões da carga (𝑣𝐿𝑎 , 𝑣𝐿𝑏 , 𝑣𝐿𝑐 ); (d) correntes da rede (𝑖𝑠𝑎 , 𝑖𝑠𝑏 , 𝑖𝑠𝑐 , 𝑖𝑠𝑛 ); (e) correntes do conversor paralelo
(𝑖𝑐𝑝𝑎 , 𝑖𝑐𝑝𝑏 , 𝑖𝑐𝑝𝑐 , 𝑖𝑐𝑝𝑛 ); (f) correntes da carga (𝑖𝐿𝑎 , 𝑖𝐿𝑏 , 𝑖𝐿𝑐 , 𝑖𝐿𝑛 ).
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Fonte: Próprio autor.
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Na Figura 7.3 são mostrados os resultados obtidos para um caso em que as tensões da
rede são balanceadas, porém não-senoidais, devido à presença de harmônicos de tensão de 3º e
5º ordem. Para este caso, foi adotada a carga 2. As Figuras 7.3 (a), (b) e (c) mostram as tensões
da rede, dos transformadores série e da carga, respectivamente. Observa-se que as tensões
fornecidas pelo UPQC para a carga são livres de harmônicos. Desta forma, os harmônicos de
tensão encontram-se sobre os transformadores de acoplamento série. As Figuras 7.3 (d), (e) e
(f) mostram as correntes da rede, do conversor paralelo e da carga. Observa-se novamente que
a supressão dos harmônicos de corrente e compensação dos desbalanços de carga são realizadas
pelo UPQC, pois as correntes compensadas na rede se tornam senoidais e balanceadas. Isso
mostra que o equilíbrio das correntes da rede é sempre garantido, mesmo na ausência de carga
em uma das fases do sistema. Além disso, observa-se na fase ‘a’ a compensação da potência
reativa fundamental da carga, pois a corrente 𝑖𝑠𝑎 encontra-se em fase com a tensão 𝑣𝑠𝑎 .
Figura 7.3 - Modo de operação 1 (carga 2): Sistema UPQC com tensões de entrada balanceadas e distorcidas:
(a) tensões da rede (𝑣𝑠𝑎 , 𝑣𝑠𝑏 , 𝑣𝑠𝑐 ); (b) tensões dos transformadores de acoplamento série (𝑣𝑇𝑐𝑠𝑎 , 𝑣𝑇𝑐𝑠𝑏 , 𝑣𝑇𝑐𝑠𝑐 );
(c) tensões da carga (𝑣𝐿𝑎 , 𝑣𝐿𝑏 , 𝑣𝐿𝑐 ); (d) correntes da rede (𝑖𝑠𝑎 , 𝑖𝑠𝑏 , 𝑖𝑠𝑐 , 𝑖𝑠𝑛 ); (e) correntes do conversor paralelo
(𝑖𝑐𝑝𝑎 , 𝑖𝑐𝑝𝑏 , 𝑖𝑐𝑝𝑐 , 𝑖𝑐𝑝𝑛 ); (f) correntes da carga (𝑖𝐿𝑎 , 𝑖𝐿𝑏 , 𝑖𝐿𝑐 , 𝑖𝐿𝑛 ).
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Em outro caso analisado, além de desbalanceadas, as tensões da rede são não-senoidais,
conforme mostra a Figura 7.4 (a). Entretanto, observa-se que as componentes harmônicas e de
desequilíbrio destas tensões estão sobre os transformadores de acoplamento série, pois o
conversor paralelo assegura que as tensões de saída para a carga sejam senoidais e balanceadas,
conforme pode ser verificado nas Figuras 7.4 (b) e (c), respectivamente. Por outro lado,
analisando as correntes mostradas nas Figuras 7.4 (d), (e) e (f), verifica-se novamente que a
supressão das correntes harmônicas é adequadamente realizada pelo UPQC, pois as correntes
compensadas da rede são senoidais. Desta forma, ao invés de circularem pela rede, as
componentes harmônicas das correntes da carga fluem pelo conversor paralelo.

Figura 7.4 - Modo de operação 1 (carga 3): Sistema UPQC com tensões de entrada desbalanceadas e distorcidas:
(a) tensões da rede (𝑣𝑠𝑎 , 𝑣𝑠𝑏 , 𝑣𝑠𝑐 ); (b) tensões dos transformadores de acoplamento série (𝑣𝑇𝑐𝑠𝑎 , 𝑣𝑇𝑐𝑠𝑏 , 𝑣𝑇𝑐𝑠𝑐 );
(c) tensões da carga (𝑣𝐿𝑎 , 𝑣𝐿𝑏 , 𝑣𝐿𝑐 ); (d) correntes da rede (𝑖𝑠𝑎 , 𝑖𝑠𝑏 , 𝑖𝑠𝑐 , 𝑖𝑠𝑛 ); (e) correntes do conversor paralelo
(𝑖𝑐𝑝𝑎 , 𝑖𝑐𝑝𝑏 , 𝑖𝑐𝑝𝑐 , 𝑖𝑐𝑝𝑛 ); (f) correntes da carga (𝑖𝐿𝑎 , 𝑖𝐿𝑏 , 𝑖𝐿𝑐 , 𝑖𝐿𝑛 ).
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Já as Figuras 7.5 a 7.8 mostram os resultados obtidos para o sistema operando como
PV-UPQC (modo de operação 2), o qual realiza, simultaneamente, o processamento da potência
ativa advinda do arranjo PV e a compensação ativa de potência série e paralelo. Nessas Figuras
são mostradas as formas de onda das tensões da rede (𝑣𝑠𝑎 , 𝑣𝑠𝑏 , 𝑣𝑠𝑐 ) juntamente com as correntes
da rede (𝑖𝑠𝑎 , 𝑖𝑠𝑏 , 𝑖𝑠𝑐 ), as tensões da carga (𝑣𝐿𝑎 , 𝑣𝐿𝑏 , 𝑣𝐿𝑐 ) juntamente com as correntes que
circulam pelo conversor paralelo (𝑖𝑐𝑝𝑎 , 𝑖𝑐𝑝𝑏 , 𝑖𝑐𝑝𝑐 ), e as tensões da carga (𝑣𝐿𝑎 , 𝑣𝐿𝑏 , 𝑣𝐿𝑐 )
juntamente com as correntes da carga (𝑖𝐿𝑎 , 𝑖𝐿𝑏 , 𝑖𝐿𝑐 ).
Os resultados obtidos para o sistema PV-UPQC realizando somente a injeção de
potência ativa na rede, com as cargas desconectados, são mostrados na Figura 7.5. Neste caso,
toda a potência ativa produzida pelo arranjo PV é injetada na rede, resultando em correntes na
rede senoidais e equilibradas, porém em oposição de fase com as respectivas tensões. Nota-se
que praticamente toda a energia extraída do arranjo PV é processada pelo conversor paralelo.
Figura 7.5 - Modo de operação 2 (sem carga): Sistema PV-UPQC realizando somente a injeção de potência ativa
na rede, com Ppv  4900 W: (a) tensões 𝑣𝑠𝑎 , 𝑣𝑠𝑏 , 𝑣𝑠𝑐 e correntes 𝑖𝑠𝑎 , 𝑖𝑠𝑏 , 𝑖𝑠𝑐 ; (b) tensões 𝑣𝐿𝑎 , 𝑣𝐿𝑏 , 𝑣𝐿𝑐 e
correntes 𝑖𝑐𝑝𝑎 , 𝑖𝑐𝑝𝑏 , 𝑖𝑐𝑝𝑐 .
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Fonte: Próprio autor.

Nos resultados mostrados na Figura 7.6, a carga 2 é conectada na saída do PV-UPQC,
com o arranjo PV gerando uma potência ativa maior que a potência consumida pela carga, ou
seja, Ppv > PL. Analisando as formas de onda de corrente e tensão mostradas na Figura 7.6,
verifica-se que toda a carga é alimentada pelo conversor paralelo, através da energia gerada
pelo arranjo PV. Além disso, a energia ativa excedente é injetada na rede, com o conversor série
sintetizando correntes senoidais, equilibradas e em oposição de fase com as respectivas tensões
da rede.
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Figura 7.6 - Modo de operação 2 (carga 2): Sistema PV-UPQC realizando simultaneamente injeção de potência
ativa e filtragem ativa de potência, com Ppv > PL e Ppv  4900 W: (a) tensões 𝑣𝑠𝑎 , 𝑣𝑠𝑏 , 𝑣𝑠𝑐 e correntes 𝑖𝑠𝑎 , 𝑖𝑠𝑏 , 𝑖𝑠𝑐 ;
(b) tensões 𝑣𝐿𝑎 , 𝑣𝐿𝑏 , 𝑣𝐿𝑐 e correntes 𝑖𝑐𝑝𝑎 , 𝑖𝑐𝑝𝑏 , 𝑖𝑐𝑝𝑐 ; (c) tensões 𝑣𝐿𝑎 , 𝑣𝐿𝑏 , 𝑣𝐿𝑐 e correntes 𝑖𝐿𝑎 , 𝑖𝐿𝑏 , 𝑖𝐿𝑐 .
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Fonte: Próprio autor.

A Figura 7.7 mostra os resultados obtidos para uma situação em que potência gerada
pelo arranjo PV é menor que a potência consumida pela carga, ou seja, Ppv < PL, com a carga 1
conectada no sistema. Para este caso, comparando com as formas de onda das correntes da rede
mostradas na Figura 7.2 (d), constata-se que há uma redução na amplitude da corrente drenada
da rede. Isso mostra que, de toda a energia consumida pela carga, parte desta passa a ser
fornecida pelo sistema PV-UPQC. Entretanto, a supressão dos harmônicos de corrente e
compensação dos desbalanços de carga continuam sendo realizadas, pois as correntes
compensadas na rede são senoidais e em fase com as respectivas tensões de alimentação.

Figura 7.7 - Modo de operação 2 (carga 1): Sistema PV-UPQC realizando simultaneamente injeção de potência
ativa e filtragem ativa de potência, com Ppv < PL e Ppv  2400 W: (a) tensões 𝑣𝑠𝑎 , 𝑣𝑠𝑏 , 𝑣𝑠𝑐 e correntes 𝑖𝑠𝑎 , 𝑖𝑠𝑏 , 𝑖𝑠𝑐 ;
(b) tensões 𝑣𝐿𝑎 , 𝑣𝐿𝑏 , 𝑣𝐿𝑐 e correntes 𝑖𝑐𝑝𝑎 , 𝑖𝑐𝑝𝑏 , 𝑖𝑐𝑝𝑐 ; (c) tensões 𝑣𝐿𝑎 , 𝑣𝐿𝑏 , 𝑣𝐿𝑐 e correntes 𝑖𝐿𝑎 , 𝑖𝐿𝑏 , 𝑖𝐿𝑐 .
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Fonte: Próprio autor.
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Já a Figura 7.8 mostra os resultados para uma caso em que a energia ativa extraída do
arranjo PV é aproximadamente igual a potência ativa consumida pela carga (Ppv  PL), com a
carga 3 conectada no sistema. Conforme mostra a Figura 7.8 (a), as correntes drenadas da rede
são praticamente nulas, o que já era esperado para este caso. Portanto, a carga passa a ser
totalmente alimentada pelo sistema PV-UPQC, via conversor paralelo, conforme evidenciam
os resultados mostrados nas Figuras 7.8 (b) e (c).
Figura 7.8 - Modo de operação 2 (carga 3): Sistema PV-UPQC realizando simultaneamente injeção de potência
ativa e filtragem ativa de potência, com PL  Ppv  2400 W: (a) tensões 𝑣𝑠𝑎 , 𝑣𝑠𝑏 , 𝑣𝑠𝑐 e correntes 𝑖𝑠𝑎 , 𝑖𝑠𝑏 , 𝑖𝑠𝑐 ;
(b) tensões 𝑣𝐿𝑎 , 𝑣𝐿𝑏 , 𝑣𝐿𝑐 e correntes 𝑖𝑐𝑝𝑎 , 𝑖𝑐𝑝𝑏 , 𝑖𝑐𝑝𝑐 ; (c) tensões 𝑣𝐿𝑎 , 𝑣𝐿𝑏 , 𝑣𝐿𝑐 e correntes 𝑖𝐿𝑎 , 𝑖𝐿𝑏 , 𝑖𝐿𝑐 .
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Fonte: Próprio autor.

7.3

Comportamento dinâmico do sistema PV-UPQC
A Figura 7.9 mostra o comportamento das tensões do barramento CC para degrau de

entrada e saída de carga, com o sistema operando como UPQC (𝑃𝑝𝑣 =0). As correntes da carga
(𝑖𝐿𝑎 , 𝑖𝐿𝑏 , 𝑖𝐿𝑐 ) e as tensões de barramento CC (𝑣𝑐𝑐 , 𝑣𝑐𝑐1 , 𝑣𝑐𝑐2 ) são mostradas nas Figuras 7.9 (a)
e (b), respectivamente, para a entrada (0 % a 100 %) e saída (100 % a 0 %) de carga. Mesmo
na ocorrência de tais variação, verifica-se que as tensões do barramento CC retornam ao valor
de referência ajustado, além de se manterem balanceadas. Isso mostra que tanto a malha de
controle quanto a de desequilíbrio de tensão do barramento CC foram adequadamente ajustadas.
Na Figura 7.10 são mostradas as tensões da rede, dos transformadores série e da carga,
juntamente com as correntes da rede e da carga, perante a ocorrência de um afundamento de
30% nas tensões da rede, com duração de 50 ms (três ciclos da tensão). Como pode ser
observado, tais distúrbios de tensão não causam alteração na forma de onda das tensões de saída
do conversor paralelo, pois as mesmas permanecem reguladas, balanceadas e senoidais. Isso
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comprova que o sistema UPQC garante que variações no valor eficaz das tensões da rede não
sejam percebidas pela carga.
Figura 7.9 - Modo de operação 1 (carga 3): Tensões 𝑣𝑐𝑐 , 𝑣𝑐𝑐1 , 𝑣𝑐𝑐2 e correntes 𝑖𝐿𝑎 , 𝑖𝐿𝑏 , 𝑖𝐿𝑐 para variações de
carga: (a) degrau de entrada de carga (0 % a 100 %); (b) degrau de saída de carga (100 % a 0 %).
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Fonte: Próprio autor.
Figura 7.10 - Modo de operação 1 (carga 3): Comportamento dinâmico do UPQC para um afundamento de 30%
nas tensões da rede: (a) tensões 𝑣𝑠_𝑎𝑏𝑐 , 𝑣𝑇𝑐𝑠_𝑎𝑏𝑐 e 𝑣𝐿_𝑎𝑏𝑐 ; (b) correntes 𝑖𝑠_𝑎𝑏𝑐 e 𝑖𝐿_𝑎𝑏𝑐 .
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Para análise do comportamento dinâmico do sistema PV-UPQC operando com
diferentes índices de irradiação solar (G), na Figura 7.11 (a) são mostradas as potências
∗
estimada (𝑃𝑝𝑣
) e extraída (𝑃𝑝𝑣 ) do arranjo PV, com a respectiva corrente (𝑖𝑝𝑣 ), bem como as
∗
tensões total do barramento CC (𝑣𝑐𝑐 ) e de referência fornecida pelo algoritmo de MPPT (𝑣𝑐𝑐
).

Além disso, na Figura 7.11 (b) são mostradas estas grandezas, porém, para diferentes valores
de temperatura ambiente (T). Constata-se que mesmo para diferentes condições de irradiação
solar e temperatura o MPP é sempre alcançado, demonstrando o adequado funcionamento do
algoritmo P&O em conjunto com a malha de controle da tensão total do barramento CC.

∗
∗
Figura 7.11 - Modo de operação 1 (sem carga): Grandezas 𝑃𝑝𝑣
, 𝑃𝑝𝑣 , 𝑖𝑝𝑣 , 𝑣𝑐𝑐 e 𝑣𝑐𝑐
para diferentes condições de

irradiação solar e temperatura: (a) variação de G com T = 25ºC; (b) variação de T com G = 1000W/m2.
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Fonte: Próprio autor.

Por fim, a Figura 7.12 mostra o comportamento das tensões e correntes da rede e da
carga para variações abruptas na irradiação solar, de 0 W/m2 a 1000 W/m2 e vice-versa, com a
carga 3 conectada na saída do PV-UPQC. Verifica-se que essas variações abruptas de irradiação
solar praticamente não afetam as tensões de saída do conversor paralelo, ou seja, tais transientes
influenciam somente na amplitude e no sentido das correntes na rede. Além disso, constata-se
uma rápida resposta dinâmica da corrente da rede, devido ao uso da MCFF em conjunto com a
malha de controle da corrente do conversor série.
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Figura 7.12 – Transição entre os modos de operação 1 e 2 (carga 3): Correntes e tensões da rede (𝑣𝑠_𝑎𝑏𝑐 e 𝑖𝑠_𝑎𝑏𝑐 )
e da carga (𝑣𝐿_𝑎𝑏𝑐 e 𝑖𝐿_𝑎𝑏𝑐 ) para variações abruptas de irradiação solar, com T = 25ºC: (a) variação de 0 W/m2 a
1000 W/m2 na irradiação solar; (b) variação de 1000 W/m2 a 0 W/m2 na irradiação solar.
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Fonte: Próprio autor.

7.3.1

Ilhamento do sistema PV-UPQC
A Figura 7.13 mostra os resultados obtidos para o ilhamento do sistema PV-UPQC, os

quais foram realizados considerando uma carga RLC conectado ao PAC1 deste sistema,
conforme descrito no Apêndice D. Em tais ensaios foi utilizada a carga 3, considerando
𝑃𝑝𝑣 > 𝑃𝐿 . Na Figura 7.13 (a) são mostradas as tensões e correntes da rede (𝑣𝑠_𝑎𝑏𝑐 , 𝑖𝑠_𝑎𝑏𝑐 ),
enquanto que na Figura 7.13 (b) são mostradas as tensões e corrente do conversor paralelo
(𝑣𝐿_𝑎𝑏𝑐 , 𝑖𝑐𝑝_𝑎𝑏𝑐 ) juntamente com as correntes da carga (𝑖𝐿_𝑎𝑏𝑐 ). Em t = 3 s ocorre uma falta na
rede elétrica, ou seja, há uma interrupção momentânea no fornecimento de tensão no PAC1.
Entretanto, como há uma carga RLC que consome toda a energia ativa injetada na rede pelo
sistema PV-UPQC, continua havendo uma tensão neste ponto de acoplamento. Em
aproximadamente 5 ciclos da rede, o algoritmo de anti-ilhamento SMS, implementado em
conjunto com o PLL, detecta a ocorrência dessa falta. Neste momento, o conversor série é
inibido e a chave estática é aberta, de modo que o sistema PV-UPQC seja desconectado da rede
elétrica. Entretanto, como a energia gerada pelo arranjo PV é suficiente para alimentar a carga,
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o sistema PV-UPQC passa a operar no modo ilhado, onde o conversor paralelo permanece em
pleno funcionamento e alimentando a carga conectada ao PAC2. Em t = 3,3 s o sistema elétrico
retorna o fornecimento de tensão no PAC1. O algoritmo de anti-ilhamento detecta esse retorno
e, após um tempo aproximado de 0,16 segundos, a chave estática é fechada e o conversor série
é ligado de modo que o sistema PV-UPQC seja novamente conectado ao sistema elétrico de
potência. Como a estratégia dual de compensação é empregada, verifica-se que não há tempo
de transição entre os modos de operação interconectado e ilhado, e vice-versa, não havendo
distúrbios nas tensões de saída fornecidas para as cargas.

Figura 7.13 – Transições entre os modos de operação interconectado e ilhado, com Ppv > PL (carga 3):
(a) tensões da rede (𝑣𝑠𝑎 , 𝑣𝑠𝑏 , 𝑣𝑠𝑐 ) e correntes da rede (𝑖𝑠𝑎 , 𝑖𝑠𝑏 , 𝑖𝑠𝑐 ); (b) tensões da carga (𝑣𝐿𝑎 , 𝑣𝐿𝑏 , 𝑣𝐿𝑐 ),
correntes do conversor paralelo (𝑖𝑐𝑝𝑎 , 𝑖𝑐𝑝𝑏 , 𝑖𝑐𝑝𝑐 ) e correntes da carga (𝑖𝐿𝑎 , 𝑖𝐿𝑏 , 𝑖𝐿𝑐 ).
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No modo de operação ilhado, tanto o algoritmo de MPPT quanto os sistemas PLL e
SMS são desabilitados e as grandezas 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑝𝑙𝑙 e 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑝𝑙𝑙 , utilizados na malha de controle do
conversor paralelo, são geradas de forma fixa.

7.4

Conclusão
Neste capítulo foram apresentados os resultados obtidos nas simulações computacionais

do sistema PV-UPQC. Os comportamentos estático e dinâmico deste sistema foram analisados
considerando diversas condições de operação e cargas, com diferentes tipos de distúrbios nas
tensões na rede.
Através dos resultados obtidos, constata-se que o sistema PV-UPQC proposto realiza
adequadamente o processamento da energia ativa gerada pelo arranjo PV, juntamente com a
compensação ativa de potência série e paralelo. Desta forma, mesmo para diferentes condições
de operação e com níveis distintos de irradiação solar, correntes senoidais e balanceadas na rede
foram sempre garantidas, bem como tensões senoidais, balanceadas e reguladas foram sempre
fornecidas para a carga. Além disso, perante a ocorrência de variações abruptas de carga ou
irradiação solar, o sistema PV-UPQC apresentou um desempenho dinâmico satisfatório, pois
as tensões do barramento CC foram controladas de forma apropriada.
Dessa forma, conclui-se que os controladores, tanto da malha de controle das correntes
do conversor série quanto da malha de controle das tensões de saída do conversor paralelo,
foram adequadamente ajustados. Além disso, os ensaios dinâmicos confirmam um desempenho
satisfatório, tanto das malhas de controle das tensões do barramento CC, quanto do algoritmo
de MPPT adotado. Portanto, tais simulações demonstram a factibilidade para o
desenvolvimento de ensaios práticos do sistema PV-UPQC.
Na ocorrência de falta no fornecimento de tensão pela rede elétrica, constatou-se o
adequado funcionamento do algoritmo de anti-ilhamento adotado, pois o mesmo foi capaz de
detectar a ocorrência dessa falta, mesma na presença da carga RLC conectada ao PAC1. Além
disso, o tempo de detecção foi de aproximadamente 80 ms, dentro dos limites estabelecidos
pela ABNT NBR 62116-2012, a qual exige que um sistema PV seja desligado em no máximo
2 segundos após ocorrência do ilhamento. Além disso, os resultados comprovaram a capacidade
do sistema PV-UPQC em operar no modo ilhado, pois o conversor paralelo foi mantido em
operação de forma a alimentar a carga por meio da energia ativa fornecida pelo arranjo PV.
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8

8.1

RESULTADOS EXPERIMENTAIS

Introdução
Este capítulo apresenta os resultados experimentais obtidos nos ensaios práticos, os

quais foram realizados através de um protótipo do sistema PV-UPQC implementado em
laboratório. Tais resultados são apresentados por meio de gráficos com as formas de onda das
correntes e tensões medidas na rede, na carga e no sistema PV-UPQC. Além disso, são
apresentados também os resultados de medição tanto do valor eficaz quanto da distorção
harmônica total (DHT) das tensões e correntes, bem como os valores numéricos das grandezas
de potência e fator de potência (FP) do sistema.
Inicialmente, são apresentados os resultados obtidos para o sistema PV-UPQC operando
somente como UPQC, ou seja, quando não há geração de energia pelo arranjo PV (modo de
operação 1). Tais ensaios foram realizados de modo a verificar a eficácia desse sistema na
compensação ativa de potência série e paralelo perante diferentes distúrbios nas tensões da rede
e nas correntes da carga. Em seguida, são apresentados os resultados para o sistema operando
como PV-UPQC, o qual realiza também o processamento da potência ativa extraída do arranjo
PV (modo de operação 2). Ambos os resultados permitem que a análise do comportamento
estático e dinâmico deste sistema PV seja realizada, considerando diferentes condições de
operação e cargas.
As formas de onda das tensões e correntes foram coletadas através de um osciloscópio
digital TPS2024 da TEKTRONIX. Já as grandezas de FP (PF – Power Factor), FP1
(DPF – Displacement Power Factor) e DHT (THD – Total Harmonic Distortion) foram
medidas por meio do medidor de qualidade da energia elétrica monofásico modelo 43B da
FLUKE. Para análise do fluxo de potência no sistema PV-UPQC, os valores eficazes das
tensões e correntes, bem como os valores numéricos das grandezas de potência foram medidos
por meio do analisador de potência WT3000 YOKOGAWA.
Na sequência é apresentada a descrição do protótipo do sistema PV-UPQC, bem como
as características das cargas utilizadas nos ensaios práticos.
8.2

Descrição do protótipo experimental do sistema PV-UPQC
A Figura 8.1 mostra a foto do protótipo do sistema PV-UPQC implementado em

laboratório e a Figura 8.2 mostra o diagrama em blocos que representa essa montagem.
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Figura 8.1 - Foto do protótipo experimental do sistema PV-UPQC implementado em laboratório.
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Figura 8.2 - Diagrama em blocos do protótipo do sistema PV-UPQC implementado em laboratório.
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No protótipo implementado, cada inversor NPC foi construído utilizando seis módulos
IGBT SKM100GB 12T4, com os respectivos drivers SKHI 22B, ambos do fabricante
Semikron, juntamente com seis diodos de recuperação rápida DSEI 60 06A, da marca IXYS. O
inversor NPC série é acoplado à rede por intermédio de três indutores de filtragem (filtro L) e
três transformadores de acoplamento série, enquanto que no inversor NPC paralelo é utilizado
um acoplamento indutivo-capacitivo (filtro LC). O barramento CC é formado por 8 capacitores
eletrolíticos modelo B43876-S9478-M (C=4700µF - V=400V), da marca EPCOS, conectados
de tal modo a resultar em uma capacitância equivalente de 2,35 mF e tensão nominal de 1600V.
Por fim, vinte placas solares modelo Sunmodule SW 245 poly, do fabricante SolarWorld,
conectadas em série formam o arranjo PV, sendo as fotos deste arranjo mostradas no anexo A.
No circuito de condicionamento de sinais, sensores de efeito hall modelo LA 100-P e
LV 25-P, ambos da marca LEM, são utilizados para a medição das correntes e tensões,
respectivamente. Os sinais medidos são condicionados por meio de circuitos eletrônicos para
serem adquiridos no Controlador Digital de Sinais (DSC – Digital Signal Controller) modelo
TMDXCNCD28377D, da Texas Instruments. Como pode ser observado na área sombreada da
Figura 8.2, os controladores de corrente e tensão, os algoritmos SRF e PLL, a MCFF, o método
de MPPT P&O e a técnica de anti-ilhamento SMS foram digitalmente implementados no DSC.
A Tabela 8.1 apresenta os principais parâmetros do protótipo implementado.
Tabela 8.1 - Parâmetros do protótipo implementado do sistema PV-UPQC.
Tensão eficaz de fase da rede elétrica

Vs = 127 V

Frequência da rede elétrica

fs = 60 Hz

Indutor de acoplamento do inversor NPC série

Lfs = 3,5 mH

Resistência interna do indutor de acoplamento do inversor NPC série

RLfs = 0,2 Ω

Indutância de dispersão do transformador de acoplamento série

Ldts = 0,12 mH

Resistência série do transformador de acoplamento série

Rdts = 0,28 Ω

Indutor de acoplamento do inversor NPC paralelo

Lfp = 1,73 mH

Resistência interna do indutor de acoplamento do inversor NPC paralelo

RLfp = 0,2 Ω

Capacitor de filtragem do inversor NPC paralelo

Cfp = 60 µF

Capacitância total do barramento CC

Ccc = 2,35 mF

Limite mínimo de operação da tensão total do barramento CC

∗
𝑣𝑐𝑐
= 460 V
𝑚𝑖𝑛

Frequência de amostragem do conversor A/D do DSC

fad = 60 kHz

Frequência de chaveamento dos inversores NPC

fch = 20 kHz

Frequência de amostragem do MPPT P&O

fP&O = 10 Hz

Passo de incremento de tensão do MPPT P&O

Δv = 1 V

Fonte: Próprio autor.
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Na Figura 8.3 são mostrados os diagramas das três cargas utilizadas nos ensaios
práticos, sendo estas:
a) carga 1 – três retificadores monofásicos de onda completa com carga RL e RC;
b) carga 2 – dois retificadores monofásicos de onda completa com carga RL e RC,
sendo o retificador da fase ‘a’ conectado ao PAC2 através de um indutor;
c) carga 3 – um retificador trifásico de onda completa com carga R.
Verifica-se que estas cargas apresentam características muito similares àquelas
utilizadas nas simulações computacionais.
Figura 8.3 - Cargas utilizadas nos ensaios práticos: (a) carga 1; (b) carga 2; (c) carga 3.
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8.3

Resultados experimentais do sistema operando como UPQC
Nesta seção são apresentados os resultados experimentais obtidos, tanto do

comportamento estático como dinâmico, para o sistema operando somente como um UPQC
(modo de operação 1). Nestes ensaios práticos foram utilizadas as cargas 1, 2 e 3.
As Figuras 8.4 a 8.7 apresentam os resultados obtidos para o sistema UPQC
alimentando a carga 1. Estes retificadores monofásicos de onda completa têm como
característica drenar da rede uma corrente com elevado conteúdo harmônico, principalmente o
retificador de onda completa com carga RC conectado na fase ‘c’. Além disso, como estas
cargas são não-lineares e desbalanceadas, excessivas correntes circulam pelo condutor de
neutro. Desta forma, utilizando tais cargas, é possível avaliar a capacidade do UPQC em realizar
a compensação dos distúrbios de corrente presentes na rede, bem como em fornecer tensões de
saída senoidais e equilibradas para uma condição de operação em que cargas não-lineares sejam
conectadas ao sistema.
Na Figura 8.4 são mostradas as formas de onda das tensões da rede (𝑣𝑠𝑎 , 𝑣𝑠𝑏 , 𝑣𝑠𝑐 ),
tensões dos transformadores de acoplamento série (𝑣𝑇𝑐𝑠𝑎 , 𝑣𝑇𝑐𝑠𝑏 , 𝑣𝑇𝑐𝑠𝑐 ) e tensões da carga
(𝑣𝐿𝑎 , 𝑣𝐿𝑏 , 𝑣𝐿𝑐 ), juntamente com as correntes da rede (𝑖𝑠𝑎 , 𝑖𝑠𝑏 , 𝑖𝑠𝑐 ), correntes do conversor
paralelo (𝑖𝑐𝑝𝑎 , 𝑖𝑐𝑝𝑏 , 𝑖𝑐𝑝𝑐 ) e correntes da carga (𝑖𝐿𝑎 , 𝑖𝐿𝑏 , 𝑖𝐿𝑐 ), com as respectivas correntes de
neutro (𝑖𝑠𝑛 , 𝑖𝑐𝑝𝑛 , 𝑖𝐿𝑛 ). Analisando as tensões, verifica-se que o conversor paralelo fornece para
a carga tensões reguladas, balanceadas e praticamente senoidais. Além disso, observa-se
também que a diferença entre as tensões de entrada e saída aparece sobre os transformadores
de acoplamento série, sendo essa uma característica dessa topologia de UPQC. Por outro lado,
analisando as correntes do sistema, verifica-se que tanto a supressão das correntes harmônicas
quanto a compensação dos desbalanços de carga são adequadamente realizadas pelo UPQC,
pois as correntes da rede tornam-se senoidais e balanceadas. Desta forma, ao invés de
circularem pela rede, as componentes harmônicas e de desequilíbrio das correntes da carga
fluem pelo conversor paralelo.
Na Figura 8.5 são apresentados os espectros harmônicos, DHTs e valores eficazes das
tensões e correntes de entrada e saída do sistema UPQC, referentes aos resultados mostrados
na Figura 8.4. Nas Figuras 8.5 (a), (b) e (c) são mostradas as grandezas referentes às tensões da
rede (𝑣𝑠𝑎 , 𝑣𝑠𝑏 , 𝑣𝑠𝑐 ), enquanto que nas Figuras 8.5 (d), (e) e (f) as grandezas correspondem às
correntes da rede (𝑖𝑠𝑎 , 𝑖𝑠𝑏 , 𝑖𝑠𝑐 ). Já nas Figuras 8.5 (g), (h) e (i) são mostradas as medições
relacionadas com as tensões da carga (𝑣𝐿𝑎 , 𝑣𝐿𝑏 , 𝑣𝐿𝑐 ), enquanto que as Figuras 8.5 (j), (k) e (l)
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correspondem às medições das correntes da carga (𝑖𝐿𝑎 , 𝑖𝐿𝑏 , 𝑖𝐿𝑐 ). Através destes resultados,
verifica-se que uma redução significativa na DHT das correntes da rede é obtida, principalmente
na fase ‘c’, onde houve uma redução de 77,1 % para 2,2 %. Já as tensões da carga apresentam
DHT em torno de 3 %, as quais estão abaixo dos limites de 10% recomendado pelo PRODIST,
como de 5% recomendado pela IEEE 519. Além disso, os valores eficazes medidos comprovam
que tanto as correntes de entrada como as tensões de saída do UPQC são equilibradas.
É importante ressaltar que, devido ao fato de que correntes harmônicas são um distúrbio
para a malha de controle das tensões de saída do conversor paralelo, o elevado conteúdo
harmônico da corrente 𝑖𝐿𝑐 causou uma deformação na forma de onda da tensão 𝑣𝐿𝑐 , conforme
pode ser observado na Figura 8.4 (c). Entretanto, mesmo para este caso, o conversor paralelo
foi capaz de fornecer tensões praticamente senoidais, com DHT em torno de 3 %.

Figura 8.4 - Modo de operação 1 (carga 1): Sistema UPQC realizando o condicionamento ativo de potência série
e paralelo (50V/div, 20A/div, 5ms/div): (a) tensões da rede (𝑣𝑠𝑎 , 𝑣𝑠𝑏 , 𝑣𝑠𝑐 ); (b) tensões dos transformadores série
(𝑣𝑇𝑐𝑠𝑎 , 𝑣𝑇𝑐𝑠𝑏 , 𝑣𝑇𝑐𝑠𝑐 ); (c) tensões da carga (𝑣𝐿𝑎 , 𝑣𝐿𝑏 , 𝑣𝐿𝑐 ); (d) correntes da rede (𝑖𝑠𝑎 , 𝑖𝑠𝑏 , 𝑖𝑠𝑐 , 𝑖𝑠𝑛 ); (e) correntes do
conversor paralelo (𝑖𝑐𝑝𝑎 , 𝑖𝑐𝑝𝑏 , 𝑖𝑐𝑝𝑐 , 𝑖𝑐𝑝𝑛 ); (f) correntes da carga (𝑖𝐿𝑎 , 𝑖𝐿𝑏 , 𝑖𝐿𝑐 , 𝑖𝐿𝑛 ).
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Figura 8.5 – Modo de operação 1 (carga 1): Espectro harmônico, DHT e valor eficaz das tensões e correntes de
entrada e saída do UPQC: (a) tensão 𝑣𝑠𝑎 ; (b) tensão 𝑣𝑠𝑏 ; (c) tensão 𝑣𝑠𝑐 ; (d) corrente 𝑖𝑠𝑎 ; (e) corrente 𝑖𝑠𝑏 ;
(f) corrente 𝑖𝑠𝑐 ; (g) tensão 𝑣𝐿𝑎 ; (h) tensão 𝑣𝐿𝑏 ; (i) tensão 𝑣𝐿𝑐 ; (j) corrente 𝑖𝐿𝑎 ; (k) corrente 𝑖𝐿𝑏 ; (l) corrente 𝑖𝐿𝑐 .
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Fonte: Próprio autor.
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No intuito de propiciar uma melhor visualização, na Figura 8.6 é mostrada a tensão 𝑣𝑠
juntamente com a corrente 𝑖𝑠 e a tensão 𝑣𝐿 juntamente com a corrente 𝑖𝐿 , para cada uma das
fases do sistema. Verifica-se que, além de senoidais e equilibradas, as correntes da rede
encontram-se em fase com a respectiva tensão de alimentação. Já na Figura 8.7 são mostradas
as grandezas de potência, FP e FP1 medidas na rede e na carga. Verifica-se que uma efetiva
correção é alcançado, pois os FP torna-se unitário em ambas as fases da rede.
Figura 8.6 - Modo de operação 1 (carga 1): Tensões e correntes da rede e da carga (100V/div, 20A/div, 5ms/div):
(a) fase ‘a’ (𝑣𝑠𝑎 , 𝑖𝑠𝑎 , 𝑣𝐿𝑎 , 𝑖𝐿𝑎 ); (b) fase ‘b’ (𝑣𝑠𝑏 , 𝑖𝑠𝑏 , 𝑣𝐿𝑏 , 𝑖𝐿𝑏 ); (c) fase ‘c’ (𝑣𝑠𝑐 , 𝑖𝑠𝑐 , 𝑣𝐿𝑐 , 𝑖𝐿𝑐 ).
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Figura 8.7 - Modo de operação 1 (carga 1): Potências, FP e FP1 da entrada e saída do UPQC: (a) fase ‘a’ da rede;
(b) fase ‘b’ da rede; (c) fase ‘c’ da rede; (d) fase ‘a’ da carga; (e) fase ‘b’ da carga; (f) fase ‘c’ da carga.
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Nas Figuras 8.8 a 8.11 são mostrados os resultados obtidos para o UPQC alimentando
a carga 2. Neste caso, quando comparado com a carga 1, há um maior desequilíbrio de corrente
devido à ausência de carga na fase ‘b’. Além disso, um indutor é conectado entre o PAC2 e o
retificador da fase ‘a’, o que causa uma defasagem entre a componente fundamental da corrente
da carga e a tensão da rede. Portanto, utilizando a carga 2, será possível avaliar o desempenho
do UPQC, não somente na supressão dos harmônicos de corrente e compensação dos
desequilíbrios de carga, mas também na compensação de reativos na frequência fundamental.
As formas de onda das tensões da rede, dos transformadores de acoplamento série e da
carga são, respectivamente, mostradas nas Figuras 8.8 (a), (b) e (c). Analisando essas tensões,
verifica-se que os resultados obtidos são muito similares aos apresentados nas Figuras 8.4 (a),
(b) e (c). Já as Figuras 8.8 (d), (e) e (f) mostram, respectivamente, as formas de onda das
correntes da rede, do conversor paralelo e da carga. Verifica-se novamente que o sistema UPQC
realizada adequadamente a supressão das correntes harmônicas e a compensação dos
desbalanços de carga, resultando em correntes senoidais e balanceadas na rede. Desta forma,
mesmo na ausência de carga em uma das fases do sistema, o equilíbrio das correntes da rede é
garantido pelo UPQC.
Nas Figuras 8.9 (a), (b) e (c) são apresentados os espectros harmônicos, DHTs e valores
eficazes das tensões 𝑣𝑠𝑎 , 𝑣𝑠𝑏 e 𝑣𝑠𝑐 , respectivamente, enquanto que as Figuras 8.9 (d), (e) e (f)
mostram estas grandezas correspondentes às correntes 𝑖𝑠𝑎 , 𝑖𝑠𝑏 e 𝑖𝑠𝑐 . Já nas Figuras 8.9 (g), (h)
e (i) são mostradas as medições relacionadas com as tensões 𝑣𝐿𝑎 , 𝑣𝐿𝑏 e 𝑣𝐿𝑐 , enquanto que as
Figuras 8.9 (j) e (k) correspondem às medições das correntes da carga 𝑖𝐿𝑎 e 𝑖𝐿𝑐 . Verifica-se que,
além de equilibradas, as correntes da rede apresentam DHT em torno de 3 %, as quais estão
abaixo do limite de 5% recomendado pela IEEE 519. Além disso, as tensões da carga
apresentam DHT menor que 3%, atendendo as recomendações.
A Figura 8.10 (a) mostra a forma de onda tanto da tensão 𝑣𝑠𝑎 juntamente com a corrente
𝑖𝑠𝑎 quanto a tensão 𝑣𝐿𝑎 juntamente com a corrente 𝑖𝐿𝑎 , enquanto que nas Figuras 8.10 (b) e (c)
são mostradas a tensão 𝑣𝑠 juntamente com a corrente 𝑖𝑠 e a tensão 𝑣𝐿 juntamente com a corrente
𝑖𝐿 , respectivamente, para as fases ‘b’ e ‘c’. Além de senoidais e equilibradas, nota-se que as
correntes da rede encontram-se em fase com a respectiva tensão de alimentação. Verifica-se
também que as tensões de saída do UPQC estão sincronizadas com as respectivas tensões da
rede.
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A Figura 8.11 mostra as medições dos valores numéricos de potência, FP e FP1 da rede
e da carga. Analisando a Figura 8.11 (d), verifica-se que o retificador monofásico de onda
completa, conectado na fase ‘a’ através de um indutor, apresenta FP1 menor que 1. Isso mostra
que há defasagem entre a componente fundamental da corrente 𝑖𝐿𝑎 e a tensão 𝑣𝑠𝑎 . Desta forma,
através dos resultados mostrados nas Figuras 8.11 (a), (b) e (c), verifica-se que uma efetiva
correção tanto do FP quanto do FP1 é realizada. Isso comprova que o sistema UPQC promove
na rede, não somente a supressão dos harmônicos de corrente, mas também a compensação da
potência reativa fundamental da carga.

Figura 8.8 - Modo de operação 1 (carga 2): Sistema UPQC realizando o condicionamento ativo de potência série
e paralelo (50V/div, 20A/div, 5ms/div): (a) tensões da rede (𝑣𝑠𝑎 , 𝑣𝑠𝑏 , 𝑣𝑠𝑐 ); (b) tensões dos transformadores série
(𝑣𝑇𝑐𝑠𝑎 , 𝑣𝑇𝑐𝑠𝑏 , 𝑣𝑇𝑐𝑠𝑐 ); (c) tensões da carga (𝑣𝐿𝑎 , 𝑣𝐿𝑏 , 𝑣𝐿𝑐 ); (d) correntes da rede (𝑖𝑠𝑎 , 𝑖𝑠𝑏 , 𝑖𝑠𝑐 , 𝑖𝑠𝑛 ); (e) correntes do
conversor paralelo (𝑖𝑐𝑝𝑎 , 𝑖𝑐𝑝𝑏 , 𝑖𝑐𝑝𝑐 , 𝑖𝑐𝑝𝑛 ); (f) correntes da carga (𝑖𝐿𝑎 , 𝑖𝐿𝑏 , 𝑖𝐿𝑐 , 𝑖𝐿𝑛 ).
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Figura 8.9 – Modo de operação 1 (carga 2): Espectro harmônico, DHT e valor eficaz das tensões e correntes de
entrada e saída do UPQC: (a) tensão 𝑣𝑠𝑎 ; (b) tensão 𝑣𝑠𝑏 ; (c) tensão 𝑣𝑠𝑐 ; (d) corrente 𝑖𝑠𝑎 ; (e) corrente 𝑖𝑠𝑏 ;
(f) corrente 𝑖𝑠𝑐 ; (g) tensão 𝑣𝐿𝑎 ; (h) tensão 𝑣𝐿𝑏 ; (i) tensão 𝑣𝐿𝑐 ; (j) corrente 𝑖𝐿𝑎 ; (k) corrente 𝑖𝐿𝑐 .
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Figura 8.10 - Modo de operação 1 (carga 2): Tensões e correntes da rede e da carga (100V/div, 20A/div,
5ms/div): (a) fase ‘a’ (𝑣𝑠𝑎 , 𝑖𝑠𝑎 , 𝑣𝐿𝑎 , 𝑖𝐿𝑎 ); (b) fase ‘b’ (𝑣𝑠𝑏 , 𝑖𝑠𝑏 , 𝑣𝐿𝑏 , 𝑖𝐿𝑏 ); (c) fase ‘c’ (𝑣𝑠𝑐 , 𝑖𝑠𝑐 , 𝑣𝐿𝑐 , 𝑖𝐿𝑐 ).

vsa
isa

vsb
isb

vsc
isc

vLa
iLa

vLb
iLb

vLc
iLc

(a)

(b)

(c)
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Figura 8.11 - Modo de operação 1 (carga 2): Potências, FP e FP1 da entrada e saída do UPQC: (a) fase ‘a’ da
rede; (b) fase ‘b’ da rede; (c) fase ‘c’ da rede; (d) fase ‘a’ da carga; (e) fase ‘c’ da carga.
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Fonte: Próprio autor.

Os resultados experimentais para o sistema UPQC alimentando a carga 3 são
apresentados nas Figuras 8.12 a 15. Este retificador trifásico é utilizado nos ensaios práticos de
modo a analisar o desempenho do UPQC para uma condição de operação em que cargas
não-lineares trifásicas sejam conectadas ao sistema.
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Na Figura 8.12 são mostradas as formas de onda das tensões da rede, dos
transformadores série e da carga, juntamente com as formas de onda das correntes que circulam
pela rede, pelo conversor paralelo e na carga. Estes resultados mostram que as correntes
compensadas na rede são senoidais, comprovando que a supressão das correntes harmônicas da
carga são adequadamente realizadas pelo UPQC. Além disso, tensões senoidais, reguladas e
equilibradas são garantidas para a carga.
Os espectros harmônicos, DHTs e valores eficazes das tensões e correntes do UPQC
são mostrados na Figura 8.13, os quais se referem aos resultados apresentados na Figura 8.12.
Verifica-se que houve uma redução considerável na DHT das correntes da rede, passando de
27 % para aproximadamente 2,7 %. Já as tensões da carga apresentam uma DHT de
aproximadamente 2,3 %, sendo este um valor abaixo dos limites recomendados pelo PRODIST
e IEEE 519. Além disso, os valores eficazes medidos comprovam que tanto as correntes de
entrada como as tensões de saída do UPQC são praticamente equilibradas.
Figura 8.12 - Modo de operação 1 (carga 3): Sistema UPQC realizando o condicionamento ativo de potência
série e paralelo (50V/div, 10A/div, 5ms/div): (a) tensões da rede (𝑣𝑠𝑎 , 𝑣𝑠𝑏 , 𝑣𝑠𝑐 ); (b) tensões dos transformadores
série (𝑣𝑇𝑐𝑠𝑎 , 𝑣𝑇𝑐𝑠𝑏 , 𝑣𝑇𝑐𝑠𝑐 ); (c) tensões da carga (𝑣𝐿𝑎 , 𝑣𝐿𝑏 , 𝑣𝐿𝑐 ); (d) correntes da rede (𝑖𝑠𝑎 , 𝑖𝑠𝑏 , 𝑖𝑠𝑐 , 𝑖𝑠𝑛 );
(e) correntes do conversor paralelo (𝑖𝑐𝑝𝑎 , 𝑖𝑐𝑝𝑏 , 𝑖𝑐𝑝𝑐 , 𝑖𝑐𝑝𝑛 ); (f) correntes da carga (𝑖𝐿𝑎 , 𝑖𝐿𝑏 , 𝑖𝐿𝑐 , 𝑖𝐿𝑛 ).
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Figura 8.13 – Modo de operação 1 (carga 3): Espectro harmônico, DHT e valor eficaz das tensões e correntes de
entrada e saída do UPQC: (a) tensão 𝑣𝑠𝑎 ; (b) tensão 𝑣𝑠𝑏 ; (c) tensão 𝑣𝑠𝑐 ; (d) corrente 𝑖𝑠𝑎 ; (e) corrente 𝑖𝑠𝑏 ;
(f) corrente 𝑖𝑠𝑐 ; (g) tensão 𝑣𝐿𝑎 ; (h) tensão 𝑣𝐿𝑏 ; (i) tensão 𝑣𝐿𝑐 ; (j) corrente 𝑖𝐿𝑎 ; (k) corrente 𝑖𝐿𝑏 ; (l) corrente 𝑖𝐿𝑐 .
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Fonte: Próprio autor.
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Na Figura 8.14 são mostradas a tensão 𝑣𝑠 com a corrente 𝑖𝑠 e a tensão 𝑣𝐿 com a corrente
𝑖𝐿 , respectivamente, para as três fases do sistema, enquanto que na Figura 8.15 são mostradas
as potências , FP e FP1 correspondentes às estas grandezas. Verifica-se que as correntes da rede
são senoidais e estão em fase com as respectivas tensões de alimentação, resultando numa
efetiva correção do FP em ambas as fases da rede.
Figura 8.14 - Modo de operação 1 (carga 3): Tensões e correntes da rede e da carga (100V/div, 10A/div,
5ms/div): (a) fase ‘a’ (𝑣𝑠𝑎 , 𝑖𝑠𝑎 , 𝑣𝐿𝑎 , 𝑖𝐿𝑎 ); (b) fase ‘b’ (𝑣𝑠𝑏 , 𝑖𝑠𝑏 , 𝑣𝐿𝑏 , 𝑖𝐿𝑏 ); (c) fase ‘c’ (𝑣𝑠𝑐 , 𝑖𝑠𝑐 , 𝑣𝐿𝑐 , 𝑖𝐿𝑐 ).
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Figura 8.15 - Modo de operação 1 (carga 3): Potências, FP e FP1 da entrada e saída do UPQC: (a) fase ‘a’ da
rede; (b) fase ‘b’ da rede; (c) fase ‘c’ da rede; (d) fase ‘a’ da carga; (e) fase ‘b’ da carga; (f) fase ‘c’ da carga.
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A Figura 8.16 mostra o comportamento das tensões do barramento CC do UPQC para
degrau de entrada e saída de carga. Tais ensaios foram realizados considerando o modo de
operação 1 com a carga 3. Na Figura 8.16 (a) são mostradas a tensão total do barramento CC
(𝑣𝑐𝑐 ) e as correntes da carga (𝑖𝐿𝑎 , 𝑖𝐿𝑏 , 𝑖𝐿𝑐 ) para a ocorrência de degrau de entrada de carga (0 %
a 100 %), enquanto que na Figura 8.16 (b) estas grandezas são mostradas para a ocorrência de
degrau de saída de carga (100 % a 0 %). Já nas Figuras 8.16 (c) e (d) são mostradas as tensões
total (𝑣𝑐𝑐 ), superior (𝑣𝑐𝑐1 ) e inferior (𝑣𝑐𝑐2 ) do barramento CC, juntamente com a corrente 𝑖𝐿𝑎 .
Verifica-se satisfatório desempenho tanto da malha de controle da tensão total do barramento
CC quanto da malha de controle do desequilíbrio de tensão, pois mesmo para tais variações
abruptas de carga, as tensões do barramento CC se mantêm constantes, equilibradas e no valor
de referência desejado.

Figura 8.16 - Modo de operação 1 (carga 3): Comportamento dinâmico do UPQC para degrau de entrada e saída
de carga (100V/div, 20A/div, 250ms/div): (a) tensão 𝑣𝑐𝑐 e correntes 𝑖𝐿𝑎 , 𝑖𝐿𝑏 , 𝑖𝐿𝑐 para degrau de 0 % a 100 %;
(b) tensão 𝑣𝑐𝑐 e correntes 𝑖𝐿𝑎 , 𝑖𝐿𝑏 , 𝑖𝐿𝑐 para degrau de 100 % a 0 %; (c) tensões 𝑣𝑐𝑐 , 𝑣𝑐𝑐1 , 𝑣𝑐𝑐2 e corrente 𝑖𝐿𝑎 para
degrau de 0 % a 100 %; (d) tensões 𝑣𝑐𝑐 , 𝑣𝑐𝑐1 , 𝑣𝑐𝑐2 e corrente 𝑖𝐿𝑎 para degrau de 100 % a 0 %.
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A Figura 8.17 (a) mostra a tensão 𝑣𝑐𝑐 e a corrente 𝑖𝑠𝑎 durante as etapas de pré-carga do
banco de capacitores do barramento CC e partida do UPQC. Tomando como referência o
diagrama em blocos mostrado na Figura 8.2, considera-se inicialmente que K1 está fechado e
que K2 e K3 estão abertos. Na etapa 1, o barramento CC apresenta 𝑣𝑐𝑐  35V, sendo esta tensão
fornecida pela fonte de alimentação dos drivers dos inversores NPC. Na 2º etapa K3 é fechado,
promovendo a pré-carga do banco de capacitores do barramento CC. Neste intervalo, as chaves
de potência encontram-se abertas e o inversor NPC paralelo comporta-se como um retificador
não controlado, drenando uma corrente da rede de forma a elevar a tensão CC para 𝑣𝑐𝑐  360V.
Observa-se que, na transição entre a etapa 1 e 2, a corrente drenada da rede apresenta amplitude
reduzida, devido ao fato da utilização de resistores de pré-carga. Já na etapa 3, K2 é fechado e
K3 é aberto. Por fim, na 4º etapa K1 é aberto e a partida do UPQC é realizada, onde os inversores
NPC são ligados simultaneamente, sendo o conversor série controlado em corrente e o
∗
conversor paralelo controlado em tensão (modo dual de operação). Nesta etapa, a tensão 𝑣𝑐𝑐
é
∗
incrementada em rampa até o valor mínimo de operação da tensão CC (𝑣𝑐𝑐
= 460 V). É
𝑚𝑖𝑛

possível observar que uma pequena parcela de corrente é drenada da rede de modo a manter a
tensão 𝑣𝑐𝑐 no valor de referência desejado. Nas Figuras 8.17 (b) e (c) são mostradas as tensões
𝑣𝐿𝑎 , 𝑣𝐿𝑏 , 𝑣𝐿𝑐 e 𝑣𝑐𝑐 para as transições da etapa 1 para a 2 e da etapa 3 para a 4, respectivamente.
Verifica-se que não há interrupção no fornecimento das tensões para a carga durante o processo
de pré-carga do banco de capacitores CC e partida do UPQC.

Figura 8.17 - Comportamento dinâmico para a pré-carga do banco de capacitores e partida do sistema UPQC:
(a) tensão 𝑣𝑐𝑐 e corrente 𝑖𝑠𝑎 (100V/div, 10A/div, 2,5s/div); (b) tensões 𝑣𝐿𝑎 , 𝑣𝐿𝑏 , 𝑣𝐿𝑐 (500V/div) e 𝑣𝑐𝑐 (200V/div,
25ms/div) durante a transição da etapa 1 para a 2; (c) tensões 𝑣𝐿𝑎 , 𝑣𝐿𝑏 , 𝑣𝐿𝑐 (500V/div) e 𝑣𝑐𝑐 (200V/div,
10ms/div) durante a transição da etapa 3 para a 4.
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8.3.1

Ensaios práticos com o UPQC conectado em uma fonte CA programável
Nesta seção são apresentados os resultados obtidos para o sistema UPQC conectado em

uma fonte CA programável, modelo FCATH 450-22-50 da SUPPLIER. Essa fonte possibilita
a realização de ensaios práticos com perturbações nas tensões de entrada do UPQC, tais como
desequilíbrios, harmônicos e afundamentos. Tais ensaios foram realizados utilizando a carga 3.
A Figura 8.18 mostra os resultados obtidos para o UPQC operando com tensões de
entrada senoidais, porém desbalanceadas. Tais ensaios foram realizados considerando um
desequilíbrio de 10 % nas tensões de entrada. Nas Figuras 8.18 (a), (b) e (c) são mostradas,
respectivamente, as tensões de entrada (𝑣𝑠𝑎 , 𝑣𝑠𝑏 , 𝑣𝑠𝑐 ), dos transformadores série (𝑣𝑇𝑐𝑠𝑎 , 𝑣𝑇𝑐𝑠𝑏 ,
𝑣𝑇𝑐𝑠𝑐 ) e da carga (𝑣𝐿𝑎 , 𝑣𝐿𝑏 , 𝑣𝐿𝑐 ). Verifica-se que, mesmo para uma condição de desequilíbrio
nas tensões da rede, o conversor paralelo garante tensões balanceadas para carga. A diferença
entre as tensões de entrada e saída do sistema aparece sobre os transformadores de acoplamento
série, o que já era esperado. Nas Figuras 8.18 (d) e (e) são mostradas as formas de onda das
correntes da rede e da carga, respectivamente. Verifica-se novamente que as correntes
compensadas na rede são senoidais.
Figura 8.18 - Modo de operação 1 (carga 3): Sistema UPQC conectado em uma fonte CA com tensões de entrada
desbalanceadas (50V/div, 5A/div, 5ms/div): (a) tensões da rede; (b) tensões dos transformadores de acoplamento
série; (c) tensões da carga; (d) correntes da rede; (e) correntes da carga.
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Já para os resultados apresentados na Figura 8.19, além de desbalanceadas, as tensões
de entrada do UPQC são distorcidas, devido à presença de harmônicos de tensão de 3º e 5º
ordem. Nas Figuras 8.19 (a), (b) e (c) são mostradas as tensões da rede, dos transformadores
série e da carga, respectivamente. Mesmo para um cenário de tensões desbalanceadas e com
elevado conteúdo harmônico, o UPQC continua fornecendo para a carga tensões balanceadas,
reguladas e livres de harmônicos. Nas Figuras 8.19 (d) e (e) são mostradas, respectivamente, as
formas de onda das correntes da rede e da carga, para este caso de operação.
Figura 8.19 - Modo de operação 1 (carga 3): Sistema UPQC conectado em uma fonte CA com tensões de entrada
desbalanceadas e distorcidas (50V/div, 5A/div, 5ms/div): (a) tensões da rede; (b) tensões dos transformadores de
acoplamento série; (c) tensões da carga; (d) correntes da rede; (e) correntes da carga.
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Fonte: Próprio autor.

Na Figura 8.20 são mostrados os espectros harmônicos, DHTs e valores eficazes das
tensões e correntes do UPQC, referentes aos resultados da Figura 8.19. Nas Figuras 8.20 (a),
(b) e (c) são mostradas as grandezas referentes às tensões 𝑣𝑠𝑎 , 𝑣𝑠𝑏 e 𝑣𝑠𝑐 . É possível constatar
que tais tensões são compostas por uma parcela fundamental (60 Hz) mais as parcelas
harmônicas de 3º e 5º ordem, resultando em uma DHT de aproximadamente 11 %. Já nas
Figuras 8.20 (d), (e) e (f) as grandezas correspondem às correntes da rede. Analisando estes
espectros, observa-se a presença de componentes harmônicas de 3º e 5º nas correntes
compensadas da rede. Isso já era um comportamento esperado no sistema, devido ao fato de
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que as componentes harmônicas da tensão da rede estão sobre os transformadores de
acoplamento série, sendo estas um distúrbio para a malha de controle das correntes do conversor
série. Entretanto, mesmo para este cenário, verifica-se um desempenho satisfatório do UPQC
na supressão de harmônicos de corrente, pois DHT das correntes da rede continuam abaixo dos
limites recomendados pela IEEE 519. Por fim, os resultados mostrados nas Figuras 8.20 (g),
(h) e (i) mostram que as tensões 𝑣𝐿𝑎 , 𝑣𝐿𝑏 e 𝑣𝐿𝑐 são equilibradas, com DHT bem abaixo do valor
encontrado nas tensões de entrada 𝑣𝑠𝑎 , 𝑣𝑠𝑏 e 𝑣𝑠𝑐 .
Figura 8.20 - Modo de operação 1 (carga 3): Espectro harmônico, DHT e valor eficaz das tensões e correntes de
entrada e saída do UPQC para tensões na rede desbalanceadas e distorcidas: (a) tensão 𝑣𝑠𝑎 ; (b) tensão 𝑣𝑠𝑏 ;
(c) tensão 𝑣𝑠𝑐 ; (d) corrente 𝑖𝑠𝑎 ; (e) corrente 𝑖𝑠𝑏 ; (f) corrente 𝑖𝑠𝑐 ; (g) tensão 𝑣𝐿𝑎 ; (h) tensão 𝑣𝐿𝑏 ; (i) tensão 𝑣𝐿𝑐 .
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Por fim, a Figura 8.21 mostra o comportamento dinâmico do sistema UPQC perante a
ocorrência de um afundamento de 30 % na tensão da rede, com duração de 50 ms (três ciclos
da tensão da rede). Na Figura 8.21 (a) são mostradas as tensões 𝑣𝑠𝑎 , 𝑣𝑠𝑏 e 𝑣𝑠𝑐 juntamente com
𝑣𝐿𝑎 . Observa-se que tal distúrbio não influência no comportamento das tensões de saída do
conversor paralelo. A Figura 8.21 (b) mostra as tensões 𝑣𝑠𝑎 , 𝑣𝐿𝑎 e 𝑣𝑇𝑐𝑠𝑎 , demonstrando que a
diferença entre as tensões 𝑣𝑠𝑎 e 𝑣𝐿𝑎 aparece sobre o transformador série. Já a Figura 8.21 (c)
mostra as tensões 𝑣𝑐𝑐 , 𝑣𝑠𝑎 e 𝑣𝐿𝑎 , evidenciando a capacidade da malha de controle da tensão do
barramento CC em manter 𝑣𝑐𝑐 no valor de referência desejado.
Figura 8.21 - Modo de operação 1 (carga 3): Comportamento dinâmico do UPQC para um afundamento de 30%
nas tensões da rede: (a) tensões 𝑣𝑠𝑎 , 𝑣𝑠𝑏 , 𝑣𝑠𝑐 e 𝑣𝐿𝑎 (100V/div, 10ms/div); (b) tensões 𝑣𝑠𝑎 , 𝑣𝐿𝑎 e 𝑣𝑇𝑐𝑠𝑎 (200V/div,
10ms/div); (c) tensões 𝑣𝑠𝑎 , 𝑣𝐿𝑎 (200V/div) e 𝑣𝑐𝑐 (100V/div, 250ms/div).
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É importante mencionar que nos resultados mostrados nas Figuras 8.18 a 8.21, o valor
eficaz das tensões de saída para a carga foi reduzido para aproximadamente 100 V. Isso se deve
ao fato da limitação do nível máximo de tensão fornecido pela fonte CA utilizada.
8.3.2 Análise do fluxo de potência do sistema UPQC
Nesta seção são apresentados os resultados de medição das grandezas de tensão,
corrente e potências ativa e aparente do sistema UPQC, de modo a analisar seu fluxo de potência
para os casos em que 𝑉𝑠  𝑉𝐿 , 𝑉𝑠 > 𝑉𝐿 e 𝑉𝑠 < 𝑉𝐿 . Nas Figuras 8.22 a 8.24 são mostrados os valores
eficazes, medidos na três fases, das tensões e correntes da rede (𝑉𝑠_𝑎𝑏𝑐 , 𝐼𝑠_𝑎𝑏𝑐 ), da carga (𝑉𝐿_𝑎𝑏𝑐 ,
𝐼𝐿_𝑎𝑏𝑐 ) e dos inversores NPC série (𝑉𝑇𝑐𝑠_𝑎𝑏𝑐 , 𝐼𝑠_𝑎𝑏𝑐 ) e paralelo (𝑉𝐿_𝑎𝑏𝑐 , 𝐼𝑐𝑝_𝑎𝑏𝑐 ), com seus
respectivos valores de potências aparente (𝑆𝑠_𝑎𝑏𝑐 , 𝑆𝐿_𝑎𝑏𝑐 , 𝑆𝑐𝑠_𝑎𝑏𝑐 , 𝑆𝑐𝑝_𝑎𝑏𝑐 ) e ativa (𝑃𝑠_𝑎𝑏𝑐 , 𝑃𝐿_𝑎𝑏𝑐 ,
𝑃𝑐𝑠_𝑎𝑏𝑐 , 𝑃𝑐𝑝_𝑎𝑏𝑐 ). Esses ensaios foram realizados com o UPQC alimentando a carga 3, sendo as
grandezas medidas por meio do analisador de potência YOKOGAWA WT3000.
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Nas Figuras 8.22 (a), (b) e (c) são mostrados os resultados das medições realizadas,
respectivamente, nas fases ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do sistema UPQC, para uma condição de operação em
que 𝑉𝑠  𝑉𝐿 . Para este caso, confirma-se que praticamente não há fluxo de potência ativa pelo
inversor NPC série. Por outro lado, observa-se que há uma parcela de potência ativa sendo
drenada da rede que circula pelo inversor NPC paralelo. Essa potência é absorvida pelo
barramento CC (𝑃𝐵𝑐𝑐 ) para a compensação das perdas no sistema, ou seja, perdas nos elementos
de chaveamento dos inversores NPC e nos elementos passivos de filtragem.
Figura 8.22 - Grandezas de tensão, corrente e potências aparente e ativa da rede, da carga e dos conversores série
e paralelo para o caso em que 𝑉𝑠  𝑉𝐿 : (a) fase ‘a’; (b) fase ‘b’; (c) fase ‘c’.
Fase “b”

Fase “a”

Fase “c”

Rede Elétrica

Rede Elétrica

Rede Elétrica

(Vsa, Isa)
(Ssa, Psa)

(Vsb, Isb)
(Ssb, Psb)

(Vsc, Isc)
(Ssc, Psc)

Carga

Carga

Carga

(VLa, ILa)
(SLa, PLa)

(VLb, ILb)
(SLb, PLb)

(VLc, ILc)
(SLc, PLc)

Inversor Paralelo

Inversor Paralelo

Inversor Paralelo

(VLa, Icpa)
(Scpa, Pcpa)

(VLb, Icpb)
(Scpb, Pcpb)

(VLc, Icpc)
(Scpc, Pcpc)

Inversor Série

Inversor Série

Inversor Série

(VTcsa, Isa)
(Scsa, Pcsa)

(VTcsb, Isb)
(Scsb, Pcsb)

(VTcsc, Isc)
(Scsc, Pcsc)

(a)

(b)

(c)

Fonte: Próprio autor.

Nas Figuras 8.23 (a), (b) e (c) são mostrados os resultados para uma condição de
operação onde 𝑉𝑠 > 𝑉𝐿 . Observa-se que, de toda a potência ativa drenada da rede, parte desta
flui da rede para o conversor série e do conversor paralelo para a carga. Por outro lado, há
inversão no sentido do fluxo de potência quando 𝑉𝑠 < 𝑉𝐿 , conforme mostram os resultados da
Figura 8.24. Além disso, comparando com os resultados mostrados na Figura 8.22, verifica-se
que para essas duas condições de operação a potência processada pelo conversor série aumenta.
Figura 8.23 - Grandezas de tensão, corrente e potências aparente e ativa da rede, da carga e dos conversores série
e paralelo para o caso em que 𝑉𝑠 > 𝑉𝐿 : (a) fase ‘a’; (b) fase ‘b’; (c) fase ‘c’.
Fase “a”

Fase “c”

Fase “b”

(a)
Fonte: Próprio autor.

Rede Elétrica

Rede Elétrica

Rede Elétrica

(Vsa, Isa)
(Ssa, Psa)

(Vsb, Isb)
(Ssb, Psb)

(Vsc, Isc)
(Ssc, Psc)

Carga

Carga

Carga

(VLa, ILa)
(SLa, PLa)

(VLb, ILb)
(SLb, PLb)

(VLc, ILc)
(SLc, PLc)

Inversor Paralelo

Inversor Paralelo

Inversor Paralelo

(VLa, Icpa)
(Scpa, Pcpa)

(VLb, Icpb)
(Scpb, Pcpb)

(VLc, Icpc)
(Scpc, Pcpc)

Inversor Série

Inversor Série

Inversor Série

(VTcsa, Isa)
(Scsa, Pcsa)

(VTcsb, Isb)
(Scsb, Pcsb)

(VTcsc, Isc)
(Scsc, Pcsc)

(b)

(c)
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Figura 8.24 - Grandezas de tensão, corrente e potências aparente e ativa da rede, da carga e dos conversores série
e paralelo para o caso em que 𝑉𝑠 < 𝑉𝐿 : (a) Fase ‘a’; (b) Fase ‘b’; (c) Fase ‘c’.
Fase “b”

Fase “a”

(a)

Fase “c”

Rede Elétrica

Rede Elétrica

Rede Elétrica

(Vsa, Isa)
(Ssa, Psa)

(Vsb, Isb)
(Ssb, Psb)

(Vsc, Isc)
(Ssc, Psc)

Carga

Carga

Carga

(VLa, ILa)
(SLa, PLa)

(VLb, ILb)
(SLb, PLb)

(VLc, ILc)
(SLc, PLc)

Inversor Paralelo

Inversor Paralelo

Inversor Paralelo

(VLa, Icpa)
(Scpa, Pcpa)

(VLb, Icpb)
(Scpb, Pcpb)

(VLc, Icpc)
(Scpc, Pcpc)

Inversor Série

Inversor Série

Inversor Série

(VTcsa, Isa)
(Scsa, Pcsa)

(VTcsb, Isb)
(Scsb, Pcsb)

(VTcsc, Isc)
(Scsc, Pcsc)

(b)

(c)

Fonte: Próprio autor.

8.4

Resultados experimentais do sistema operando como PV-UPQC
Nesta seção são apresentados os resultados experimentais obtidos para o sistema PV

operando como PV-UPQC, ou seja, realizando simultaneamente o processamento da energia
ativa produzida pelo arranjo PV e a compensação ativa de potência série e paralelo (modo de
operação 2). Em tais ensaios foi utilizada a carga 3.
Nas Figuras 8.25 e 8.26 são mostrados os resultados experimentais obtidos para o
sistema PV-UPQC realizando somente o processamento da energia ativa gerada pelo arranjo
PV, ou seja, quando não há carga conectada no PAC2 (𝑃𝐿 = 0 W). Tais ensaios foram realizados
com o arranjo PV fornecendo uma potência ativa Ppv  3300 W. Na Figura 8.25 (a) são
mostradas as correntes da rede (𝑖𝑠𝑎 , 𝑖𝑠𝑏 , 𝑖𝑠𝑐 ) juntamente com a tensão da rede da fase ‘a’ (𝑣𝑠𝑎 ).
Verifica-se que as correntes injetadas na rede são senoidais e equilibradas, porém em oposição
de fase com as respectivas tensões. Já na Figura 8.25 (b) são mostradas as correntes que
circulam pelo conversor paralelo (𝑖𝑐𝑝𝑎 , 𝑖𝑐𝑝𝑏 , 𝑖𝑐𝑝𝑐 ) juntamente com a tensão de saída da fase ‘a’
do conversor paralelo (𝑣𝐿𝑎 ). Constata-se que praticamente toda a energia que é extraída do
arranjo PV e injetada na rede circula pelo conversor paralelo. Os espectros harmônicos, DHTs
e valores eficazes destas correntes injetadas na rede são mostrados nas Figuras 8.26 (a), (b) e
(c). Estes resultados mostram que, além de balanceadas, tais correntes apresentam DHT em
torno de 2,7 %, comprovando que o sistema PV proposto atende aos limites máximos de DHT
estabelecidos pela norma NBR 16149-2013. Por fim, as grandezas de potência, FP e FP1
mostradas nas Figuras 8.26 (d), (e) e (f) mostram que o sistema PV-UPQC fornece somente
energia ativa, dividida entre as três fases da rede.
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Figura 8.25 - Modo de operação 2 (sem carga): Sistema PV-UPQC realizando somente a injeção de potência
ativa na rede, com Ppv  3300 W (50V/div, 10A/div, 5ms/div): (a) tensão 𝑣𝑠𝑎 e correntes 𝑖𝑠𝑎 , 𝑖𝑠𝑏 e 𝑖𝑠𝑐 ;
(b) tensão 𝑣𝐿𝑎 e correntes 𝑖𝑐𝑝𝑎 , 𝑖𝑐𝑝𝑏 e 𝑖𝑐𝑝𝑐 .

vLa

vsa

icpa

isa isb isc

(a)

icpb

icpc

(b)

Fonte: Próprio autor.

Figura 8.26 – Modo de operação 2 (sem carga): Espectros harmônicos, potências, FP e FP1 da rede para o
sistema PV-UPQC, com Ppv  3300 W: (a) corrente 𝑖𝑠𝑎 ; (b) corrente 𝑖𝑠𝑏 ; (c) corrente 𝑖𝑠𝑐 ; (d) grandezas da fase
‘a’ da rede; (e) grandezas da fase ‘b’ da rede; (f) grandezas da fase ‘c’ da rede.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Fonte: Próprio autor.
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Nos resultados mostrados nas Figuras 8.27 e 8.28, a carga 3 é conectada no PAC2, com
o arranjo PV gerando uma potência ativa maior que a potência consumida pela carga, ou seja,
Ppv > PL. Analisando as formas de onda mostradas nas Figuras 8.27 (a), (b) e (c), verifica-se
que o sistema PV-UPQC alimenta toda a carga via conversor paralelo. Além disso, o excedente
de energia ativa é injetado na rede, com o conversor série sintetizando correntes senoidais,
equilibradas e em oposição de fase com as respectivas tensões.

Figura 8.27 - Modo de operação 2 (carga 3): Sistema PV-UPQC realizando simultaneamente injeção de potência
ativa e filtragem ativa de potência, com Ppv > PL e Ppv  3600 W (50V/div, 10A/div, 5ms/div): (a) tensão 𝑣𝑠𝑎 e
correntes 𝑖𝑠𝑎 , 𝑖𝑠𝑏 e 𝑖𝑠𝑐 ; (b) tensão 𝑣𝐿𝑎 e correntes 𝑖𝑐𝑝𝑎 , 𝑖𝑐𝑝𝑏 e 𝑖𝑐𝑝𝑐 ; (c) tensão 𝑣𝐿𝑎 e correntes 𝑖𝐿𝑎 , 𝑖𝐿𝑏 e 𝑖𝐿𝑐 .

vLa

vsa
isa isb isc

(a)

icpa

vLa
icpb

(b)

icpc

iLa iLb iLc

(c)

Fonte: Próprio autor.

Para este caso em que Ppv > PL, na Figura 8.28 são mostrados os espectros harmônicos,
DHTs e valores eficazes das correntes 𝑖𝑠𝑎 , 𝑖𝑠𝑏 e 𝑖𝑠𝑐 , bem como as grandezas de potência, FP e
FP1 medidas na rede. Tais resultados comprovam que o sistema PV-UPQC realiza, não somente
o processamento da energia ativa gerada pelo arranjo PV, mas também a compensação ativa de
potência.
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Figura 8.28 – Modo de operação 2 (carga 3): Espectros harmônicos, potências, FP e FP1 da rede para o sistema
PV-UPQC, com Ppv > PL e Ppv  3600 W: (a) corrente 𝑖𝑠𝑎 ; (b) corrente 𝑖𝑠𝑏 ; (c) corrente 𝑖𝑠𝑐 ; (d) grandezas da fase
‘a’ da rede; (e) grandezas da fase ‘b’ da rede; (f) grandezas da fase ‘c’ da rede.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Fonte: Próprio autor.

Já nas Figuras 8.29 e 8.30 são mostrados os resultados obtidos para um caso de operação
em que potência ativa gerada pelo arranjo PV é menor que a potência ativa consumida pela
carga, ou seja, Ppv < PL. Através das formas de onda mostradas na Figura 8.29, verifica-se que
o sistema PV-UPQC, em conjunto com a rede, alimenta a carga. Além disso, a supressão dos
harmônicos de corrente continua sendo realizada, pois as correntes compensadas na rede são
senoidais. Os espectros harmônicos, DHTs e valores eficazes das correntes de entrada do
sistema, juntamente com as grandezas de potência, FP e FP1 medidas na rede, são mostrados na
Figura 8.30. Verifica-se que um FP muito próximo da unidade é alcançado.
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Figura 8.29 - Modo de operação 2 (carga 3): Sistema PV-UPQC realizando simultaneamente injeção de potência
ativa e filtragem ativa de potência, com Ppv < PL e Ppv  1200 W (50V/div, 10A/div, 5ms/div): (a) tensão 𝑣𝑠𝑎 e
correntes 𝑖𝑠𝑎 , 𝑖𝑠𝑏 e 𝑖𝑠𝑐 ; (b) tensão 𝑣𝐿𝑎 e correntes 𝑖𝑐𝑝𝑎 , 𝑖𝑐𝑝𝑏 e 𝑖𝑐𝑝𝑐 ; (c) tensão 𝑣𝐿𝑎 e correntes 𝑖𝐿𝑎 , 𝑖𝐿𝑏 e 𝑖𝐿𝑐 .

vsa

vLa

isa isb isc

icpa

(a)

vLa
icpb

(b)

icpc

iLa iLb iLc

(c)

Fonte: Próprio autor.

Figura 8.30 – Modo de operação 2 (carga 3): Espectros harmônicos, potências, FP e FP1 da rede para o sistema
PV-UPQC, com Ppv < PL e Ppv  1200 W: (a) corrente 𝑖𝑠𝑎 ; (b) corrente 𝑖𝑠𝑏 ; (c) corrente 𝑖𝑠𝑐 ; (d) grandezas da fase
‘a’ da rede; (e) grandezas da fase ‘b’ da rede; (f) grandezas da fase ‘c’ da rede.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Fonte: Próprio autor.
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Por fim, na Figura 8.31 são mostrados os resultados obtidos para uma caso de operação
em que a energia ativa extraída do arranjo PV é igual a potência ativa consumida pela carga, ou
seja, Ppv  PL. Neste caso, como já era esperado, praticamente não há corrente sendo drenada
da rede, conforme mostra a Figura 8.31 (a). Desta forma, a carga passa a ser totalmente
alimentada pelo sistema PV-UPQC, via conversor paralelo, conforme pode ser observado nas
Figuras 8.31 (b) e (c).

Figura 8.31 - Modo de operação 2 (carga 3): Sistema PV-UPQC realizando simultaneamente injeção de potência
ativa e filtragem ativa de potência, com PL  Ppv  2480 W (50V/div, 10A/div, 5ms/div): (a) tensão 𝑣𝑠𝑎 e
correntes 𝑖𝑠𝑎 , 𝑖𝑠𝑏 e 𝑖𝑠𝑐 ; (b) tensão 𝑣𝐿𝑎 e correntes 𝑖𝑐𝑝𝑎 , 𝑖𝑐𝑝𝑏 e 𝑖𝑐𝑝𝑐 ; (c) tensão 𝑣𝐿𝑎 e correntes 𝑖𝐿𝑎 , 𝑖𝐿𝑏 e 𝑖𝐿𝑐 .

vsa
isa isb isc

(a)

vLa

vLa

icpa icpb icpc

iLa iLb iLc

(b)

(c)

Fonte: Próprio autor.

A Figura 8.32 mostra os resultados do comportamento dinâmico do sistema PV-UPQC
para degrau de saída e entrada de carga, de 100 % a 0 % e 0 % a 100 %, respectivamente, com
Ppv > PL. Tais ensaios foram realizados considerando Ppv  3750 W e PL  1600 W (carga 3
com R = 60 Ω). Nas Figuras 8.32 (a), (b) e (c) são mostradas as formas de onda de 𝑣𝑠𝑎 , 𝑖𝑠𝑎 , 𝑣𝐿𝑎 ,
e 𝑖𝐿𝑎 . Quando a carga é desconectada, observa-se que a energia injetada na rede aumenta,
enquanto que o oposto ocorre quando a carga é novamente conectada. Já as Figuras 8.32 (d) e
(e) mostram que a tensão do barramento CC (𝑣𝑐𝑐 ) é normalmente controlada perante essa
variação, considerando esse caso de operação.
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Figura 8.32 - Modo de operação 2 (carga 3 com R = 60 Ω): Comportamento dinâmico do sistema PV-UPQC
para degrau de entrada e saída de carga, com Ppv > PL (100V/div, 10A/div, 10ms/div): (a) tensões 𝑣𝑠𝑎 e 𝑣𝐿𝑎
com as correntes 𝑖𝑠𝑎 e 𝑖𝐿𝑎 ; (b) degrau de saída de carga (100 % a 0 %); (c) degrau de entrada de carga (0 % a 100
%); (d) 𝑣𝑐𝑐 , 𝑖𝑠𝑎 e 𝑖𝐿𝑎 para degrau de saída de carga; (e) 𝑣𝑐𝑐 , 𝑖𝑠𝑎 e 𝑖𝐿𝑎 para degrau de entrada de carga (25ms/div).

vsa

vLa

isa

iLa

(a)

vsa isa

vsa isa

vLa

vLa

iLa

iLa

(b)

vcc

(c)

vcc

isa

isa
iLa

iLa

(d)

(e)

Fonte: Próprio autor.

A curva de rendimento do sistema PV-UPQC é mostrada na Figura 8.33 (a). Essa foi
levantada por meio dos valores das potências ativas das três fases da rede (𝑃𝑠𝑎 , 𝑃𝑠𝑏 , 𝑃𝑠𝑐 ) e do
arranjo PV (𝑃𝑝𝑣 ), medidas simultaneamente com o analisador de potência YOKOGAWA
WT3000. Tais medições foram realizadas considerando o modo de operação 2 e sem carga
(𝑃𝐿 = 0 W), para diferentes níveis de 𝑃𝑝𝑣 . Essa curva de rendimento mostra que, de toda e
potência ativa gerada pelo arranjo PV, 80 % a 89 % é injetada na rede pelo sistema PV-UPQC.
O restante é consumido pelo barramento CC para suprir as perdas nas chaves de potência dos
inversores NPC e nos elementos passivos de filtragem. Nas Figuras 8.33 (b), (c), (d) e (e) são
mostradas algumas medições realizadas para levantamento desta curva de rendimento.
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Figura 8.33 –Modo de operação 2 (sem carga): Medição de potências na rede e no arranjo PV para levantamento
da curva de rendimento do sistema PV-UPQC: (a) curva de rendimento do sistema PV-UPQC; (b) medição para

nPV-UPQC

𝑃𝑝𝑣  1020 W; (b) medição para 𝑃𝑝𝑣  2300 W; (b) medição para 𝑃𝑝𝑣  3050 W; (b) medição para 𝑃𝑝𝑣  3550 W.

Ppv [W]
(a)

Rede Elétrica

Rede Elétrica

(Vsa, Isa)
(Ssa, Psa)

(Vsa, Isa)
(Ssa, Psa)

Rede Elétrica

Rede Elétrica

(Vsb, Isb)
(Ssb, Psb)

(Vsb, Isb)
(Ssb, Psb)

Rede Elétrica

Rede Elétrica

(Vsc, Isc)
(Ssc, Psc)

(Vsc, Isc)
(Ssc, Psc)

Arranjo PV

Arranjo PV

(Vpv, Ipv)
(Spv, Ppv)

(Vpv, Ipv)
(Spv, Ppv)

(b)

(d)
Fonte: Próprio autor.

(c)

Rede Elétrica

Rede Elétrica

(Vsa, Isa)
(Ssa, Psa)

(Vsa, Isa)
(Ssa, Psa)

Rede Elétrica

Rede Elétrica

(Vsb, Isb)
(Ssb, Psb)

(Vsb, Isb)
(Ssb, Psb)

Rede Elétrica

Rede Elétrica

(Vsc, Isc)
(Ssc, Psc)

(Vsc, Isc)
(Ssc, Psc)

Arranjo PV

Arranjo PV

(Vpv, Ipv)
(Spv, Ppv)

(Vpv, Ipv)
(Spv, Ppv)

(e)
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8.4.1 Análise do fluxo de potência do sistema PV-UPQC
Nesta seção são apresentados os resultados de medição, tanto das grandezas de tensão
e corrente quanto das potências ativa e aparente, para análise do fluxo de potência do sistema
PV-UPQC com geração de energia pelo arranjo PV. Nas Figuras 8.34 e 8.35 são mostrados os
valores eficazes, medidos na três fases, das tensões e correntes da rede (𝑉𝑠_𝑎𝑏𝑐 , 𝐼𝑠_𝑎𝑏𝑐 ) e dos
inversores NPC série (𝑉𝑇𝑐𝑠_𝑎𝑏𝑐 , 𝐼𝑠_𝑎𝑏𝑐 ) e paralelo (𝑉𝐿_𝑎𝑏𝑐 , 𝐼𝑐𝑝_𝑎𝑏𝑐 ), com seus respectivos valores
de potências aparente (𝑆𝑠_𝑎𝑏𝑐 , 𝑆𝑐𝑠_𝑎𝑏𝑐 , 𝑆𝑐𝑝_𝑎𝑏𝑐 ) e ativa (𝑃𝑠_𝑎𝑏𝑐 , 𝑃𝑐𝑠_𝑎𝑏𝑐 , 𝑃𝑐𝑝_𝑎𝑏𝑐 ). Adicionalmente
são apresentados os valores de tensão, corrente e potências aparente e ativa do arranjo PV (𝑉𝑝𝑣 ,
𝐼𝑝𝑣 , 𝑆𝑝𝑣 , 𝑃𝑝𝑣 ).
Nas Figuras 8.34 (a), (b) e (c) são mostrados os resultados de medições realizadas,
respectivamente, nas fases ‘a’, ‘b’ e ‘c’, considerando o modo de operação 2 com 𝑃𝑝𝑣 > 0 W e
𝑃𝐿 = 0 W. Verifica-se que cada uma das fases do conversor paralelo processa aproximadamente
30 % da potência ativa extraída do arranjo PV, sendo esta energia injetada na rede. Desta forma,
como 𝑉𝑠  𝑉𝐿 , praticamente não há fluxo de potência ativa pelo conversor série, ou seja, grande
parte da potência ativa extraída do arranjo PV é processada pelo conversor paralelo.

Figura 8.34 - Grandezas de tensão, corrente e potências aparente e ativa da rede, dos conversores série e paralelo
e do arranjo PV para o modo de operação 2 (𝑃𝑝𝑣 > 0 W e 𝑃𝐿 = 0 W): (a) fase ‘a’; (b) fase ‘b’; (c) fase ‘c’.
Fase “a”

Fase “b”

(a)

Fase “c”

Rede Elétrica

Rede Elétrica

Rede Elétrica

(Vsa, Isa)
(Ssa, Psa)

(Vsb, Isb)
(Ssb, Psb)

(Vsc, Isc)
(Ssc, Psc)

Inversor Série

Inversor Série

Inversor Série

(VTcsa, Isa)
(Scsa, Pcsa)

(VTcsb, Isb)
(Scsb, Pcsb)

(VTcsc, Isc)
(Scsc, Pcsc)

Inversor Paralelo

Inversor Paralelo

Inversor Paralelo

(VLa, Icpa)
(Scpa, Pcpa)

(VLb, Icpb)
(Scpb, Pcpb)

(VLc, Icpc)
(Scpc, Pcpc)

Arranjo PV

Arranjo PV

Arranjo PV

(Vpv, Ipv)
(Spv, Ppv)

(Vpv, Ipv)
(Spv, Ppv)

(Vpv, Ipv)
(Spv, Ppv)

(b)

(c)

Fonte: Próprio autor.

Já na Figura 8.35 a carga 3 é conectada no PAC2, com 𝑃𝑝𝑣 > 𝑃𝐿 . Verifica-se novamente
que grande parte de 𝑃𝑝𝑣 é processada pelo conversor paralelo, sendo uma parte dessa potência
consumida pela carga (𝑃𝐿𝑎  𝑃𝐿𝑏  𝑃𝐿𝑐  750 W) e o excedente injetada na rede.

206

Figura 8.35 - Grandezas de tensão, corrente e potências aparente e ativa da rede, dos conversores série e paralelo
e do arranjo PV para o modo de operação 2 (𝑃𝑝𝑣 > 𝑃𝐿 e 𝑃𝐿 > 0 W): (a) fase ‘a’; (b) fase ‘b’; (c) fase ‘c’.
Fase “a”

Fase “b”

(a)

Fase “c”

Rede Elétrica

Rede Elétrica

Rede Elétrica

(Vsa, Isa)
(Ssa, Psa)

(Vsb, Isb)
(Ssb, Psb)

(Vsc, Isc)
(Ssc, Psc)

Inversor Série

Inversor Série

Inversor Série

(VTcsa, Isa)
(Scsa, Pcsa)

(VTcsb, Isb)
(Scsb, Pcsb)

(VTcsc, Isc)
(Scsc, Pcsc)

Inversor Paralelo

Inversor Paralelo

Inversor Paralelo

(VLa, Icpa)
(Scpa, Pcpa)

(VLb, Icpb)
(Scpb, Pcpb)

(VLc, Icpc)
(Scpc, Pcpc)

Arranjo PV

Arranjo PV

Arranjo PV

(Vpv, Ipv)
(Spv, Ppv)

(Vpv, Ipv)
(Spv, Ppv)

(Vpv, Ipv)
(Spv, Ppv)

(b)

(c)

Fonte: Próprio autor.

Em ambos os casos analisados nas Figuras 8.34 e 8.35, nota-se que o sistema PV-UPQC
consume aproximadamente 11 % da potência ativa extraída do arranjo PV, devido às perdas
nos dispositivos semicondutores e elementos passivos de filtragem.

8.4.2

Análise do sistema PV-UPQC sob variações abruptas de irradiação solar
Os resultados dinâmicos obtidos para variações abruptas na irradiação solar são

apresentados nas Figuras 8.36 a 8.39, sendo mostrados a tensão total do barramento CC (𝑣𝑐𝑐 ),
o sinal de saída do controlador de tensão CC (𝑖𝑐𝑐 ), a corrente de feed-forward (iff), a corrente e
a potência do arranjo PV (𝑖𝑝𝑣 , 𝑃𝑝𝑣 ), as correntes da rede (𝑖𝑠𝑎 , 𝑖𝑠𝑏 , 𝑖𝑠𝑐 ) e as tensões da fase ‘a’ da
rede (𝑣𝑠𝑎 ) e da carga (𝑣𝐿𝑎 ). Estes ensaios foram realizados desconectando e conectando o
arranjo PV do barramento CC, com o intuito de realizar uma mudança abrupta de irradiação
solar incidente no arranjo PV que compõe o sistema.
Na Figura 8.36 são mostradas as grandezas 𝑣𝑐𝑐 , 𝑖𝑐𝑐 , iff e 𝑃𝑝𝑣 para o caso em que a MCFF
não é utilizada em conjunto com a malha de controle das correntes do conversor série.
Conforme mostra a Figura 8.36 (a), em t = 2,5 s, o arranjo PV é desconectado do barramento
CC, sendo conectado novamente em t = 15 s. Portanto, nos instantes em que ocorrem as
variação abruptas na irradiação solar, constata-se uma oscilação de aproximadamente 70 V na
tensão 𝑣𝑐𝑐 , conforme pode ser visualizado também nas Figuras 8.36 (b) e (c). Por outro lado,
quando a MCFF é empregada, verifica-se que as oscilações na tensão do barramento CC são
significativamente reduzidas, conforme mostram os resultados das Figuras 8.37 (a), (b) e (c).
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Figura 8.36 - Modo de operação 2 (sem carga): Tensão 𝑣𝑐𝑐 , correntes 𝑖𝑐𝑐 e iff, e potência 𝑃𝑝𝑣 para variações
abruptas de irradiação solar sem MCFF (50V/div, 14A/div, 2kW/div): (a) transientes de irradiação solar
(2,5s/div); (b) saída de irradiação solar (250ms/div); (c) entrada de irradiação solar (250ms/div).

vcc

vcc

vcc
460V

460V

460V

iff

iff

iff

icc

icc

icc
Ppv

Ppv

Ppv
(a)

(b)

(c)

Fonte: Próprio autor.

Figura 8.37 - Modo de operação 2 (sem carga): Tensão 𝑣𝑐𝑐 , correntes 𝑖𝑐𝑐 e iff, e potência 𝑃𝑝𝑣 para variações
abruptas de irradiação solar com MCFF (50V/div, 14A/div, 2kW/div): (a) transientes de irradiação solar
(2,5s/div); (b) saída de irradiação solar (250ms/div); (c) entrada de irradiação solar (250ms/div).

vcc

vcc

vcc
460V

460V

iff
icc

460V

iff

iff

icc
Ppv
(a)

icc
Ppv
(b)

Ppv
(c)

Fonte: Próprio autor.

Nas Figuras 8.38 (a) e (b) são mostradas as correntes 𝑖𝑠𝑎 , 𝑖𝑠𝑏 , 𝑖𝑠𝑐 , juntamente com a
tensão 𝑣𝑐𝑐 , quando a MCFF não é utilizada, enquanto que nas Figuras 8.38 (c) e (d) a MCFF é
empregada. Estes resultados mostram que, na ocorrência de variações abruptas na irradiação
solar, a resposta dinâmica da corrente da rede é mais rápida quando a MCFF é utilizada.

208

Figura 8.38 - Modo de operação 2 (sem carga): Tensão 𝑣𝑐𝑐 e correntes 𝑖𝑠𝑎 , 𝑖𝑠𝑏 e 𝑖𝑠𝑐 para variações abruptas na
irradiação solar (50V/div, 20A/div, 50ms/div): (a) degrau de saída da irradiação solar sem a MCFF; (b) degrau
de entrada da irradiação solar sem a MCFF; (c) degrau de saída da irradiação solar com a MCFF; (d) degrau de
entrada da irradiação solar com a MCFF.
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510V

510V
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460V
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460V
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460V

(b)

510V

(c)
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Fonte: Próprio autor.

Nas Figuras 8.39 (a) e (b) são mostradas as tensões 𝑣𝑠𝑎 e 𝑣𝐿𝑎 , a corrente 𝑖𝑠𝑎 e a corrente
𝑖𝑝𝑣 para variação abrupta na irradiação solar, considerando operação com e sem a MCFF,
respectivamente. Como pode ser notado, enquanto o arranjo PV está desconectado (até 30 ms),
o sistema PV-UPQC realiza somente a filtragem ativa de potência (modo de operação 1). Na
sequência, quando o arranjo PV é conectado (após 30 ms), o sistema PV-UPQC fornece energia
tanto para a carga quanto para a rede (modo de operação 2 com 𝑃𝑝𝑣 > 𝑃𝐿 ). Comparando os
resultados mostrados nas Figuras 8.39 (a) e (b), verifica-se novamente que a resposta dinâmica
da corrente da rede é bem mais rápida quando a MCFF é utilizada. Além disso, observa-se que
tais variações não afetam as tensões de entrada e saída do sistema PV-UPQC.
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Figura 8.39 – Tensões 𝑣𝑠𝑎 e 𝑣𝐿𝑎 (200V/div, 10ms/div), corrente 𝑖𝑠𝑎 (20A/div) e corrente 𝑖𝑝𝑣 (10A/div) para
variação abrupta na irradiação solar, com 𝑃𝑝𝑣 > 𝑃𝐿 (carga 3 com R = 60 Ω): (a) variação na irradiação solar
com MCFF; (b) variação na irradiação solar sem MCFF.

vsa isa

vsa

vLa

vLa

ipv

ipv
(a)

isa

(b)

Fonte: Próprio autor.

8.4.3 Ilhamento do sistema PV-UPQC
Na Figura 8.40 são mostrados os resultados obtidos nos ensaios experimentais de
ilhamento do sistema PV-UPQC, sendo apresentadas as tensões do barramento CC (𝑣𝑐𝑐 , 𝑣𝑐𝑐1 ,
𝑣𝑐𝑐2 ), a corrente da rede (𝑖𝑠𝑎 ), e a tensão e corrente da carga (𝑣𝐿𝑎 e 𝑖𝐿𝑎 ). Na Figura 8.40 (a) é
mostrado o comportamento do sistema PV-UPQC para o modo de operação 2, com 𝑃𝑝𝑣 > 𝑃𝐿 .
Já a Figura 8.40 (b) mostra a operação do sistema no modo ilhado, onde o conversor série é
desligado enquanto que o conversor paralelo é mantido ligado, alimentando a carga por meio
da energia ativa fornecida pelo arranjo PV. A Figura 8.40 (c) mostra o comportamento do
sistema para as transições, do modo de operação 2 para o modo ilhado e do modo ilhado para
o modo de operação 2. É possível observar um aumento na tensão do barramento CC (𝑣𝑐𝑐 )
durante o modo de operação ilhado devido ao fato do algoritmo de MPPT ser desabilitado.
Neste caso, a tensão do barramento CC assume um determinado valor de operação, o qual
depende do nível de energia a ser drenado do arranjo PV. As Figuras 8.40 (d) e (e) mostram
com mais detalhes as grandezas 𝑖𝑠𝑎 , 𝑣𝐿𝑎 e 𝑖𝐿𝑎 durante a ocorrência entre estas transições.
Verifica-se que, caso haja energia suficiente no barramento CC, não há interrupção no
fornecimento de energia para a carga. Além disso, tais transições não afetam as tensões de saída
do conversor paralelo. Por fim, a Figura 8.40 (e) mostra as tensões 𝑣𝑐𝑐 , 𝑣𝑐𝑐1 e 𝑣𝑐𝑐2 , junto com
a corrente 𝑖𝑠𝑎 . Verifica-se que o equilíbrio entre as tensões 𝑣𝑐𝑐1 e 𝑣𝑐𝑐2 é garantido mesmo para
o modo de operação ilhado, haja visto que a malha de controle dos desbalanços das tensão do
barramento CC é implementada em conjunto com a malha de controle das tensões de saída do
conversor paralelo.
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Figura 8.40 – Tensões 𝑣𝑐𝑐 , 𝑣𝑐𝑐1 e 𝑣𝑐𝑐2 (100V/div), tensão 𝑣𝐿𝑎 (100V/div), correntes 𝑖𝑠𝑎 (10A/div) e 𝑖𝐿𝑎 (5A/div)
para as transições entre os modos interconectado e ilhado, com Ppv > PL: (a) modo interconectado (5ms/div),
(b) modo ilhado (5ms/div); (c) transição entre os modos interconectado e ilhado (250ms/div); (d) transição do
modo interconectado para o ilhado (10ms/div); (d) transição do modo ilhado para o interconectado (10ms/div);
(e) comportamento de 𝑣𝑐𝑐 , 𝑣𝑐𝑐1 e 𝑣𝑐𝑐2 durante as transições (250ms/div).
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Fonte: Próprio autor.

8.4.4

Monitoramento das grandezas do arranjo PV
Nesta seção são apresentados os resultados de medições realizadas através de um

sistema de monitoramento desenvolvido no LEPQER (Laboratório de Eletrônica de Potência,
Qualidade de Energia e Energias Renováveis), o qual é implementado na plataforma LabVIEW
da Nationals Instruments. Esse sistema possibilita o monitoramento das grandezas de tensão,
corrente e potência do arranjo PV em tempo real. Simultaneamente, o mesmo realiza a
estimação dessas grandezas do arranjo PV considerando o Ponto de Máxima Potência (MPP),
fornecendo os valores de 𝑉𝑀𝑃𝑃 , 𝐼𝑀𝑃𝑃 e 𝑃𝑀𝑃𝑃 . Essa estimação é realizada por meio de um modelo
matemático da placa solar juntamente com as informações reais de irradiação solar e
temperatura, medidas por sensores instalados nas placas solares.
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Na Figura 8.41 (a) são mostradas as curvas e os valores numéricos das grandezas reais
de tensão, corrente e potência medidas no arranjo PV, juntamente com as respectivas grandezas
estimadas pelo modelo. Através destes resultados, verifica-se que o sistema PV-UPQC
consegue extrair a máxima potência fornecida pelo arranjo PV. Além disso, na Figura 8.41 (b)
são mostradas as curvas 𝐼𝑝𝑣 x 𝑉𝑝𝑣 e 𝑃𝑝𝑣 x 𝑉𝑝𝑣 , estimadas através do modelo, juntamente com o
MPP rastreado pelo algoritmo de MPPT. Constata-se que o MPP é adequadamente rastreado
pelo algoritmo de MPPT P&O utilizado.
Figura 8.41 – Imagem da interface gráfica do sistema de monitoramento implementado em laboratório:
(a) Formas de onda e valores medidos e estimados das grandezas de tensão, corrente e potência do arranjo PV;
(b) curvas características do arranjo PV.
Grandezas estimadas

Grandezas medidas

(a)

Estimado

(b)
Fonte: Próprio autor.

Medido
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8.5

Conclusão
Neste capítulo foram apresentados os resultados obtidos nos ensaios experimentais,

realizados através do protótipo do sistema PV-UPQC implementado em laboratório. Tais
resultados possibilitaram a análise do comportamento estático e dinâmico perante a diferentes
condições de operação e distúrbios que possam ocorrer para este sistema PV proposto.
Para os ensaios realizados considerando o sistema operando somente como um UPQC,
verificou-se que uma adequada compensação ativa de potência série e paralelo foi alcançada.
Desta forma, mesmo para diferentes características de tensão de entrada ou corrente de saída, o
UPQC foi capaz de garantir correntes na rede senoidais e balanceadas, como também fornecer
para às cargas tensões senoidais, reguladas e balanceadas. Além disso, verificou-se uma efetiva
correção do FP na rede.
Os resultados apresentados do sistema PV proposto comprovam que o PV-UPQC
realiza adequadamente o processamento da potência ativa gerada pelo arranjo PV, juntamente
com a compensação ativa de potência. Os resultados mostraram que, mesmo para diferentes
níveis de potência extraída no arranjo PV, as correntes injetadas na rede são senoidais e
equilibradas. Além disso, as medições de potência mostraram que grande parte a energia ativa
gerada pelo arranjo PV é processada pelo conversor paralelo, comprovando o estudo sobre fluxo
de potência do sistema PV-UPQC, conforme apresentado no capítulo 6. Além disso, os ensaios
referentes ao ilhamento mostraram que o sistema PV-UPQC continua fornecendo para a carga
a energia disponível no arranjo PV, mesmo na ausência da rede.
Na análise dos resultados do comportamento dinâmico, constatou-se o satisfatório
desempenho tanto da malha de controle da tensão total do barramento CC quanto da malha de
controle do desequilíbrio de tensão, pois as tensões do barramento CC se mantiveram constantes
e balanceadas em todos os casos avaliados. Além disso, o comportamento dinâmico perante
variações abruptas de irradiação solar comprovou a eficiência da MCFF. Por fim, o adequado
funcionamento dos algoritmos de MPPT P&O e PLL também foram confirmados por meio dos
resultados práticos apresentados.
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9

9.1

CONCLUSÕES GERAIS E PROPOSTAS DE CONTINUIDADE

Conclusão
Este trabalho apresentou o estudo, projeto e implementação experimental de um novo

sistema PV multifuncional, de estágio único e aplicado em sistemas elétricos trifásicos a
quatro-fios, o qual engloba as funcionalidades de um UPQC operando com estratégia dual de
compensação ativa de potência. O sistema PV-UPQC proposto foi implementado por meio de
dois inversores NPC trifásicos a quatro fios com conexão série e paralela com a rede elétrica.
Ambos os conversores são conectados ao mesmo barramento de tensão CC, juntamente com
um arranjo PV formado por um conjunto de vinte painéis fotovoltaicos.
Modelos matemáticos das plantas dos referidos conversores série e paralelo foram
obtidos, tanto no sistema de coordenadas estacionárias abc quanto em coordenadas síncronas
dq0. Adicionalmente, o modelo matemático da planta de tensão do barramento CC também foi
apresentado. Sendo assim, a partir de tais modelos, os ganhos dos controladores utilizados nas
malhas de controle do sistema PV-UPQC foram devidamente projetados. As análises de
estabilidade do sistema mostraram que, com os respectivos controladores de tensão e corrente
adotados, a estabilidade do sistema de controle é sempre assegurada, mesmo perante
ocorrências de distúrbios nas correntes das cargas e tensões da rede, considerando diferentes
características da impedância da rede.
Estudos referentes aos fluxos de potência que ocorrem através dos conversores série e
paralelo do sistema PV-UPQC foram apresentados, tendo como base curvas normalizadas das
potências aparentes de ambos os conversores. Além disso, análises envolvendo o fluxo de
potência ativa que circula através do sistema foram realizadas. Tal estudo permitiu avaliar
quantitativamente o dimensionamento dos referidos conversores de potência, levando em
consideração não somente a influência de alguns distúrbios presentes nas tensões da rede e as
características não lineares da carga, como também a potência máxima gerada pelo arranjo PV.
Os desempenhos estáticos e dinâmicos do sistema PV-UPQC foram validados tanto
através de simulações computacionais, quanto experimentalmente por meio de um protótipo
construído em laboratório. Tais ensaios foram realizados considerando diversas condições de
operação do sistema e diversos tipos de carga, considerando diferentes tipos de distúrbios de
tensão da rede, tais como harmônicos e afundamentos. Em todos os resultados apresentados,
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pôde-se comprovar um adequado funcionamento do sistema PV-UPQC perante as diferentes
condições de operação analisadas.
Quando conectado à rede elétrica, o sistema PV-UPQC realizou, de forma simultânea,
o processamento da energia ativa gerada pelo arranjo PV e o condicionamento ativo de potência
série e paralela. Desta forma, correntes senoidais e balanceadas na rede elétrica foram sempre
garantidas, bem como tensões senoidais, balanceadas e reguladas foram sempre fornecidas para
as cargas. Isso mostra que, além de atuar como um sistema de GD baseado em uma fonte
alternativa e renovável de geração de energia, essa nova estrutura PV-UPQC multifuncional
pode ser empregada também na minimização dos problemas de QEE comumente encontrados
nos sistemas elétricos de energia.
No modo de operação ilhado, a desconexão do sistema foi devidamente realizada, uma
vez que o conversor paralelo permaneceu realizando o processamento da energia gerada pelo
arranjo PV de forma a alimentar as cargas. Isso mostra a capacidade do sistema PV-UPQC em
atuar de forma similar a um UPS, garantindo que as cargas sejas alimentadas mesmo perante a
ausência da rede elétrica. Tais resultados evidenciam e ressaltam as multifuncionalidades do
sistema proposto em aplicações envolvendo não somente GD, mas também no contexto de
microrredes CA, ou seja, o sistema é capaz de atuar tanto como formador de rede ou quanto
como supridor de rede. Além disso, uma vez que a estratégia de compensação dual foi
empregada no controle do sistema PV-UPQC, destaca-se que as transições entre os modos de
operação do sistema interconectado para o ilhado não afetaram a dinâmica das tensões de saída
fornecidas às cargas.

9.2

Propostas de continuidade
As propostas de continuidade deste trabalho estão descritas como segue:

 Empregar o sistema PV-UPQC proposto em ambientes de microrredes CA;
 Implementar um conversor CC/CC entre o arranjo PV e o barramento CC, e realizar
uma análise comparativa de desempenho entre os sistemas PV-UPQC de simples e
duplo estágios;
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 Adicionar ao barramento CC um sistema de armazenamento de energia utilizando
baterias, de modo que o sistema PV-UPQC continue fornecendo energia às cargas,
tanto na ausência da rede elétrica quanto na condição que não haja geração de
energia elétrica pelo arranjo PV;
 Empregar a estratégia de compensação convencional no controle do PV-UPQC, de
forma a realizar uma análise comparativa de desempenho com a estratégia de
compensação dual adotada.

9.3

Artigos publicados
Ao longo da realização deste trabalho, os seguintes artigos foram publicados:

 L. B. G. Campanhol, S. A. O. da Silva, A. A. de Oliveira Jr. and V. D. Bacon.
Single-Stage Three-Phase Grid-Tied PV System with Universal Filtering Capability
Applied to DG systems and AC Microgrids. IEEE Transactions on Power
Electronics, vol. 32, no. 12, pp. 9131-9142, 2017.
 L. B. G. Campanhol, S. A. O. da Silva, A. A. de Oliveira Jr. and V. D. Bacon.
Dynamic Performance Improvement of a Grid-Tied PV System Using a FeedForward Control Loop Acting on the NPC Inverter Currents. IEEE Transactions
on Industrial Electronics, vol. 64, no. 3, pp. 2092-2101, 2017.
 L. B. G. Campanhol, S. A. O. da Silva, V. D. Bacon and A. A. de Oliveira Jr.
Three-phase grid-connected PV system operating with feed-forward control loop
and active power-line conditioning using NPC inverter. IECON 2016 - 42nd Annual
Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, Florence, 2016.
 L. B. G. Campanhol, S. A. O. da Silva and A. A. de Oliveira Jr. A three-phase
four-wire grid-connected photovoltaic system using a dual unified power quality
conditioner. IEEE 13th Brazilian Power Electronics Conference and 1st Southern
Power Electronics Conference (COBEP/SPEC), Fortaleza, 2015.
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 L. B. G. Campanhol, S. A. O. da Silva, L. P Sampaio e A. A. de Oliveira Jr. Sistema
fotovoltaico com condicionamento ativo de potência em sistemas trifásicos a quatro
fios. Congresso Brasileiro de Automática (CBA), Belo Horizonte, 2014.
 L. B. G. Campanhol, S. A. O. da Silva, L. P. Sampaio and A. A. de Oliveira Jr. A
grid-connected photovoltaic power system with active power injection, reactive
power compensation and harmonic filtering. IEEE 12th Brazilian Power Electronics
Conference (COBEP), Gramado, 2013.
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APÊNDICE A – SISTEMA PLL TRIFÁSICO

Em determinadas aplicações envolvendo conversores estáticos de potência, algumas
informações da rede elétrica necessitam ser obtidas, tais como ângulo de fase e frequência, as
quais são utilizadas, por exemplo, para realizar o sincronismo entre estes conversores e a rede.
Para tanto, sistemas PLL (Phase-Locked Loop) podem ser adotados para realizar esta tarefa. Na
literatura, diversas topologias monofásicas (Santos Filho et al., 2008; Silva et al., 2008; Bacon
et al., 2013; Bacon et al., 2014) e trifásicas (Silva et al., 2006; Kaura e Blasko, 1997; Silva e
Bacon, 2015) de sistemas PLL têm sido propostas.
Em algumas situações, as tensões da rede elétrica podem apresentar perturbações, tais
como harmônicos, desbalanços, afundamentos, variações de frequência, dentre outros, que
podem afetar negativamente o desempenho dos sistemas PLL. Portanto, rápido rastreamento do
ângulo de fase, elevada imunidade aos distúrbios e robustez são requisitos prioritários para que
um sistema PLL apresente satisfatório desempenho. Entretanto, independentemente dos
possíveis distúrbios presentes nas tensões, sistemas PLL monofásicos devem fornecer sinais de
saída sincronizados com a componente fundamental da tensão de rede (Santos Filho et al.,
2008). Por outro lado, em sistemas trifásicos, a sincronização deve ser realizada em relação
componente de sequência positiva da tensão, na frequência fundamental (Silva e Bacon, 2015).
O sistema PLL trifásico descrito em (Bacon e Silva, 2015) se baseia na teoria da
potência ativa convencional (3pPLL). Este opera interligado com filtros adaptativos
(AF – Adaptative Filter), cujas funções são extrair as componentes fundamentais das tensões
de entrada. Isto permite que o PLL tenha alta imunidade à harmônicos de tensão. Além disso,
problemas relacionados aos desequilíbrios de tensão são atenuados por meio de um detector de
sequência positiva (PSD – Positive Sequence Detector) na frequência fundamental da tensão da
rede, o qual é baseado no método de componentes simétricas. Portanto, neste trabalho é adotado
este sistema AF-PSD-3pPLL, pois este apresenta rápida resposta dinâmica, bem como elevada
imunidade aos distúrbios presentes nas tensões da rede.
A Figura A.1 mostra o diagrama em blocos do sistema AF-PSD-3pPLL. O objetivo
deste é anular a componente CC da potência ativa instantânea fictícia (𝑝̅ ´). Assim, quando 𝑝̅ ´
for anulada, o sinal de saída do PLL estará atracado com a componente fundamental de
sequência positiva da tensão da rede. Para isso, a dinâmica do PLL deverá ajustar a saída do
controlador PI na frequência angular de referência 𝜔
̂ = 2𝜋𝑓𝑠 , onde 𝑓𝑠 é a frequência nominal

234

da rede elétrica. O ângulo de fase 𝜃̂𝑝𝑙𝑙 é obtido pela integração de 𝜔
̂, a qual deverá ser idêntica
à frequência angular da rede 𝜔. Desse modo, 𝜃̂𝑝𝑙𝑙 é usado para calcular as correntes fictícias de
′
′
′
′
realimentação 𝑖𝑠𝑎
e 𝑖𝑠𝑐
. Nota-se que para garantir o cancelamento de 𝑝̅ ´, 𝑖𝑠𝑎
e 𝑖𝑠𝑐
devem ser

ortogonais às tensões 𝑣𝑠1𝑏𝑎𝑁 e 𝑣𝑠1𝑏𝑐𝑁 , respectivamente. Observa-se na Figura A.1 a presença
de uma frequência de realimentação inicial 𝜔𝑓𝑓 = 377, adotada para melhorar a dinâmica
inicial do sistema PLL.
Figura A.1 – Diagrama em blocos do sistema PLL adotado (AF-PSD-3pPLL).
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Fonte: (Bacon e Silva, 2015).

No AF-PSD-3pPLL, as tensões da rede (𝑣𝑠_𝑎𝑏𝑐 ) são lidas e submetidas aos filtros
adaptativos (AF). Assim, obtêm-se suas respectivas componentes fundamentais (𝑣𝑠1_𝑎𝑏𝑐 ),
escritas em função do ângulo 𝜃̂𝑝𝑙𝑙 de saída do PLL, conforme mostram as equações (A.1), (A.2)
e (A.3), respectivamente.
𝑣𝑠1𝑎 = 𝑤1𝑎 𝑠𝑒𝑛(𝜃̂𝑝𝑙𝑙 − 𝜋/2) − 𝑤2𝑎 𝑠𝑒𝑛( 𝜃̂𝑝𝑙𝑙 )

(A.1)

𝑣𝑠1𝑏 = 𝑤1𝑏 𝑠𝑒𝑛(𝜃̂𝑝𝑙𝑙 − 7𝜋/6) − 𝑤2𝑏 𝑠𝑒𝑛( 𝜃̂𝑝𝑙𝑙 − 2𝜋/3)

(A.2)

𝑣𝑠1𝑐 = 𝑤1𝑐 𝑠𝑒𝑛(𝜃̂𝑝𝑙𝑙 + 𝜋/6) − 𝑤2𝑐 𝑠𝑒𝑛( 𝜃̂𝑝𝑙𝑙 + 2𝜋/3)

(A.3)

Tais equações podem ser rescritas como:
𝑣𝑠1𝑎 = 𝑉𝑝𝑘𝑎 (𝑠𝑒𝑛(𝜃) 𝑐𝑜𝑠(𝜑) + 𝑐𝑜𝑠(𝜃) 𝑠𝑒𝑛(𝜑))

(A.4)

𝑣𝑠1𝑏 = 𝑉𝑝𝑘𝑏 (𝑠𝑒𝑛(𝜃 − 2𝜋/3) 𝑐𝑜𝑠(𝜑) + 𝑐𝑜𝑠(𝜃 − 2𝜋/3) 𝑠𝑒𝑛(𝜑))

(A.5)

𝑣𝑠1𝑐 = 𝑉𝑝𝑘𝑐 (𝑠𝑒𝑛(𝜃 + 2𝜋/3) 𝑐𝑜𝑠(𝜑) + 𝑐𝑜𝑠(𝜃 + 2𝜋/3) 𝑠𝑒𝑛(𝜑))

(A.6)
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onde 𝜃 é o ângulo de fase da rede; 𝜑 é a diferença entre o ângulo de fase estimado da rede (𝜃̂𝑝𝑙𝑙 )
e o ângulo de fase do sinal de saída do AF (𝜃𝑦 ), ou seja, 𝜑 = 𝜃̂𝑝𝑙𝑙 − 𝜃𝑦 ; e 𝑉𝑝𝑘_𝑎𝑏𝑐 são as
amplitudes das tensões fundamentais 𝑣𝑠1_𝑎𝑏𝑐 .
De acordo com as equações (A.1) a (A.6), os pesos 𝑤1_𝑎𝑏𝑐 e 𝑤2_𝑎𝑏𝑐 dos AFs podem ser
obtidos por:
𝑤1_𝑎𝑏𝑐 = 𝑉𝑝𝑘_𝑎𝑏𝑐 𝑐𝑜𝑠(𝜑) = 𝑉𝑝𝑘_𝑎𝑏𝑐 𝑐𝑜𝑠(𝜃̂ − 𝜃𝑦 )

(A.7)

𝑤2_𝑎𝑏𝑐 = 𝑉𝑝𝑘_𝑎𝑏𝑐 𝑠𝑒𝑛(𝜑) = 𝑉𝑝𝑘_𝑎𝑏𝑐 𝑠𝑒𝑛(𝜃̂ − 𝜃𝑦 )

(A.8)

Quando o PLL está atracado com a rede, considera-se que 𝜃𝑦 = 𝜃̂𝑝𝑙𝑙 = 𝜃. Assim, em
regime estacionário, 𝑤1_𝑎𝑏𝑐 = 𝑉𝑝𝑘_𝑎𝑏𝑐 e 𝑤2_𝑎𝑏𝑐 = 0.
+
Já as componentes fundamentais de sequência positiva (𝑣𝑠1_𝑎𝑏𝑐
) são obtidas usando o

PSD. Baseado no método de componentes simétricas (Teorema de Fortescue), as componentes
de sequência positiva, negativa e zero pode ser representadas conforme (A.9).
0
𝑣𝑠1
1
+
[𝑣𝑠1 ] = (1/3) [1
−
1
𝑣𝑠1

1

sendo 𝑎 = − 2 + 𝑗

√3
2

1
𝑎
𝑎2

1 𝑣𝑠1𝑎
𝑎2 ] [𝑣𝑠1𝑏 ]
𝑎 𝑣𝑠1𝑐

(A.9)

= e 𝑗120

Assim, substituindo (A.1), (A.2) e (A.3) em (A.9), as componentes fundamentais de
sequência positiva, negativa e zero podem, respectivamente, ser obtidas por:
𝑤1𝑎 + 𝑤1𝑏 + 𝑤1𝑐
𝑤2𝑎 + 𝑤2𝑏 + 𝑤2𝑐
+
𝑣𝑠1𝑎
=(
) 𝑠𝑒𝑛(𝜃̂𝑝𝑙𝑙 − 𝜋/2) − (
) 𝑠𝑒𝑛(𝜃̂𝑝𝑙𝑙 )
3
3

(A.10)

1
1
√3
−
𝑣𝑠1𝑎
= ( 𝑤1𝑎 − (𝑤1𝑏 + 𝑤1𝑐 ) −
(𝑤2𝑏 − 𝑤2𝑐 )) 𝑠𝑒𝑛(𝜃̂𝑝𝑙𝑙 − 𝜋/2)
3
6
6
1
1
√3
− ( 𝑤2𝑎 − (𝑤2𝑏 + 𝑤2𝑐 ) +
(𝑤1𝑏 − 𝑤1𝑐 )) 𝑐𝑜𝑠(𝜃̂𝑝𝑙𝑙 )
3
6
6

(A.11)
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1
1
√3
0
𝑣𝑠1𝑎
= ( 𝑤1𝑎 − (𝑤1𝑏 + 𝑤1𝑐 ) −
(𝑤2𝑐 − 𝑤2𝑏 )) 𝑠𝑒𝑛(𝜃̂𝑝𝑙𝑙 − 𝜋/2)
3
6
6
1
1
√3
− ( 𝑤2𝑎 − (𝑤2𝑏 + 𝑤2𝑐 ) +
(𝑤1𝑐 − 𝑤1𝑏 )) 𝑐𝑜𝑠(𝜃̂𝑝𝑙𝑙 )
3
6
6

(A.12)

Em regime estacionário e considerando 𝜃̂𝑝𝑙𝑙 ≅ 𝜃𝑦 , a partir da (A.10), obtém-se a
amplitude média (A) dos sinais de entrada, conforme mostra a equação (A.13).

𝐴 = √𝑧12 + 𝑧22 ≅ 𝑧1

(A.13)

𝑧1 = (𝑤1𝑎 + 𝑤1𝑏 + 𝑤1𝑐 )/3

(A.14)

𝑧2 = (𝑤2𝑎 + 𝑤2𝑏 + 𝑤2𝑐 )/3

(A.15)

onde:

+
Assim, utilizando 𝐴 obtêm-se as tensões de entrada normalizadas (𝑣𝑠1_𝑎𝑏𝑐
) do sistema
𝑁

PLL, conforme mostram as equações (A.16), (A.17) e (A.18).
+
+ ⁄
𝑣𝑠1𝑎
= 𝑣𝑠1𝑎
𝐴 = [𝑧1 𝑠𝑒𝑛(𝜃̂𝑝𝑙𝑙 − 𝜋⁄2) − 𝑧2 𝑠𝑒𝑛(𝜃̂𝑝𝑙𝑙 )]/𝐴
𝑁

(A.16)

+
+
⁄𝐴 = [𝑧1 𝑠𝑒𝑛(𝜃̂𝑝𝑙𝑙 − 7𝜋/6) − 𝑧2 𝑠𝑒𝑛(𝜃̂𝑝𝑙𝑙 − 2𝜋/3)]⁄𝐴
𝑣𝑠1𝑏
= 𝑣𝑠1𝑏
𝑁

(A.17)

+
+ ⁄
𝑣𝑠1𝑐
= 𝑣𝑠1𝑐
𝐴 = [𝑧1 𝑠𝑒𝑛(𝜃̂𝑝𝑙𝑙 + 𝜋/6) − 𝑧2 𝑠𝑒𝑛(𝜃̂𝑝𝑙𝑙 + 2𝜋/3)]⁄𝐴
𝑁

(A.18)

Desta forma, a potência ativa instantânea fictícia é calculada conforme equação (A.19):
+
+
+
+
𝑝′ = (𝑣𝑠1𝑎
−𝑣𝑠1𝑏
)i′ + (𝑣𝑠1𝑐
−𝑣𝑠1𝑏
)i′ = 𝑝̅ ´ + 𝑝̃ ´
𝑁
𝑁
𝑁 sa
𝑁 sc

(A.19)

Portanto, em regime estacionário, assumindo que o ângulo de fase estimado 𝜃̂𝑝𝑙𝑙 é
aproximadamente igual ao ângulo de fase da rede 𝜃, bem como que 𝑧2 tende a zero, tém-se que
a componente 𝑝̅ ´ seja igual a 𝑝∗ , ou seja, 𝑝̅´ = 0.
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APÊNDICE B – TÉCNICA DE MPPT

O arranjo PV do sistema PV-UPQC é formado por um conjunto de vinte placas solares
ligadas em série, as quais são diretamente conectadas ao barramento CC. Assim, para extração
da máxima energia ativa produzida por estas placas, faz-se necessário a implementação de uma
técnica de rastreamento da máxima potência (MPPT – maximum power point tracking)
disponível nos terminais do arranjo PV. Diversas técnicas de MPPT são encontradas na
literatura (De Brito et al., 2013), sendo adotada neste trabalho a técnica de MPPT baseada em
perturbação e observação (P&O – perturb and observe).
A técnica de MPPT P&O realiza periodicamente o incremento ou decremento da tensão
e/ou corrente nos terminais de saída do arranjo PV. A partir disso, é comparada a potência de
saída obtida no ciclo atual com a obtida no ciclo anterior. Conforme o resultado obtido, o
sistema de controle atua na planta de modo a buscar o ponto de máxima potência do arranjo
PV. Em outras palavras, esta técnica periodicamente perturba o sistema até localizar o ponto de
máxima potência do arranjo PV (De Brito et al., 2013).
Neste trabalho, a técnica de MPPT P&O é implementada em conjunto com a malha de
controle da tensão total do barramento CC, conforme mostrado na Figura 4.2 (Silva et al.,
2015). O P&O atua periodicamente incrementando ou decrementando a tensão dos terminais
de saída do arranjo PV. A partir disso, é realizada a comparação entre valores de potência e
tensão do obtidos no ciclo atual com os respectivos valores obtidos no ciclo anterior. Se a
∗
potência aumenta e a tensão também aumenta, então a tensão de referência 𝑣𝑐𝑐
também
∗
aumenta. Entretanto, se a potência aumenta e a tensão diminui, então 𝑣𝑐𝑐
é reduzida. Isso

ocasiona uma alteração no valor corrente 𝑖𝑐𝑐 , resultando no aumento ou redução da corrente
ativa a ser imposta pelo conversor série na rede elétrica. Já no caso de redução da potência, a
lógica inversa é realizada. A Figura B.1 mostra o fluxograma da técnica de MPPT
implementada.
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Figura B.1 – Fluxograma da técnica de MPPT P&O implementada.
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Fonte: Próprio autor.

Além do método de MPPT, um algoritmo adicional é usado para regular a tensão de
∗
referência do barramento CC (𝑣𝑐𝑐
), pois esta é regulada considerando a potência disponibilizada

pelo arranjo PV. A Figura B.2 mostra o diagrama em blocos deste algoritmo.

∗
Figura B.2 – Diagrama em blocos do algoritmo de regulação da tensão 𝑣𝑐𝑐
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Quando as condições ambientais (irradiação solar e temperatura ambiente) são
favoráveis, há geração de energia ativa pelo arranjo PV. Neste caso, a referência de tensão do
∗
barramento CC é considerada igual a tensão de saída do arranjo PV, ou seja, 𝑣𝑐𝑐
= 𝑣𝑝𝑣 . Neste

caso, a energia ativa drenada deste arranjo alimenta o barramento CC, e a energia excedente é
sintetizada pelo conversor série na rede elétrica. Entretanto, para uma condição ambiental
desfavorável, onde a energia proveniente do arranjo PV não é suficiente para manter a tensão
do barramento CC, o algoritmo torna a tensão de referência do barramento em um valor
∗
constante, ou seja, 𝑣𝑐𝑐
= 460. Este é o limite mínimo de tensão solicitado para o adequado

funcionamento do UPQC. Nesta condição, a tensão do barramento CC é controlada pela energia
ativa proveniente da rede, e o sistema PV-UPQC passa a operar como um UPQC convencional,
sendo toda a potência ativa da carga consumida da rede elétrica.
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APÊNDICE C – MODELO EQUIVALENTE DA CÉLULA FOTOVOLTAICA

Nas simulações computacionais deste trabalho, o arranjo solar foi implementado por
meio de um circuito elétrico equivalente de uma célula fotovoltaica (SOARES; VIEIRA;
CASARO, 2011), o qual é representado por uma fonte de corrente conectada em paralelo com
um capacitor, conforme mostra a Figura C.1.

Figura C.1 – Diagrama em blocos do modelo equivalente do sistema PV.
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Fonte: Próprio autor.

Neste modelo, 𝑣𝑝𝑣 e 𝑖𝑝𝑣 representam, respectivamente, a tensão e corrente do arranjo
fotovoltaico; T representa a temperatura ambiente, em Kelvin; e G representa a intensidade de
irradiação solar.
A corrente 𝑖𝑝𝑣 pode ser obtida por:

𝑖𝑝𝑣 = 𝐼. 𝑀𝑝

(C.1)

onde Mp representa o número de placas fotovoltaicas conectadas em paralelo, enquanto que a
grandeza I é calculada por:

𝑞.

𝐼 = 𝐼𝑝ℎ − 𝐼𝑟 [𝑒

𝑉+𝐼.𝑅𝑠
.𝑘.𝑇
𝜂

− 1] −

𝑉 + 𝐼. 𝑅𝑠
𝑅𝑝

(C.2)
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onde V e I representam, respectivamente, a tensão e a corrente nos terminais de saída da célula
fotovoltaica; Iph é a fotocorrente; Ir é a corrente de saturação reversa; Rs e Rp são as resistências
série e paralela, respectivamente; q é a carga dos elétrons; η é o fator de qualidade da junção
p-n; e k é a constante de Boltzmann (SOARES; VIEIRA; CASARO, 2011).
A equação (C.2) não pode ser resolvida algebricamente, devido a relação não-linear
entre a corrente I e a tensão V. Portanto, para resolver esta equação é adotado o método
numérico de Newton-Raphson, de modo que corrente do arranjo fotovoltaico seja calculada. Os
parâmetros do sistema fotovoltaico são: tensão de saída (𝑣𝑝𝑣 ), intensidade de irradiação solar
(G), e temperatura ambiente (T), obtidos em STC. A partir destas considerações, a corrente 𝑖𝑝𝑣
é obtida por uma rotina de cálculo implementada no ambiente computacional de simulação.
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APÊNDICE D – ALGORITMO DE ANTI-ILHAMENTO

Neste trabalho, a detecção do ilhamento do sistema é realizada por meio da técnica SMS
(Slip-Mode Frequency Shift) implementada em conjunto com o sistema PLL (Brito, 2013),
conforme mostra o diagrama em blocos da Figura D.1.

Figura D.1 – Diagrama em blocos do sistema SMS implementado em conjunto com o PLL.
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Este método realiza a realimentação positiva de fase nos vetores unitários síncronos,
obtidos na saída do PLL, os quais são utilizados para obtenção das referências de corrente do
inversor série. Neste caso, a fase entre a corrente de saída do inversor série e a tensão da rede
não é controlada para ser sempre nula, mas sim para ser uma função da frequência da tensão.
Em operação nominal, a frequência da rede irá sempre se manter em 60 Hz. Por outro
lado, na ocorrência de uma falha na rede, pequenas perturbações de frequência geradas pelo
SMS no PAC1 serão realimentadas positivamente, levando a frequência nominal para um valor
acima do limite máximo estabelecido. Desta forma, o método SMS utiliza a realimentação
positiva de fase na tensão para deslocar a frequência a tal ponto que as proteções possam atuar.
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Considerando a Figura D.1, o ângulo de fase obtido na saída do algoritmo SMS (𝜃𝑆𝑀𝑆 )
é calculado por:

𝜋 𝑓𝑝𝑙𝑙 − 𝑓𝑛
𝜃𝑆𝑀𝑆 = 𝜃𝑚𝑎𝑥 𝑠𝑒𝑛 (
)
2 𝑓𝑚𝑎𝑥 − 𝑓𝑛

(D.1)

onde 𝑓𝑝𝑙𝑙 é a frequência detectada pelo PLL e 𝑓𝑛 é a frequência nominal da rede. Já 𝜃𝑚𝑎𝑥 é o
ângulo de fase de perturbação máximo e 𝑓𝑚𝑎𝑥 é a frequência máxima, sendo estes valores
limites especificados no algoritmo. Nestes ensaios, foi considerado 𝑓𝑚𝑎𝑥 = 62 Hz e 𝜃𝑚𝑎𝑥 = 8º.
Os ensaios de ilhamento do sistema PV-UPQC foram realizados considerando uma
carga RLC conectada em cada uma das fase da rede elétrica, conforme mostra a Figura D.2.

Figura D.2 – Diagrama em blocos do sistema implementado para realizações dos ensaios de ilhamento.
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Fonte: Próprio autor.

O dimensionamento deste circuito RLC foi realizado levando em conta as seguintes
equações (Brito, 2013):

𝑉𝑠2
R=
𝑃𝑠

(D.2)

𝑉𝑠2
L=
2𝜋𝑓𝑛 𝑄𝑓 𝑃𝑠

(D.3)
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C=

𝑄𝑓 𝑃𝑠
2𝜋𝑓𝑛 𝑉𝑠2

(D.4)

onde 𝑉𝑠 é o valor eficaz da tensão da rede; 𝑃𝑠 é a potência ativa na rede; e 𝑄𝑓 é o fator de
qualidade (Sampaio, 2013).
A carga 3 está conectada ao UPQC, sendo 𝑃𝐿 = 2430 W. Portanto, considerando a
potência total do arranjo PV de 𝑃𝑝𝑣 = 4900W, têm-se 𝑃𝑠𝑎 = 𝑃𝑠𝑏 = 𝑃𝑠𝑐 = 823 W. Sendo
𝑓𝑛 = 60 Hz, 𝑉𝑠 = 127,27 V e 𝑄𝑓 = 2, obtêm-se R = 19,7 Ω, L = 26,10 mH e C =269,55 µF.
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APÊNDICE E – METODOLOGIA PARA PROJETO DOS CONTROLADORES

Neste trabalho é adotada a metodologia de projeto de controladores PI apresentada em
(Angelico et al., 2014; Campanhol, 2012), a qual utiliza como parâmetros de projeto a margem
de fase e frequência de cruzamento do sistema compensado.
Essa metodologia de projeto é dividida em três etapas (Campanhol, 2012), sendo estas:
 Etapa 1 – Obtenção do ângulo de fase desejado para a frequência de cruzamento
especificada, utilizando a função de transferência da planta;
 Etapa 2 – Inclusão de um compensador de fase em série com a planta, de modo a
ajustar o ângulo de fase do sistema compensado, em malha aberta, de acordo com a
margem de fase desejada;


Etapa 3 – Inclusão de um ganho em série com o sistema compensado, de modo a
fazer com que o módulo do sistema compensado em malha aberta cruze 0dB na
frequência de cruzamento especificada.

Inicialmente, considera-se a FT de uma determinada planta (𝐺𝑝 ) dada por:

𝐺𝑝 (𝑠) =

𝐾
𝐿𝑠 + 𝑅

(E.1)

O ângulo de fase desta planta (𝜑𝑝 ), em uma dada frequência de cruzamento 𝜔𝑐 , pode
ser obtido por:
𝜑𝑝 = ∠𝐺𝑝 (𝑗𝜔)|𝜔=𝜔

𝑐

(E.2)

Substituindo 𝑠 por 𝑗𝜔𝑐 , a equação (E.1) pode ser reescrita como:

𝐺𝑝 (𝑗𝜔𝑐 ) =

𝐾
𝐿𝑗𝜔𝑐 + 𝑅

(E.3)

Multiplicando ambos os termos de (E.3) por 𝑅 − 𝐿𝑗𝜔𝑐 e através de algumas
manipulações matemáticas, obtêm-se:
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𝐺𝑝 (𝑗𝜔𝑐 ) = (

𝐾𝑅
𝐾𝐿𝜔𝑐
)
−
𝑗
(
)
𝑅 2 + (𝐿𝜔𝑐 )2
𝑅 2 + (𝐿𝜔𝑐 )2

(E.4)

A Figura E.1 mostra o plano complexo referente à equação (E.4).
Figura E.1 – Plano complexo com as coordenadas de 𝐺𝑝 .
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Fonte: Campanhol, 2012.

A partir deste plano de coordenadas, é possível escrever a seguinte expressão:
−𝐾𝐿𝜔j𝑐
𝑅 2 + (𝐿𝜔𝑐 )2
𝑡𝑔(𝜑𝑝 ) = ( 2
)(
)
𝑅 + (𝐿𝜔𝑐 )2
𝐾𝑅 TPI

CPI

j
(E.5)
TPD  c



Manipulando (E.5) obtém-se (E.6), sendo esta a equação para o cálculo do ângulo de
fase da planta (𝜑𝑝 ) na frequência de cruzamento
 1 especificada (𝜔𝑐 ).

1 

c
−𝐿𝜔𝑐
𝜑𝑝 = 𝑡𝑔−1 (
)
𝑅

(E.6)

Obtido 𝜑𝑝 , é inserido um compensador de fase em série com a planta para que o sistema
compensado apresente, em malha aberta, ângulo de fase em 𝜔𝑐 de acordo com a margem de
fase desejada (𝑀𝐹𝑑 ). Portanto, considera-se a FT escrita na equação (E.7):
𝑇𝑠 + 1
𝐶(𝑠) = (
)
𝑠

CPD

(E.7)

Substituindo 𝑠 por 𝑗𝜔𝑐 e através de algumas manipulações matemáticas, obtêm-se
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𝐶(𝑗𝜔𝑐 ) = 𝑇 −

𝑗
𝜔𝑐

(E.8)

A Figura E.2 mostra o plano complexo referente à equação (E.8).
Figura E.2 – Plano complexo com as coordenadas de 𝐶.
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Fonte: Campanhol, 2012.

A partir da Figura E.2 é possível determinar a constante 𝑇, conforme equação (E.9);
𝑇j
=

j
TPI

−1
𝑡𝑔(𝜑𝐶 )𝜔𝑐

(E.9)

TPD  c



ondeCPI𝜑𝐶 = 𝑀𝐹𝑑 − (𝜑𝑝 + 180𝑜 ) representa a compensação angular a ser imposta pelo

CPD

controlador.

1

c

Aplicando a constante 𝑇 na equação (E.7) e inserindo
1  esta em série com 𝐺𝑝 , obtêm-se
a FT em malha aberta do sistema compensado (𝐺𝑀𝐴 𝐶 ), conforme mostra a equação (E.10).
𝑇𝑠 + 1
𝐾
𝐺𝑀𝐴 𝐶 (𝑠) = (
)(
)
𝑠
𝐿𝑠 + 𝑅

(E.10)

Para garantir a margem de fase desejada 𝑀𝐹𝑑 , deve-se encontrar o valor do ganho a ser
aplicado no sistema compensado de modo que a curva de magnitude cruze a linha 0dB na
frequência 𝜔𝑐 . Para isso, substitui-se 𝑠 por 𝑗𝜔𝑐 em (E.10) e, através de algumas manipulações
matemáticas, obtêm-se:
𝐾𝑇𝑅𝜔𝑐2 − 𝐾𝐿𝜔𝑐2
−𝐾𝑇𝐿𝑗𝜔𝑐3 − 𝐾𝑅𝑗𝜔𝑐
𝐺𝑀𝐴 𝐶 (𝑗𝜔𝑐 ) = ( 2 4
)+(
)
𝐿 𝜔𝑐 + 𝑅 2 𝜔𝑐2
𝐿2 𝜔𝑐4 + 𝑅 2 𝜔𝑐2

(E.11)
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onde o módulo desta função é obtido por:

2

2

𝐾𝑇𝑅𝜔𝑐2 − 𝐾𝐿𝜔𝑐2
−𝐾𝑇𝐿𝜔𝑐3 − 𝐾𝑅𝜔𝑐
|𝐺𝑀𝐴 𝐶 (𝑗𝜔𝑐 )| = √( 2 4
)
+
(
)
𝐿 𝜔𝑐 + 𝑅 2 𝜔𝑐2
𝐿2 𝜔𝑐4 + 𝑅 2 𝜔𝑐2

(E.12)

O valor do módulo de 𝐺𝑀𝐴 𝐶 , em 𝑑𝐵, pode ser calculado por (E.13):
|𝐺𝑀𝐴 𝐶 |

𝑑𝐵

= 20 log10 (|𝐺𝑀𝐴 𝐶 |)

(E.13)

A partir disso, obtêm-se o valor do ganho 𝐾𝑐 a ser aplicado no sistema, conforme (E.14):

𝐾𝑐 =

𝐾𝑐
( 𝑑𝐵 )
10 20

=

1
|𝐺𝑀𝐴 𝐶 |

(E.14)

Portanto, a FT em malha aberta do controlador em série com a planta é escrita por:
𝑇𝑠 + 1
𝐾
𝐺𝑀𝐴 𝑃𝐼 (𝑠) = 𝐾𝑐 (
)(
)
𝑠
𝐿𝑠 + 𝑅

(E.15)

Assim, a FT do controlador PI (𝐺𝑃𝐼 ) é dada por:
𝐾𝑐 𝑇𝑠 + 𝐾𝑐
𝐾𝑃𝑠 + 𝐾𝐼
𝐺𝑃𝐼 (𝑠) = (
)=(
)
𝑠
𝑠

(E.16)
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ANEXO A – FOTOS DO ARRANJO PV

Fotos do arranjo PV instalado no telhado do laboratório.

