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RESUMO 

 

PELZ, Guilherme Masquetti. SISTEMA DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA FOTOVOLTAICO 

INTEGRADO A UM CONDICIONADOR DE QUALIDADE DE ENERGIA UNIFICADO 

MONOFÁSICO-TRIFÁSICO APLICADO À ÁREAS RURAIS OU REMOTAS. 180 f. 

Dissertação – Mestrado em Engenharia Elétrica, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 

Cornélio Procópio, 2018. 

 

Este trabalho apresenta o estudo e a implementação de um sistema de geração distribuída 

composto por um sistema fotovoltaico (PV) de duplo estágio, o qual opera integrado a um 

sistema local de distribuição de energia trifásico a quatro fios implementado por meio de um 

condicionador unificado de qualidade de energia (UPQC) monofásico-trifásico. O sistema 

proposto, denominado neste trabalho de sistema PV-UPQC-Mono-Tri, além de processar a 

energia gerada por um arranjo PV, é indicado a atender cargas trifásicas a quatro fios de 

consumidores de áreas remotas e/ou rurais onde, por razões econômicas, somente o sistema de 

distribuição monofásico está disponível. Simultaneamente, o sistema realiza a função de mitigar 

problemas de qualidade de energia comuns em áreas rurais ou remotas, tais como afundamentos 

e elevações de tensão, regulação de tensão, dentre outros, além de corrigir o fator de potência 

da rede. O PV-UPQC-Mono-Tri opera no modo de compensação dual, ou seja, o conversor 

série monofásico é controlado para operar como uma fonte de corrente senoidal, enquanto o 

conversor paralelo trifásico é controlado a operar como uma fonte de tensão senoidal, regulada 

e equilibrada. Para garantir que a corrente drenada ou injetada na rede, bem como as tensões 

fornecidas às cargas locais sejam senoidais, controladores multi-ressonantes por realimentação 

de estados são implementados. O acoplamento entre o arranjo PV e o barramento c.c. do PV-

UPQC-Mono-Tri é realizado por um conversor c.c./c.c. Boost, o qual é responsável pelo 

controle da tensão do arranjo PV, de acordo com a referência de tensão calculada pelo algoritmo 

MPPT P&O. Para o controle da tensão do arranjo PV é utilizado um controlador PI 

multimalhas, e procedimentos de projeto para este controlador são detalhadamente 

apresentados. Resultados de simulação e experimentais são apresentados para avaliar os 

desempenhos estáticos e dinâmicos do sistema PV-UPQC-Mono-Tri proposto. 

 

Palavras-chave: Sistema de Geração Distribuída, PV-UPQC-Mono-Tri, Rejeição Harmônica, 

Sistema Local de Distribuição Trifásica. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

PELZ, Guilherme Masquetti. PHOTOVOLTAIC DISTRIBUTED GENERATION SYSTEM 

INTEGRATED BY A SINGLE-PHASE-TO-THREE-PHASE UNIFIED POWER QUALITY 

CONDITIONER APPLIED IN RURAL OR REMOTE AREAS. 180 f. Dissertação – Mestrado 

em Engenharia Elétrica, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Cornélio Procópio, 

2018. 

 

This work presents the study and computational development of a distributed generation 

system composed of a two-stage photovoltaic system, which operates integrated by a four-wire 

three-wire local distribution system implemented by means of a single-phase-to-three-phase 

Unified Power Quality Conditioner. The proposed system, called PV-UPQC-Mono-Tri, in 

addition to allowing the photovoltaic power generation, is indicated to feed three-phase four 

wire loads for applications in rural or remote areas in which, for economic reasons, only single-

wire earth return is accessible to the consumer. Simultaneously, the proposed system improves 

the power quality supplied to the consumer, as sags, swells, voltage regulation, among others, 

and, at the same time, drains or injects current in the single-phase grid with high power factor 

and low THD. A dual compensating strategy is adopted to operate the PV-UPQC-Mono-Tri 

system, where the parallel converter is controlled to act as a sinusoidal voltage source, while 

the series converter is controlled to operate as a sinusoidal current source. To ensure that the 

grid current and the voltage provided to the loads are sinusoidal, multi-resonant state-feedback 

controllers are implemented. The coupling between the PV-UPQC-Mono-Tri DC-bus and the 

PV array is implemented by a DC-DC Boost converter, which is responsible for the PV array 

voltage control, according to the reference voltage calculated by the P&O MPPT algorithm. To 

control the PV array voltage, is used a multi-loop PI controller, and design procedures to this 

controller are presented. Simulation and experimental results are presented to evaluate both 

static and dynamic performances of the proposed PV-UPQC-Mono-Tri system. 

 

Keywords: Distributed Generation System, PV-UPQC-Mono-Tri, Harmonic Rejection, Local 

Three-Phase Distribution System 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, a crescente demanda mundial por energia elétrica e a eminente preocupação 

com a degradação do meio ambiente vem atraindo a atenção de pesquisadores e governos para 

novas soluções e estratégias de geração de energia, em detrimento da construção de grandes 

usinas hidroelétricas ou nucleares, ou da utilização de fontes de alto impacto ambiental como 

as que utilizam combustíveis fósseis. Por isso, a geração de energia por fontes alternativas ou 

renováveis vem ganhando importância. Dentre tais fontes de energia, destacam-se as fontes de 

energia renováveis (FER), como a biomassa, a eólica, a energia dos oceanos e a solar (REN21, 

2016). Neste contexto, o estudo dos conversores de potência e das estratégias de controle 

utilizados na integração dos sistemas de Geração Distribuída (GD) baseados em FER aos 

sistemas elétricos de potência tem ganho destaque (Rocabert et al, 2012).  

Dentre as FER, a energia solar é considerada uma fonte de grande potencial, visto que a 

energia solar incidente sobre a superfície da terra é da ordem de dez mil vezes maior do que o 

consumo energético mundial, conforme estimativa mostrada na REN21 (2016). No Brasil, o 

cenário é ainda mais favorável, visto que os níveis de irradiância solar brasileiros são superiores 

aos encontrados em alguns países que se destacam mundialmente no aproveitamento da energia 

solar, como a Alemanha (Cepel, 2000). 

O processo de conversão da energia solar em energia elétrica é realizado pelas células 

fotovoltaicas (PV), a partir do efeito fotoelétrico, constituindo uma fonte de energia limpa e 

com impacto ambiental quase nulo, visto que as únicas etapas do processo em que se gera 

resíduos para o meio ambiente são o processo produtivo e o descarte dos arranjos PV (de Brito 

et al, 2011). Entretanto, os arranjos PV geram energia na forma de corrente contínua (c.c.), e 

para que tal energia seja diretamente injetada na rede elétrica, um estágio de conversão c.c./c.a. 

operando em paralelo com a rede elétrica se faz necessário (Oliveira et al, 2016; Campanhol, 

2017).  

Nos últimos anos, diversos trabalhos vêm propondo a utilização do conversor c.c./c.a. não 

somente para injetar na rede elétrica a energia extraída do arranjo PV, mas também para 

implementar a compensação ativa de potência, atuando como Filtro Ativo de Potência Paralelo 

(FAPP) simultaneamente (Silva et al, 2017; Oliveira et al, 2016; Sant et al, 2013; Campanhol, 

2017b). Desta maneira, utilizando um único conversor conectado em paralelo com a rede, a 

energia gerada pelos arranjos PV é processada, ao mesmo tempo que a compensação ativa das 

correntes harmônicas e reativas das cargas não-lineares é realizada, corrigindo o fator de 
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potência (FP) e colaborando para não degradação da forma de onda de tensão no Ponto de 

Acoplamento Comum (PAC). 

Entretanto, por meio de conversores que operam em paralelo com a rede elétrica não é 

possível realizar uma efetiva correção dos problemas de Qualidade da Energia Elétrica (QEE) 

que podem surgir nas tensões da rede elétrica, tais como harmônicos, afundamentos, elevações 

e desequilíbrios de tensão. Caso os problemas citados não sejam corrigidos, a operação das 

cargas críticas pode ser afetada. Uma alternativa consolidada para melhoria da QEE da tensão 

fornecida a carga é a utilização de Filtros Ativos de Potência Série (FAPS) (Buticchi et al, 2016; 

Kim et al, 2004). Em ocasiões nas quais seja necessário o condicionamento ativo tanto das 

correntes drenadas da rede quanto das tensões fornecidas às cargas, uma solução consolidada é 

o Condicionador Unificado de Qualidade de Energia (UPQC – Unified Power Quality 

Conditioner), o qual implementa em uma única estrutura a compensação ativa de potência série 

e paralela, obtendo as funcionalidades de um FAPP e as de um FAPS (Fujita e Akagi, 1998; 

Trinh e Lee, 2014; Modesto et al, 2016; Santos et al, 2014). 

Um exemplo típico de sistema com baixa QEE são as redes de distribuição monofásicas 

do tipo MRT (Monofilar com Retorno por Terra), as quais sofrem com problemas críticos como 

afundamentos e elevação da tensão, o que varia de acordo com a carga da linha, e como a 

degradação na forma de onda da tensão na frequência de ressonância da linha, pela circulação 

de correntes harmônicas (Hosseinzadeh et al, 2010; Wolfs, 2005). Tais redes de distribuição 

atendem parcelas consideráveis dos moradores e produtores rurais ou localizados em regiões 

remotas do Brasil e de outros países com grande extensão territorial ou com áreas de baixa 

densidade demográfica, como Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia (Hosseinzadeh et al, 

2010; da Silva, 2006). O aumento dos problemas relacionados à QEE nas áreas rurais está 

ligado ao aumento da demanda por energia elétrica, principalmente pela crescente utilização de 

dispositivos de automatização dos processos produtivos, dos quais pode-se citar os processos 

de pós-colheita como seleção e moagem de grãos, ventilação e refrigeração, lavagem e 

empacotamento, entre outros (Silva e Negrão, 2018). Neste contexto, a falta de uma rede local 

de distribuição trifásica em áreas rurais produtivas também se configura como um problema, 

visto que a maioria dos processos citados utilizam motores de indução trifásicos, que possuem 

torque de partida e eficiência superior aos monofásicos (Scapini et al, 2014).  

Neste contexto, uma solução para os problemas de QEE das áreas rurais ou remotas 

atendidas por linhas MRT foi proposta por Silva e Negrão (2018). Trata-se de um condicionador 

unificado de qualidade de energia de entrada monofásica e saída trifásica, chamado pelos 

autores de UPQC-Mono-Tri. Com a utilização do conversor proposto, um sistema local de 
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distribuição trifásico a quatro fios é criado, fornecendo tensões trifásicas senoidais, equilibradas 

e reguladas às cargas locais, enquanto drena corrente senoidal e com alto fator de potência da 

rede elétrica monofásica. 

Entretanto, sistemas de geração distribuída (GD) baseados na fonte de energia renovável 

fotovoltaica vêm se tornando cada vez mais populares também nas áreas rurais (Nasir et al, 

2017; Debnath e Chatterjee, 2015; Madduri et al, 2016; Parida et al, 2018), principalmente pela 

recente diminuição nos custos e pelo abundante espaço disponível para instalação dos arranjos 

PV (Yuan, 2015). Neste contexto, este trabalho propõe o estudo e a implementação de um 

sistema de geração distribuída fotovoltaico de duplo estágio, o qual opera integrado a um 

sistema local de distribuição trifásico, implementado por meio de um condicionador unificado 

de qualidade de energia série e paralelo monofásico-trifásico, denominado neste trabalho como 

sistema PV-UPQC-Mono-Tri.  

 

1.1 Problema em engenharia elétrica a ser pesquisado 

 

O problema a ser pesquisado engloba três aspectos importantes: i. melhorar os 

indicadores relacionados à qualidade de energia elétrica em redes de distribuição rurais; ii. 

simultaneamente fornecer tensões trifásicas às cargas a partir de uma rede monofásica; iii. 

integrar este sistema à um sistema de GD fotovoltaico realizando um adequado gerenciamento 

do fluxo de energia fornecido pela GD e aquele consumido pela carga.   

Desta forma, o sistema de GD fotovoltaico integrado a um sistema local de distribuição 

de energia trifásico implementado por meio de um UPQC monofásico-trifásico, independente 

das condições da rede elétrica, das correntes drenadas pelas cargas e da energia disponível no 

arranjo PV, deve possuir as seguintes características: 

 

• Tensões trifásicas de saída senoidais, equilibradas e com baixa distorção 

harmônica total (THDv >5,0% (IEEE, 2014));  

• Operação com alto fator de potência (Entre 0,92 capacitivo e 0,92 indutivo 

(ANEEL, 2018)) e baixa distorção harmônica total de corrente da rede monofásica 

(THDi>5,0% (IEEE, 2014)); 

• Processamento da energia gerada pelo arranjo PV, garantindo a extração da 

máxima potência disponível no arranjo PV. 
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Para que as características citadas sejam alcançadas, o sistema proposto deve contar com 

um sistema de controle eficiente, de modo a garantir desempenho satisfatório em regime 

permanente e robustez aos distúrbios dinâmicos de carga, da rede e de potência no arranjo PV. 

Neste sentido, os algoritmos de geração das referências da tensão do arranjo PV (MPPT), das 

tensões das cargas e da corrente da rede devem ser devidamente implementados. Além disso, 

os respectivos controladores de corrente e tensão dos conversores série e paralelo devem possuir 

boa rejeição aos distúrbios da tensão da rede e das correntes das cargas, garantindo que a 

corrente e as tensões controladas possuam baixa rejeição harmônica e robustez aos distúrbios 

dinâmicos. Por fim, o controlador da tensão do arranjo PV deve garantir a estabilidade e o 

desempenho da malha de controle, mesmo operando em diversos pontos de operação.  

 

1.2 Objetivo 

 

Estudar e implementar experimentalmente um sistema de geração distribuída fotovoltaico 

de duplo estágio, integrado a um sistema local de distribuição de energia trifásico implementado 

por meio de um condicionador de qualidade de energia unificado monofásico-trifásico. 

 

1.2.1 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos deste trabalho são definidos a seguir: 

 

• Modelar matematicamente os conversores série e paralelo e o barramento c.c. do 

sistema PV-UPQC-Mono-Tri, assim como o conversor c.c./c.c. Boost acoplado 

ao arranjo PV; 

• Desenvolver um algoritmo de geração de referência de corrente do conversor 

série, de forma a garantir que o balanço do fluxo de potência na estrutura seja 

reestabelecido após as variações de carga, bem como pelas variações na potência 

gerada pela fonte de energia fotovoltaica; 

• Projetar e implementar os controladores multi-ressonantes por realimentação de 

estados de corrente e tensão dos respectivos conversores série e paralelo, assim 

como os controladores PI de tensão do barramento c.c.; 
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• Desenvolver o procedimento metodológico para o projeto do controlador PI 

multimalhas de tensão do arranjo PV, e a partir deles, realizar o projeto e a 

implementação do mesmo; 

• Analisar a rejeição aos distúrbios harmônicos de corrente e tensão obtida pelos 

controladores multi-ressonantes por realimentação de estados; 

• Apresentar o fluxo de potência através do sistema PV-UPQC-Mono-Tri 

mostrando as curvas de potência aparente nos conversores, normalizadas em 

função da potência drenada pela carga e considerando a potência fornecida pela 

fonte de energia fotovoltaica, de forma a fornecer subsídios para o 

dimensionamento dos conversores série e paralelo; 

• Implementar por meio de simulações computacionais o sistema PV-UPQC-

Mono-Tri, avaliando o desempenho estático e dinâmico da estrutura e das 

estratégias de geração de referências e controle, considerando o sistema sob 

diferentes condições de operação; 

• Implementar e testar um protótipo da estrutura proposta, de modo a avaliar 

experimentalmente o desempenho do sistema. 

  

1.3 Contribuições do trabalho 

 

Seguem as contribuições inéditas obtidas por meio do desenvolvimento deste trabalho: 

 

• Proposta e implementação prática de um sistema de geração distribuída 

fotovoltaico de duplo estágio de conversão de energia, integrado a um sistema 

local de distribuição de energia trifásico a quatro fios implementado por meio de 

um UPQC monofásico-trifásico, o qual implementa simultaneamente as seguintes 

funções: i. fornecimento de tensões trifásicas à consumidores inicialmente 

alimentados apenas por sistemas de distribuição monofásicos; ii. aproveitamento 

da energia gerada por uma fonte primária de energia fotovoltaica; iii. elevação da 

qualidade de energia por meio do condicionamento ativo de potência, drenando 

ou injetando corrente na rede com alto fator de potência e baixa THD, e 

fornecendo às cargas tensões trifásicas senoidais, reguladas e equilibradas. 

• Estudo do fluxo de potência através do sistema PV-UPQC-Mono-Tri, 

considerando a potência drenada pelas cargas e a potência extraída do arranjo PV, 
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de forma a fornecer subsídios para o dimensionamento dos conversores série e 

paralelo; 

• O projeto de um controlador multi-ressonante por realimentação de estados com 

alta capacidade de rejeição de distúrbios harmônicos, com a análise das respostas 

em frequência das FTs de malha fechada que relacionam a corrente e as tensões 

(controladas) com os distúrbios e com as modulantes dos conversores série e 

paralelo; 

• Ainda inéditos na literatura, o desenvolvimento de procedimentos metodológicos 

para o projeto dos controladores PI de malha única e PI multimalhas utilizados no 

controle de tensão do arranjo PV.  

 

1.4 Organização do trabalho 

 

Este trabalho está dividido em sete capítulos, os quais são descritos a seguir:  

O capítulo dois apresenta os principais condicionadores ativos de QEE, sendo eles o Filtro 

Ativo de Potência Série, o Filtro Ativo de Potência Paralelo e o Condicionador Unificado de 

Qualidade de Energia (UPQC) e suas estratégias de condicionamento de energia, assim como 

o sistema UPQC-Mono-Tri. Em seguida, são apresentados os principais sistemas de GD 

multifuncionais baseados em sistemas PV, tais como os sistemas PV-FAPP e PV-UPQC. Por 

fim, a topologia do sistema PV-UPQC-Mono-Tri proposta é apresentada.  

No capítulo três o sistema PV-UPQC-Mono-Tri proposto é descrito detalhadamente, 

incluindo sua estrutura de potência e os algoritmos de geração de referências de corrente e 

tensão utilizados. Em seguida o estudo do fluxo de potência pelo sistema PV-UPQC-Mono-Tri 

é apresentado, de modo a fornecer subsídios para o projeto dos conversores, de acordo com as 

curvas das potências aparentes de ambos os conversores série e paralelo, normalizadas em 

relação à potência aparente das cargas e com o fluxo de potência ativa através da estrutura.  

Os controladores propostos e/ou utilizados são apresentados no capítulo quatro. 

Inicialmente, um controlador multi-ressonante por realimentação de estados proposto é 

apresentado e projetado para os conversores série e paralelo. Em seguida, um procedimento de 

projeto para o controlador PI multimalhas aplicado no controle da tensão do arranjo PV é 

apresentado. Neste capítulo, também são apresentados os controladores de tensão e de 

desbalanceamento de tensão do barramento c.c..  

O capítulo cinco apresenta os resultados obtidos via simulações computacionais, nos 

quais são apresentados resultados para o sistema PV-UPQC-Mono-Tri fornecendo tensões 
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trifásicas senoidais, equilibradas e reguladas às cargas, enquanto drena/injeta corrente senoidal 

em fase com a tensão da rede, além de processar a energia gerada pelo arranjo PV. 

No capítulo seis são apresentados os resultados experimentais obtidos por meio de um 

protótipo do sistema PV-UPQC-Mono-Tri. Inicialmente, o sistema é avaliado para a situação 

em que não há geração de energia pelo arranjo PV, avaliando o comportamento dinâmico e 

estático do sistema para diferentes tipos de cargas, ou seja, cargas trifásicas e monofásicas 

balanceadas e não balanceadas. Em seguida, são mostrados os resultados para o sistema 

processando a energia gerada pelo arranjo PV. Diversos pontos de operação do sistema são 

apresentados, avaliando os comportamentos estáticos e dinâmicos do sistema, bem como dos 

controladores propostos. Além disso, são apresentadas as potências ativa e aparente por cada 

um dos conversores, para diferentes condições de operação.  

Por fim, no sétimo capítulo são apresentadas as conclusões do trabalho e as propostas de 

continuidade.
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2. INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE GD FOTOVOLTAICOS AOS 

CONDICIONADORES ATIVOS DE POTÊNCIA 

 

Neste capítulo, os principais tipos de condicionadores ativos de potência são 

apresentados, sendo eles o Filtro Ativo de Potência Paralelo (FAPP), o Filtro Ativo de Potência 

Série (FAPS) e o Condicionador Unificado de Qualidade de Energia (UPQC). Também é 

apresentada a topologia UPQC-Mono-Tri (Silva e Negrão, 2018). 

Em seguida, são apresentados os sistemas de GD multifuncionais baseados em sistemas 

PV, os quais implementam, em uma única estrutura, o condicionamento da energia gerada por 

um arranjo PV, e o condicionamento ativo de potência voltado para a melhoria dos indicadores 

de QEE. Por fim, a topologia do sistema PV-UPQC-Mono-Tri é apresentado. 

 

2.1 Condicionadores ativos de potência 

 

Nos últimos anos, diversos tipos de condicionadores ativos de potência baseados em 

conversores estáticos de potência vêm sendo utilizados em aplicações que buscam a melhoria 

da QEE nos sistemas elétricos de potência. Os principais deles são o FAPP (Quinn e Mohan, 

1992; Costa et al, 2017; Kedjar e Al-Haddad, 2009), utilizado na supressão dos problemas de 

QEE da corrente drenada da rede, o FAPS, utilizado na supressão de problemas de QEE da 

tensão fornecida às cargas (Aredes e Watanabe, 1995; Buticchi et al, 2016; Kim et al, 2004), e 

o UPQC (Khadkikar et al, 2011; Trinh e Lee, 2014; Fujita e Akagi, 1998; Silva et al, 2002; 

Santos et al, 2014; Modesto et al, 2016; França et al, 2015, Campanhol et al, 2017), que engloba 

as funcionalidades de ambas as estruturas anteriores.  

Dentre os problemas de QEE de tensão que podem ser suprimidos pelo FAPS pode-se 

citar os harmônicos, as elevações e afundamentos, os desbalanceamentos, entre outros. Por 

outro lado, os problemas de QEE relacionados com as correntes, como harmônicos e reativos, 

podem ser suprimidos com a utilização de um FAPP, tornando a rede responsável somente pelo 

fornecimento da parcela ativa da energia drenada pelas cargas e obtendo fator de potência 

próximo de unitário. Os principais problemas de QEE de tensão são definidos no módulo oito 

do PRODIST redigido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2018). Já os limites 

máximos das componentes harmônicas de corrente são indicados na norma IEC 61000-3-2 

(IEC, 2018) e na recomendação IEEE 519 (IEEE, 2014). 
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2.1.1 Filtro Ativo de Potência Paralelo 

 

O FAPP é utilizado na supressão dos problemas de QEE das correntes drenadas pelas 

cargas, de modo a tornar a corrente drenada da rede senoidal e com fator de potência próximo 

do unitário, impedindo a degradação da forma de onda da tensão no PAC e diminuindo a 

potência aparente pelo sistema elétrico de potência. Desta maneira, o FAPP traz benefícios a 

todos os consumidores conectados ao PAC, e, por consequência, também melhora a qualidade 

da forma de onda da tensão fornecida às próprias cargas geradoras dos distúrbios. O diagrama 

em blocos da estrutura básica de um FAPP é mostrado na Figura 2.1.  

Figura 2.1 – Diagrama em blocos da estrutura básica de um FAPP 

 
Fonte: Autoria própria 

Comumente, um FAPP é formado por um VSI (Voltage Source Inverter), pelos elementos 

de filtragem representados na Figura 2.1 pelo indutor 𝐿𝑓 e sua resistência interna 𝑅𝐿𝑓, e por um 

barramento de tensão c.c., além dos algoritmos de geração de referência e dos sistemas de 

controle de tensão e corrente. (Silva, 2001). O FAPP opera como uma fonte de corrente não-

senoidal, que injeta as parcelas harmônicas 𝑖ℎ e reativas 𝑖𝑟 da corrente das cargas, de modo que 

a rede forneça somente a parcela ativa de corrente drenada pela carga (Silva, 2001; Campanhol, 

2012; Bacon, 2015; Kanjiya et al, 2013; Khadkikar, Chandra e Singh, 2011). Desta forma, o 

sistema de controle do FAPP deve contar com um eficiente algoritmo de extração das 

componentes harmônicas e reativas da corrente das cargas, além de um controlador de atuação 

eficiente em ampla faixa de frequências.  

 

2.1.2 Filtro Ativo de Potência Série 

 

O FAPS é comumente utilizado na supressão dos problemas de QEE da tensão que é 

entregue às cargas. Desta maneira, a utilização do FAPS traz benefícios à carga alimentada 

pelas tensões de melhor qualidade, mas não impede a degradação da QEE da tensão para os 
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demais consumidores conectados ao PAC, pela circulação das correntes harmônicas das cargas. 

O FAPS pode atuar simplesmente como um Restaurador Dinâmico de Tensão (DVR - Dynamic 

Voltage Restorer), compensando somente os afundamentos, elevações e desequilíbrios de 

tensão. Neste caso, a compensação ocorre somente na frequência fundamental (Wang et al, 

2006; Li et al, 2007). Por outro lado, o FAPS pode atuar na supressão de outros distúrbios além 

dos citados, como os harmônicos de tensão (Buticchi et al, 2016; Kim et al, 2004; Zou et al, 

2014). O diagrama em blocos da estrutura básica de um FAPS é mostrado na Figura 2.2.  

Figura 2.2 – Diagrama em blocos da estrutura básica de um FAPS 

 
Fonte: Autoria própria 

Comumente, o FAPS é composto por um VSI, pelos elementos passivos de filtragem 

(representados pela impedância 𝑍𝑠), pelos transformadores de acoplamento série e por uma 

fonte de tensão contínua em paralelo com o capacitor 𝐶𝑑𝑐, além dos algoritmos de geração de 

referências e controle (Silva, 2001). Basicamente, o FAPS atua como uma fonte de tensão não-

senoidal, subtraindo da tensão da rede 𝑣𝑠 uma tensão de compensação 𝑣𝑐, composta pelas 

componentes fundamentais ou harmônicas a serem compensadas, de modo que a tensão 

fornecida às cargas 𝑣𝐿 = 𝑣𝑠 − 𝑣𝑐 seja senoidal, regulada e equilibrada. Portanto, para a 

obtenção das referências de tensão a serem impostas nos terminais do transformador de 

acoplamento, a utilização de métodos de extração de componentes se faz necessária. Além 

disso, o controlador de tensão utilizado deve ser eficiente para uma vasta faixa de frequências 

harmônicas.  

 

2.1.3 Condicionadores Unificados de Qualidade de Energia 

 

O UPQC é utilizado na supressão dos problemas de QEE tanto da tensão fornecida às 

cargas quanto da corrente drenada da rede. A estrutura de um UPQC implementa em uma única 

estrutura e compartilhando o mesmo barramento de tensão c.c., as funcionalidades de um FAPS 

e um FAPP. Trata-se, portanto, de uma solução que atende simultaneamente a necessidade das 
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cargas críticas, que passam a ser alimentadas por tensões de boa qualidade, e das 

concessionárias, visto que a corrente drenada da rede é senoidal e em fase com a tensão da rede, 

impedindo a distorção das tensões no PAC e diminuindo a potência aparente do sistema elétrico 

(Fujita e Akagi, 1998). O diagrama em blocos da estrutura básica de um UPQC é mostrado na 

Figura 2.3. 

Figura 2.3 – Diagrama em blocos da estrutura básica de um UPQC 

 
Fonte: Autoria própria 

Normalmente, no sistema UPQC, o conversor série opera na compensação dos distúrbios 

da tensão da rede, enquanto que o conversor paralelo atua na compensação dos distúrbios da 

corrente das cargas. Desta maneira, o UPQC possibilita o condicionamento ativo de potência 

série e paralelo simultaneamente (Campanhol, 2017). Uma vasta revisão bibliográfica sobre 

topologias, métodos de controle, entre outras informações sobre UPQC’s foi apresentado por 

Khadkikar (2012). 

Dois modos de compensação podem ser utilizados no controle de um UPQC, sendo estes 

o modo de compensação Convencional, apresentado na subseção 2.1.3.1, e o modo de 

compensação Dual, apresentado na subseção 2.1.3.2. 

 

2.1.3.1 Modo de Compensação Convencional 

 

Neste modo de compensação os conversores série e paralelo são controlados como um 

FAPS e um FAPP, respectivamente (Khadkikar et al, 2011; Trinh e Lee, 2014; Fujita e Akagi, 

1998). Desta maneira, o conversor série opera como uma fonte não-senoidal de tensão para 

compensação de harmônicos, afundamentos, elevações e desequilíbrios da tensão da rede. Ao 

mesmo tempo, o conversor paralelo é controlado como uma fonte não-senoidal de corrente, 

responsável por fornecer as correntes harmônicas e reativas da carga. Para isso, são utilizados 
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algoritmos de geração de referências que geram as componentes não-senoidais de 

compensação, e os controladores devem sintetizar tais componentes não-senoidais. 

 

2.1.3.2 Modo de Compensação Dual 

 

No modo de compensação Dual, os conversores série e paralelo operam como fontes 

senoidais de corrente e de tensão, respectivamente (Silva et al, 2002; Santos et al, 2014; 

Modesto et al, 2016; França et al, 2015, Campanhol et al, 2017). Atuando no Modo de 

Compensação Dual, o conversor série é controlado impondo que as correntes da rede sejam 

senoidais e equilibradas, enquanto que o conversor paralelo fornece tensões senoidais, 

reguladas e equilibradas para as cargas. Desta maneira, o conversor paralelo forma um caminho 

de baixa impedância para as correntes harmônicas e reativas da carga, absorvendo-as. 

Consequentemente, as correntes harmônicas e reativas de compensação do conversor paralelo 

são obtidas indiretamente, enquanto que no modo de compensação Convencional, tais correntes 

devem ser calculadas por métodos de extração de componentes e impostas pelos controladores. 

Ao mesmo tempo, as tensões de compensação compostas pelas parcelas relativas aos 

harmônicos, afundamentos, elevações, desequilíbrios e pelos demais distúrbios da tensão da 

rede são verificadas entre os terminais dos transformadores de acoplamento série. Assim como 

no conversor paralelo, no modo de compensação Dual, tais tensões de compensação são obtidas 

indiretamente, enquanto que no modo Convencional, tais tensões devem ser calculadas e 

sintetizadas. 

Como visto, uma das principais vantagens do modo de compensação Dual em relação ao 

Convencional é que as referências dos controladores são senoidais, dispensando o uso de 

algoritmos de extração de componentes nos cálculos das referências dos filtros ativos. No modo 

Dual, as correntes harmônicas das cargas e as tensões harmônicas da rede se configuram como 

distúrbios para as malhas de controle de tensão do conversor paralelo e para a malha de controle 

de corrente do conversor série, respectivamente. Desta forma, apesar das referências senoidais, 

os controladores devem atuar eficientemente nas frequências harmônicas, rejeitando os 

distúrbios. Como desvantagem do modo Dual, pode-se citar a necessidade de os conversores 

série e paralelo operarem simultaneamente. 
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2.1.3.3 Condicionador Unificado de Qualidade de Energia Monofásico-Trifásico – UPQC-

Mono-Tri 

 

Boa parte dos consumidores de áreas rurais ou rêmoras são atendidos por redes 

monofásicas do tipo MRT (Monofilar com Retorno por Terra). O sistema MRT foi idealizado 

e utilizado pela primeira vez na Nova Zelândia, em 1920, e nas décadas seguintes, a utilização 

deste tipo de sistema foi amplamente difundida em países com grande extensão territorial como 

a Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Canadá, EUA (Alaska), Islândia e Brasil, levando a 

energia elétrica às áreas rurais distantes das redes de distribuição, pouco habitadas e com baixa 

densidade de carga. De fato, trata-se da opção mais econômica para a extensão das linhas de 

distribuição a partir das linhas trifásicas convencionais, até os consumidores mais distantes 

(Hosseinzadeh et al, 2010).  

Apesar dos baixos custos em relação aos demais sistemas de redes de transmissão, os 

sistemas MRT sofrem com alguns problemas crônicos, sendo que o principal deles é a 

dificuldade de regulagem da tensão entregue aos consumidores. Quando a linha opera com 

pouca carga, a tensão da linha tende a aumentar com a distância, pelo efeito da capacitância 

paralela entre o condutor e a terra, chamado de efeito Ferranti (Wolfs, 2005). Por outro lado, 

muitas linhas MRT foram construídas utilizando o condutor de aço zincado, material com 

resistividade de cerca de sete vezes a do condutor de alumínio com alma de aço (da Silva, 2006). 

Desta maneira, quando a linha opera carregada, a tensão tende a cair pela influência das perdas 

resistivas (Wolfs, 2005; Hosseinzadeh et al, 2010). 

Outros problemas relacionados à linha MRT são a variação na resistência do aterramento, 

visto que toda a corrente do circuito é injetada no solo, e a deterioração da forma de onda da 

tensão fornecida às unidades consumidoras pelas correntes harmônicas das cargas, amplificada 

pela influência da alta impedância da linha. Ainda neste sentido, verifica-se a possibilidade da 

existência de ressonância paralela entre a capacitância paralela da linha e a indutância série da 

linha somada à indutância de dispersão do transformador, aumentando a influência das 

correntes harmônicas próximas da frequência de ressonância na distorção da forma de onda da 

tensão (Wolfs, 2005). 

Outro problema enfrentado pelos consumidores rurais atendidos pelas redes do tipo MRT 

é a falta do sistema de distribuição trifásico. Conforme o estudo de campo realizado por 

Massouchin (2006), a potência elétrica média em CV dos equipamentos elétricos nas 

propriedades rurais no oeste do estado do Paraná saltou de 2,6 CV para 5,2 CV entre 1997 e 

2006, indicando que motores monofásicos não serão capazes de atender a demanda. Pode-se 
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citar também o aumento da demanda energética necessária para atender os processos referentes 

à automação dos processos produtivos, como a irrigação, o processamento agrícola pós-colheita 

envolvendo seleção e moagem de grãos, ventilação e refrigeração, lavagem e embalagem, entre 

outras (Silva e Negrão, 2018). Além disso, com o desenvolvimento da tecnologia, 

consumidores produtivos rurais vêm necessitando de energia elétrica trifásica de qualidade para 

acionamento de controladores eletrônicos, como por exemplo, os utilizados em ordenhas 

automatizadas em fazendas de alta tecnologia (Miranda, 2007; Scapini, 2014). 

Neste contexto, uma solução tanto para os problemas de QEE de tensão das linhas do tipo 

MRT quanto para a falta de um sistema de distribuição trifásico foi proposta por Negrão (2016) 

e Silva e Negrão (2018). Trata-se de um condicionador unificado de qualidade de energia de 

entrada monofásica e saída trifásica, operando no modo de compensação Dual. Com a utilização 

deste, um sistema local de distribuição trifásico a quatro fios é gerado, fornecendo às cargas 

tensões senoidais, reguladas e equilibradas, mesmo que a tensão da rede monofásica apresente 

problemas de QEE. Ao mesmo tempo, o sistema garante que a corrente da rede monofásica é 

senoidal e em fase com a tensão. Em condições ideais, onde a tensão da rede é senoidal e com 

mesmo valor eficaz das tensões de fase de saída, o conversor paralelo da fase “a” processa 66% 

da potência das cargas, enquanto o conversor série não processa nenhuma potência (Negrão, 

2016; Silva e Negrão, 2018). A Figura 2.4 apresenta o circuito de potência do UPQC-Mono-

Tri. 

Figura 2.4 – Circuito de potência do UPQC-Mono-Tri 

 
Fonte: Adaptado de Silva e Negrão (2018). 
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2.2 Sistemas de Geração distribuída baseados em sistemas fotovoltaicos 

 

Nos últimos anos, os sistemas de GD vêm se tornando um dos mais importantes eixos de 

estudos dentro da engenharia. Diversos fatores colaboram para isso, tais como: a crescente 

preocupação com o crescimento da demanda energética; os impactos ambientais e financeiros 

causados pela construção de novas linhas de transmissão; a preocupação com a degradação do 

meio ambiente causada pelas grandes usinas geradores de energia; o potencial dos sistemas de 

GD, operando em conjunto com mini e microrredes, em melhorar a segurança e a estabilidade 

do sistema elétrico de potência; e, principalmente, o aproveitamento de tecnologias limpas de 

geração de energia baseadas em FER (Chiradeja e Ramakumar, 2004). 

Sistemas de GD são normalmente pequenos sistemas modulares que operam próximos 

aos consumidores de energia, como usinas eólicas, sistemas fotovoltaicos, células a 

combustível, biomassa, pequenas centrais hidrelétricas, entre outros (Xue et al, 2004; Chiradeja 

e Ramakumar, 2004), e podem ter variadas potências de geração, desde quilowatts até 

megawatts. Normalmente, as unidades de baixa potência são conectadas diretamente à rede de 

transmissão (Xue et al, 2004). Além dos sistemas conectados à rede, pode-se citar também os 

sistemas não-conectados, chamados de autônomos (Chiradeja e Ramakumar, 2004). 

Apesar dos sistemas de GD englobarem também as fontes de energia tradicionais (FET), 

o maior destaque vem sendo dado às FER, pela crescente preocupação com a conservação do 

meio ambiente (Chiradeja e Ramakumar, 2004; de Brito, 2013). Dentre as FER, uma das fontes 

de energia que mais se destaca é a solar, pela abundância da disponibilidade de sua fonte 

primária (REN21, 2016) e pela recente diminuição nos custos dos arranjos PV (Yuan, 2015).  

 

2.2.1 Sistemas de GD baseados em sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica 

 

O principal objetivo de um sistema de GD fotovoltaico conectado à rede elétrica é injetar, 

na forma de energia ativa, a energia gerada pelo arranjo PV. As células fotovoltaicas, 

apresentadas no anexo B, são as responsáveis pela conversão da energia solar em energia 

elétrica na forma de corrente contínua. Desta forma, para que se injetar a energia gerada pelo 

arranjo PV na rede elétrica na forma de energia ativa, um conversor c.c./c.a. se faz necessário. 

Quanto às estruturas de processamento de energia, os de sistemas de GD fotovoltaicos podem 

ser divididos em estruturas de simples estágio (c.c./c.a.) e de duplo estágio (c.c./c.c. e c.c./c.a.). 

Tais estruturas são apresentadas a seguir: 
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2.2.1.1 Sistema de GD fotovoltaico de simples estágio conectado à rede  

 

O sistema de GD fotovoltaico de simples estágio conectado à rede conta somente com o 

conversor c.c./c.a., seja ele monofásico ou trifásico, e o arranjo PV é conectado diretamente ao 

barramento c.c. do conversor c.c./c.a.. Deste modo, o arranjo PV deve ser formado por uma 

associação de vários módulos fotovoltaicos em série, para que a tensão nos terminais do arranjo 

PV esteja em conformidade com a tensão do barramento c.c. do inversor. Neste caso, a tensão 

do barramento c.c. deve ser controlada de modo a implementar o método de MPPT (Oliveira et 

al, 2016; Campanhol, 2017; Campanhol et al, 2017b). A Figura 2.5 mostra o diagrama em 

blocos da estrutura simplificada de um sistema GD fotovoltaico de simples estágio.  

Figura 2.5 – Sistema de GD fotovoltaico de simples estágio conectado à rede  

 
Fonte: Autoria própria 

 

2.2.1.2 Sistema de GD fotovoltaico de duplo estágio conectado à rede  

 

O sistema de GD fotovoltaico de duplo estágio conectado à rede conta com o estágio de 

conversão c.c./c.a., responsável pela injeção da energia extraída do arranjo PV na rede elétrica, 

e com um estágio de conversão c.c./c.c., responsável por elevar a tensão de saída do arranjo PV 

para a tensão do barramento c.c. e por implementar o seguimento do ponto de máxima potência 

(MPPT) (Ding et al, 2016; Femia et al, 2009; Jain e Singh, 2017; Reiter et al, 2016; Silva et al, 

2017; Viinamäki et al, 2016). A Figura 2.6 apresenta o diagrama em blocos desta estrutura. 

Figura 2.6 – Diagrama em blocos de um sistema de GD fotovoltaico de duplo estágio conectado à rede  

 
Fonte: Autoria própria 
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inversor, visto que há um conversor elevador entre o arranjo e o barramento c.c.. Pode-se citar 

também a possibilidade de utilizar módulos PV em paralelo, diminuindo as perdas em caso de 

sombreamentos parciais (Takami, 2017). Além disso, os controladores de tensão e corrente dos 

estágios de conversão são independentes, operando com a máxima eficiência (de Brito, 2013). 

Como desvantagem, pode-se citar a menor eficiência pelo uso de mais componentes passivos e 

chaves de potência (Wu et al, 2011). 

 

2.2.2 Sistemas de GD multifuncionais baseados em sistemas fotovoltaicos 

 

Conforme apresentado na seção 2.1, condicionadores ativos de energia são 

implementados por meio de conversores c.c./c.a. conectados em paralelo, série ou de ambas as 

formas com a rede elétrica. Por outro lado, conforme apresentado na seção 2.2.1, um conversor 

c.c./c.a. conectado em paralelo com a rede elétrica é utilizado para injetar a energia drenada do 

arranjo PV na rede, na forma de energia ativa. Neste contexto, diversos trabalhos vêm propondo 

a utilização de um único conversor c.c./c.a. em paralelo com a rede para, simultaneamente, 

injetar a energia extraída do arranjo PV na rede elétrica e implementar a compensação ativa de 

potência. Nas subseções 2.2.2.1 e 2.2.2.2 a seguir, serão apresentadas as estruturas que unem 

as funcionalidades de um sistema de GD fotovoltaico com as funcionalidades dos 

condicionadores ativos de potência. 

 

2.2.2.1 Sistema GD fotovoltaico com a funcionalidade de um FAPP 

 

A Figura 2.7 apresenta o diagrama em blocos simplificado da estrutura que alia a 

funcionalidade de um sistema de GD fotovoltaico com a funcionalidade de um FAPP, chamada 

neste trabalho de PV-FAPP. Na Figura apresentada, o diagrama em blocos de sistema de 

simples estágio é apresentado (Campanhol, 2017b; Oliveira et al, 2016; Sant et al, 2013). 

Entretanto, as funcionalidades quanto à injeção de energia na rede e supressão dos distúrbios 

das correntes das cargas deste sistema também podem ser alcançadas por uma estrutura de 

duplo-estágio, que se diferencia da estrutura apresentada somente pela utilização de um 

conversor c.c./c.c. entre o barramento c.c. e o arranjo PV (Silva et al, 2017).  

Ao implementar as funcionalidades de um sistema PV e de um FAPP, tanto a injeção da 

energia ativa extraída do arranjo PV quanto a compensação das correntes harmônicas e reativas 

das cargas são realizadas simultaneamente. Desta forma, a corrente a ser sintetizada no 

elemento de conexão do conversor c.c./c.a. com a rede elétrica é composta por uma componente 
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de frequência fundamental resultante da corrente ativa a ser injetada na rede somada à parcela 

reativa da corrente da carga, e pelas componentes harmônicas da corrente das cargas. Desta 

maneira, a corrente da rede se torna senoidal e com alto fator de potência, seja ela em fase 

(𝑃𝑃𝑉 < 𝑃𝐿) (𝑃𝑃𝑉 – Potência ativa do arranjo PV, 𝑃𝐿 – Potência ativa drenada pelas cargas 

conectadas à saída do PV-UPQC-Mono-Tri) ou em contra fase (𝑃𝑃𝑉 > 𝑃𝐿) com a tensão da 

rede.  

Figura 2.7 – Diagrama em blocos da estrutura básica de um PV-FAPP de simples estágio 

  
Fonte: Autoria própria 

 

2.2.2.2 Sistema GD fotovoltaico com a funcionalidade de um UPQC 

 

Assim como na estrutura PV-FAPP, percebeu-se que a estrutura de potência do UPQC 

pode ser utilizada para injetar a energia extraída do arranjo PV na rede elétrica, ao mesmo tempo 

em que a compensação ativa série e paralela de energia é realizada. A estrutura que combina o 

sistema PV com o UPQC será chamada neste trabalho de PV-UPQC. O diagrama em blocos da 

estrutura básica do sistema PV-UPQC é mostrado na Figura 2.8.  

Figura 2.8 – Diagrama em blocos da estrutura básica de um sistema PV-UPQC 

 
Fonte: Autoria própria 
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necessária para alimentar as cargas é drenada da rede. Por fim, a corrente resultante da rede é 

senoidal e em fase com a tensão quando a potência drenada pela carga é maior que a potência 

extraída do arranjo PV (𝑃𝑃𝑉 < 𝑃𝐿), ou é senoidal e em contra fase com a tensão da rede quando 

a potência extraída do arranjo PV é maior que a potência ativa drenada pelas cargas (𝑃𝑃𝑉 > 𝑃𝐿). 

Ao mesmo tempo, a tensão da rede é compensada e as tensões fornecidas às cargas são 

senoidais, reguladas e equilibradas. 

Nos últimos anos, o interesse por este tipo de estrutura vem aumentando. Os estudos 

iniciais sobre a utilização de um sistema PV com condicionamento ativo de energia série e 

paralelo foram feitos por Cavalcanti et al (2006), onde foi apresentado um sistema de simples 

estágio. Entretanto, o conversor série foi controlado como um DVR, sem a compensação dos 

harmônicos de tensão, e não foram apresentados resultados experimentais para a operação do 

conversor paralelo. Já em Han et al (2006), foi apresentado um sistema de geração distribuída 

com conjunto com um UPQC, operando no modo de compensação convencional. Ainda 

operando no modo convencional, pode-se citar os trabalhos de Dash e Ray (2018), que 

apresentam resultados de simulação para uma estrutura de duplo estágio, e de Devassy e Singh 

(2018) que apresentam resultados experimentais para uma estrutura de simples estágio. 

Operando no modo de compensação dual, pode-se citar o trabalho de Campanhol et al (2017a), 

que apresenta resultados experimentais para um sistema PV-UPQC trifásico a quatro fios em 

uma estrutura de simples estágio. 

 

2.2.3 Topologia do sistema PV-UPQC-Mono-Tri Proposta 

 

A topologia proposta neste trabalho é apresentada na Figura 2.9. Trata-se de um sistema 

de GD fotovoltaico, que opera integrado a um UPQC de entrada monofásica e saída trifásica a 

quatro fios, operando no modo de compensação dual.  

Figura 2.9 – Topologia do sistema PV-UPQC-Mono-Tri proposta 

 
Fonte: Autoria própria 
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O sistema PV é de duplo estágio, visto que a integração entre o arranjo PV e o UPQC é 

realizado por meio de um conversor c.c./c.c. elevador (Boost). Desta forma, diversas 

configurações de arranjo PV podem ser utilizadas, sem a necessidade de que o arranjo PV opere 

na tensão nominal do barramento c.c. do UPQC. Além disso, o seguimento do ponto de máxima 

potência do arranjo PV é implementado atuando na razão cíclica da chave do conversor c.c./c.c. 

Boost. 

Neste sistema, o conversor paralelo opera como uma fonte de tensão trifásica senoidal, 

equilibrada e regulada, compensando indiretamente os distúrbios da tensão da rede, que podem 

ser medidos entre os terminais do transformador de acoplamento série. De fato, os braços 

inversores que implementam as fases “b” e “c” do conversor paralelo operam apenas como 

fontes de tensão, visto que são desacopladas do restante do sistema.  

Por outro lado, o braço inversor que implementa a fase “a”, além de implementar a fonte 

de tensão, processa a energia ativa que flui entre o barramento c.c. e a rede, seja para alimentar 

as cargas conectadas às fases “b” e “c” ou para injetar a energia gerada pelo arranjo PV na rede. 

Já o conversor série monofásico opera como uma fonte de corrente senoidal, garantido que a 

corrente drenada/injetada na rede seja senoidal e em fase com a tensão. 

Utilizando a topologia proposta, é possível fornecer tensões trifásicas equilibradas, 

balanceadas e senoidais para as cargas, a partir de uma rede elétrica monofásica. Além disso, a 

rede opera com alto fator de potência, e a corrente drenada/injetada na rede é senoidal. 

Simultaneamente, a energia gerada por um arranjo PV é condicionada e injetada na rede elétrica 

na forma de energia ativa. 

 

2.3 Conclusão 

 

Neste capítulo foram apresentados os principais métodos de condicionamento ativo de 

energia utilizados na melhoria dos indicadores de Qualidade da Energia Elétrica, como os 

Filtros Ativos de Potência Série e Paralelo, e o Condicionador Unificado de Qualidade de 

Energia, que une a funcionalidade de ambos. Neste contexto, foi apresentado o UPQC-Mono-

Tri, topologia que implementa um sistema local de distribuição de energia trifásico a quatro 

fios a partir da rede monofásica, ao mesmo tempo atua na correção de problemas de Qualidade 

de Energia Elétrica de tensão e de corrente. 

Em seguida, foram apresentados os principais sistemas de Geração Distribuída baseados 

em sistemas fotovoltaicos, e as estruturas que integram os sistemas de GD fotovoltaicos e os 
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condicionadores ativos de Potência. Neste contexto, a topologia do sistema PV-UPQC-Mono-

Tri foi apresentada. 

Nos capítulos 3 e 4, a estrutura do sistema PV-UPQC-Mono-Tri e seu sistema de controle 

são detalhadamente apresentados. 
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3. DESCRIÇÃO DO SISTEMA PV-UPQC-MONO-TRI PROPOSTO 

 

Neste capítulo o sistema PV-UPQC-Mono-Tri proposto é apresentado detalhadamente. 

Inicialmente, são tecidos comentários sobre o circuito de potência. Em seguida, são 

apresentados o algoritmo de geração de referência da corrente do conversor série, incluindo o 

algoritmo baseado no sistema de eixos de referência síncrono (SRF – Synchronous Reference 

Frame) (Silva et al, 2002) aplicado às correntes das cargas e a Malha de Controle Feed-forward 

(MCFF), e o algoritmo de geração de referência das tensões do conversor paralelo. Por fim, um 

estudo do fluxo de potência pela estrutura é apresentado, oferecendo subsídios para o projeto 

dos conversores série e paralelo da fase “a”, e propiciando um melhor entendimento sobre o 

funcionamento da estrutura. A Figura 3.1 mostra o circuito de potência e o sistema de controle 

do sistema PV-UPQC-Mono-Tri. 

Figura 3.1 – Diagrama em blocos da estrutura de potência do sistema PV-UPQC-Mono-Tri e de seu 

sistema de controle 

 
Fonte: Autoria própria. 
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conectado ao neutro da rede monofásica. O neutro da rede monofásica é também utilizado como 

neutro das cargas conectadas ao sistema, sejam elas monofásicas ou trifásicas a quatro fios.  

Um dos inversores, do tipo PWM Half-Bridge monofásico, é chamado de inversor série. 

O conversor série é formado pelo inversor série conectado à rede por um filtro passivo indutivo 

(L) e um transformador de acoplamento. Tal transformador é instalado entre a rede monofásica 

e a carga conectada ao conversor paralelo da fase “a”. Já o inversor paralelo é implementado 

por um inversor PWM trifásico a três braços. Cada um dos três braços inversores é conectado 

a seu respectivo filtro passivo indutivo-capacitivo (LC), implementando o conversor paralelo.  

Como se trata de um sistema PV de duplo estágio, há um conversor c.c./c.c. elevador 

(Boost) entre o arranjo PV e o barramento c.c., responsável por elevar a tensão do arranjo PV 

para a tensão do barramento c.c.. Tal conversor é utilizado para diminuir o número de módulos 

PV a serem utilizados em série, para que o nível de tensão do arranjo PV esteja de acordo com 

o nível de tensão do barramento c.c.. 

Conforme a Figura 3.1, um capacitor é conectado em paralelo com o arranjo PV, sendo 

utilizado para eliminar os ruídos e para permitir que a tensão do arranjo PV seja controlada. Já 

o capacitor do barramento c.c. se comporta como o capacitor de saída do conversor. O ganho 

estático do conversor Boost, desconsiderando as perdas nas chaves e nos elementos passivos de 

filtragem, é dado por: 

𝑣𝑑𝑐

𝑣𝑃𝑉
=

1

1−𝑑𝑏
          (3.1) 

onde 𝑣𝑑𝑐 é a tensão do barramento c.c., 𝑣𝑝𝑣 é a tensão do arranjo PV e 𝑑𝑏 é a razão cíclica do 

conversor Boost. 

 

3.1.1 Algoritmo de Geração de Referência de Corrente do Conversor Série 

 

Nesta subseção, será apresentado o algoritmo de geração de referência do conversor série, 

que é composto pelo controlador de tensão do barramento c.c., pelo algoritmo baseado no 

sistema de eixos de referência síncrona (SRF – Synchronous Reference Frame) (Silva et al, 

2002; Bhattacharya et al, 1991) aplicado à corrente das cargas e pela Malha de Controle Feed-

Forward (MCFF) (Silva et al, 2016; Campanhol et al, 2017a; Campanhol et al, 2017b; Oliveira 

et al, 2016). Além disso, o sistema é sincronizado com a rede monofásica por meio do sistema 

de detecção de fase (PLL – Phase-Locked Loop) (Bacon et al, 2014).  

O sistema opera no modo de compensação dual. Logo, o conversor série deve impor uma 

corrente senoidal e em fase com a tensão da rede elétrica. Neste caso, um controlador PI clássico 
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implementado no referencial síncrono dq poderia ter sido utilizado, visto que, em um sistema 

sem distúrbios, o sinal de referência é contínuo e o erro em regime permanente é nulo. 

Entretanto, em condições em que a tensão da rede elétrica seja composta por componentes 

harmônicas, tais componentes se comportam como distúrbios para a malha de controle de 

corrente, conforme mostrado no Apêndice A, distúrbios estes que não são efetivamente 

rejeitados pelo controlador PI no referencial síncrono dq. Para obter uma efetiva rejeição aos 

distúrbios, foram utilizados controladores ressonantes, permitindo que o sistema seja 

implementado no referencial estacionário a.  

A amplitude da corrente ativa a ser drenada ou injetada na rede, de forma a manter o 

equilíbrio de potência na estrutura, depende da parcela ativa das correntes das cargas e da 

potência gerada pelo arranjo PV. De fato, quanto mais eficiente for o cálculo da corrente que 

estabiliza o balanço de potência entre os conversores, menor será a oscilação de tensão no 

barramento c.c. nos degraus de carga e de potência extraída do arranjo PV.  

Neste trabalho, o algoritmo baseado em SRF é utilizado para calcular a amplitude da 

corrente ativa a ser drenada para alimentar as cargas trifásicas. Para isso, o algoritmo baseado 

em SRF é utilizado para separar as parcelas de corrente ativas, reativas e harmônicas das cargas. 

Além dele, o responsável pela regulação do fluxo de potência na estrutura é o controlador PI 

do barramento c.c., que calcula a corrente a ser injetada ou drenada da rede para que a tensão 

do barramento se mantenha estabilizada, compensando as perdas na estrutura e possíveis 

distúrbios na tensão da rede elétrica. A Figura 3.2 apresenta o algoritmo de geração de 

referência de corrente para o conversor série. 

Figura 3.2 – Diagrama em blocos do algoritmo de geração de referência de corrente do conversor série 

 
Fonte: Autoria própria. 

De acordo com a subseção 4.2, a malha de controle de tensão sobre o barramento c.c. 

deve ser lenta, de modo a evitar que a referência de corrente seja distorcida por componentes 

de 120Hz, presentes na tensão do barramento c.c. pela atuação dos inversores. Desta maneira, 

caso o controlador de tensão fosse o único responsável pela obtenção da amplitude da corrente 

de referência, grandes oscilações poderiam ocorrer na tensão do barramento em grandes 
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degraus de potência disponível no arranjo PV, o que é indesejado. Por isso, MCFF é utilizada 

para calcular a amplitude da corrente ativa a ser injetada na rede elétrica a partir da potência 

extraída do arranjo PV, melhorando a dinâmica da tensão do barramento c.c. quando ocorrem 

degraus de potência gerada pelo arranjo PV. 

 

3.1.1.1 Algoritmo baseado em SRF aplicado às correntes das cargas 

 

O algoritmo SRF foi inicialmente utilizado na compensação ativa de energia de um filtro 

série híbrido trifásico (Bhattacharya et al, 1991), atuando como isolador harmônico entre a 

fonte de alimentação e a carga (Silva, 2001). O algoritmo SRF é muito eficiente na separação 

das parcelas ativas, harmônicas e reativas de correntes e tensões, e o faz de forma simples, 

utilizando apenas equações matemáticas básicas e um filtro passa-baixas. Uma das aplicações 

em que o algoritmo SRF é amplamente utilizado é o FAPP, em que é necessário calcular as 

parcelas harmônica e reativa das correntes das cargas, de modo a compensá-las (Angélico et al, 

2014; Bacon, 2015; Kanjiya et al, 2013; Costa et al, 2017).  

Entretanto, no caso de um UPQC operando no modo Dual, não é mais necessário calcular 

componentes harmônicas e reativas de corrente a serem compensadas, pois tais parcelas são 

compensadas indiretamente. Neste trabalho, o algoritmo SRF é utilizado para calcular a 

corrente ativa a ser drenada da rede monofásica para alimentar as cargas conectadas ao 

conversor trifásico de saída.  

Neste trabalho, dentre as três correntes das cargas, apenas a corrente da carga conectada 

à fase “a” (𝑖𝐿𝑎) foi medida e utilizada pelo algoritmo de controle. As correntes relativas às 

cargas conectadas às fases “b” e “c” foram estimadas pelas correntes dos indutores de filtragem 

dos conversores paralelos das fases “b” e “c” (𝑖𝐿𝑓𝑝𝑏 e 𝑖𝐿𝑓𝑝𝑐), visto que a diferença entre as 

correntes dos indutores e as correntes das cargas é a corrente do capacitor, que representa uma 

parcela reativa e não interfere no cálculo da corrente ativa das cargas. Logo, no algoritmo SRF, 

foram consideradas 𝑖𝐿𝑏 = 𝑖𝐿𝑓𝑝𝑏 e 𝑖𝐿𝑐 = 𝑖𝐿𝑓𝑝𝑐. 

Inicialmente, as correntes das cargas (𝑖𝐿𝑎, 𝑖𝐿𝑏, 𝑖𝐿𝑐), representadas no referencial 

estacionário abc, devem ser representadas no referencial estacionário bifásico 𝛼𝛽0. Para isso, 

utiliza-se a matriz de transformação de Clarke: 

[

𝑖𝐿𝛼
𝑖𝐿𝛽
𝑖𝐿0

] =

[
 
 
 
 1 −

1

2
−
1

2

0
 3

2
−
 3

2
1

 2

1

 2

1

 2 ]
 
 
 
 

[
𝑖𝐿𝑎
𝑖𝐿𝑏
𝑖𝐿𝑐

]              (3.2) 
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Após a transformação para o referencial estacionário bifásico 𝛼𝛽0, as correntes das cargas 

são transformadas para o referencial síncrono dq, por meio da matriz de transformação de Park.  

[
𝑖𝐿𝑑
𝑖𝐿𝑞
] = [

𝑠𝑒𝑛(𝜃) − 𝑐𝑜𝑠(𝜃)

𝑐𝑜𝑠(𝜃) 𝑠𝑒𝑛(𝜃)
] [
𝑖𝐿𝛼
𝑖𝐿𝛽
]            (3.3) 

onde 𝜃 é o ângulo de fase da rede elétrica monofásica, obtido pelo sistema PLL mostrado no 

Anexo A. 𝑠𝑒𝑛(𝜃) e 𝑐𝑜𝑠(𝜃) são as coordenadas do vetor unitário síncrono. 

Conforme mostrado na Figura 3.2, a corrente 𝑖𝐿𝑑 passa por um filtro passa-baixas 

(𝐹𝑃𝐵𝑖𝑑), extraindo sua componente média, que representa a componente ativa da corrente da 

carga trifásica. Entretanto, como a corrente das cargas são trifásicas e a rede é monofásica, é 

necessário ajustar, por um ganho, a corrente média da carga trifásica no eixo dq, de modo que 

seja obtida a amplitude da corrente ativa a ser drenada da rede monofásica para alimentar as 

cargas. Assim como apresentado em Silva e Negrão (2018), no referencial síncrono dq, a 

potência ativa drenada das cargas (𝑃𝐿) é dada por: 

𝑃𝐿 = 𝑣𝑑𝑑𝑐𝑖𝐿𝑑𝑑𝑐               (3.4) 

onde 𝑣𝑑𝑑𝑐 e 𝑖𝑑𝑑𝑐 representam as tensões trifásicas, consideradas senoidais e equilibradas, e a 

parcela ativa da corrente da carga trifásica, no referencial síncrono dq, respectivamente. 

Já a potência drenada da rede para alimentar as cargas (𝑃𝑠) é dada por: 

𝑃𝑠 =
𝑉𝑝𝑠𝐼𝑝𝑠

2
                     (3.5) 

onde 𝑉𝑝𝑠 e 𝐼𝑝𝑠 são o valor de pico da tensão e da corrente da rede monofásica, respectivamente, 

consideradas senoidais e em fase. 

Considerando que o valor eficaz da tensão da rede monofásica é igual ao valor eficaz das 

tensões de fase fornecida às cargas, pode-se escrever: 

𝑣𝑑𝑑𝑐 = √3/2 𝑉𝑝𝑘 = √3/2 𝑉𝑝𝑠                 (3.6) 

Considerando um sistema ideal, a potência da rede é igual à potência das cargas. Logo, é 

possível obter: 

𝐼𝑝𝑠 =  6𝑖𝑑𝑑𝑐             (3.7) 

Desta forma, o ganho de ajuste do sistema trifásico para o sistema monofásico é de  6.  

O filtro passa-baixas 𝐹𝑃𝐵𝑖𝑑 utilizado é um filtro de Butterworth discreto de segunda 

ordem, com frequência de corte igual a 12Hz. Tal frequência de corte é escolhida por estar uma 

década abaixo da menor frequência a ser rejeitada, que é igual a 120Hz. Este filtro também 

opera rejeitando possíveis sinais de 120Hz da saída do controlador PI de tensão do barramento. 
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A saída do controlador PI de tensão também é aplicada ao filtro passa-baixas 𝐹𝑃𝐵𝑖𝑑, 

eliminando quaisquer componentes de 120Hz e sua propagação na referência de corrente. É 

importante ressaltar que a dinâmica do controlador de tensão do barramento c.c. não sofre 

nenhum atraso pelo filtro 𝐹𝑃𝐵𝑖𝑑, pois o filtro é muito mais rápido que o controlador PI. 

 

3.1.1.2 MCFF - Malha de Controle Feed-Forward 

 

A potência disponível no arranjo PV varia de acordo com as condições climáticas. No 

caso de variações abruptas na irradiância solar incidente sobre o arranjo PV, a potência extraída 

do arranjo PV varia rapidamente. Nos sistemas PV apresentados na seção 2.2.1, o arranjo PV é 

conectado, diretamente ou por um estágio c.c./c.c., ao barramento c.c. do conversor c.c./c.a. 

conectado em paralelo com rede. Na maioria dos casos, o controlador de tensão do barramento 

c.c. é o responsável pelo cálculo da referência de corrente a ser injetada na rede, de modo a 

manter o balanço de energia na estrutura. Entretanto, tal controlador de tensão deve ser lento, 

de modo a evitar a propagação das oscilações presentes na tensão do barramento na referência 

da corrente injetada na rede. Desta forma, as variações abruptas da energia extraída do arranjo 

PV geram transitórios consideráveis na tensão do barramento c.c., visto que o balanço de 

energia na estrutura demora a ser alcançado. 

Para resolver o problema dos transitórios na tensão do barramento c.c. quando ocorrem 

variações abruptas na potência disponível no arranjo PV, a MCFF foi proposta por Oliveira et 

al (2016) para um sistema de simples estágio monofásico e por Silva et al (2016) para um 

sistema de duplo estágio monofásico. Já em Campanhol et al (2017a), foi proposto um sistema 

de simples estágio trifásico, enquanto que em Campanhol et al (2017b), a MCFF foi utilizada 

para um sistema PV-UPQC, em uma estrutura de simples estágio e condicionamento ativo de 

energia série e paralelo trifásico. 

A MCFF é utilizada para calcular de forma rápida a amplitude da corrente ativa a ser 

injetada na rede elétrica, a partir da potência extraída do arranjo PV. Desta maneira, é possível 

acelerar a resposta dinâmica da tensão do barramento c.c. quando ocorrem rápidas variações na 

irradiância solar incidente do arranjo PV, e consequentemente, na potência extraída do arranjo 

PV, de forma que o equilíbrio de potência do sistema PV-UPQC-Mono-Tri seja rapidamente 

alcançado. Com a utilização da MCFF, são evitados overshoots/undershoots indesejados na 

tensão do barramento c.c., e o tempo de assentamento da tensão do barramento nas alterações 

bruscas de irradiância solar é reduzido (Oliveira et al, 2016; da Silva et al, 2017).  
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Quando um sistema monofásico é representado no referencial síncrono dq, o valor médio 

de uma componente no eixo direto representa, no referencial estacionário a, o valor de pico da 

componente ativa. Desta forma, a MCFF calcula a componente de corrente no eixo direto que 

representa a corrente ativa a ser injetada na rede monofásica, chamada de corrente de feed-

forward (𝑖𝑓𝑓), de forma que toda a energia extraída do arranjo PV seja injetada na rede. 

𝑃𝑃𝑉 = 𝑣𝑃𝑉𝑖𝑃𝑉                  (3.8) 

Conforme mostrado na seção 4.4, o controlador PI multimalhas necessita das leituras da 

tensão 𝑣𝑃𝑉 e da corrente do indutor 𝑖𝐿𝑓𝑏. Desta forma, evitando a utilização de outro sensor de 

corrente para a leitura de 𝑖𝑃𝑉, a potência 𝑃𝑃𝑉 será estimada utilizando a corrente do indutor 𝑖𝐿𝑓𝑏. 

Como a corrente 𝑖𝐿𝑓𝑏 possui uma componente na frequência de chaveamento do conversor 

c.c./c.c., tal corrente é aplicada um filtro passa-baixas de Butterworth discreto e de segunda 

ordem (𝐹𝑃𝐵𝑖𝐿𝑓𝑏
), com frequência de corte de 200 Hz, do qual a saída é a corrente 𝑖𝐿𝑏    . Portanto, 

a potência extraída do arranjo PV é calculada por: 

𝑃𝑃𝑉 = 𝑣𝑃𝑉𝑖𝐿𝑓𝑏                        (3.9) 

A potência vinda do arranjo PV injetada na rede elétrica monofásica pode ser calculada 

por: 

𝑃𝑎𝑐 =
𝑣𝑑𝑖𝑑𝑃𝑉

2
                  (3.10) 

onde 𝑣𝑑 é a tensão da rede monofásica e 𝑖𝑑𝑃𝑉  é a corrente ativa da rede, ambas consideradas 

senoidais e representadas no eixo direto do referencial síncrono dq. 

Considerando que não há perdas nos conversores e que a potência gerada pelo arranjo PV 

está sendo injetada na rede, é possível escrever que: 

𝑃𝑃𝑉 = −𝑃𝑎𝑐              (3.11) 

Como mostrado anteriormente, a corrente 𝑖𝑓𝑓 representa a amplitude da corrente ativa a 

ser injetada na rede elétrica monofásica, de acordo com a potência do arranjo PV. Desta forma, 

𝑖𝑑𝑃𝑉 = 𝑖𝑓𝑓. Portanto: 

𝑖𝑓𝑓 = −
2𝑣𝑃𝑉𝑖𝐿𝑓𝑏      

𝑣𝑑
                 (3.12) 

 

3.1.2 Algoritmo de Geração das Referências de Tensão do Conversor Paralelo 

 

Com o sistema PV-UPQC-Mono-Tri atuando no modo de compensação dual, o conversor 

paralelo é controlado para fornecer tensões trifásicas senoidais, equilibradas e reguladas às 
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cargas. Desta forma, as referências de tensão são calculadas simplesmente pela multiplicação 

do valor de pico da tensão desejada de saída com o seno do ângulo de fase da rede elétrica, 

obtido com o sistema PLL, em fase com a tensão da rede ou defasado em ±120º. A Figura 3.3 

apresenta o diagrama em blocos do algoritmo de geração das referências de tensão do conversor 

paralelo. 

Figura 3.3 – Diagrama em blocos do algoritmo de geração das referências de tensão do conversor paralelo 

  

Fonte: Autoria própria. 

As tensões de referência para as três fases são calculadas a partir das seguintes equações: 

𝑣𝐶𝑓𝑝𝑎
∗ = 𝑉𝑝𝑘𝑠𝑒𝑛(𝜃) + 𝑢𝑑𝑒𝑠                    (3.13) 

𝑣𝐶𝑓𝑝𝑏
∗ = 𝑉𝑝𝑘𝑠𝑒𝑛(𝜃 − 120°) + 𝑢𝑑𝑒𝑠             (3.14) 

𝑣𝐶𝑓𝑝𝑐
∗ = 𝑉𝑝𝑘𝑠𝑒𝑛(𝜃 + 120°) + 𝑢𝑑𝑒𝑠             (3.15) 

onde 𝑉𝑝𝑘 é a amplitude da tensão desejada de saída, 𝜃 é o ângulo de fase da rede elétrica 

estimado pelo sistema PLL e 𝑢𝑑𝑒𝑠 é o sinal de saída do controlador de desbalanceamento de 

tensão do barramento c.c.. 

Para o correto funcionamento do sistema PV-UPQC-Mono-Tri, é necessário que as 

tensões os capacitores do barramento c.c. sejam balanceadas, ou seja, é necessário que 𝑣𝑑𝑐1 =

𝑣𝑑𝑐2. Por isso, foi implementado um controlador PI para balancear tais tensões. A saída deste 

controlador é um valor médio a ser aplicado nas tensões de referência do conversor paralelo, de 

modo que, em regime permanente, as tensões 𝑣𝑑𝑐1 e 𝑣𝑑𝑐2 sejam iguais e não existam 

componentes contínuas nas tensões de saída do conversor paralelo. O controlador PI utilizado 

foi sintonizado empiricamente e possui a seguinte função de transferência: 

𝐺𝑃𝐼
𝑑𝑒𝑠(𝑠) =

0,4𝑠+0,05

𝑠
                         (3.16) 

 

𝑉𝑝𝑘  

𝑠𝑒𝑛(𝜃) 

++
𝑢𝑑𝑒𝑠  

𝑣𝐶𝑓𝑝𝑎
∗  

𝑉𝑝𝑘  
++

𝑢𝑑𝑒𝑠  

𝑣𝐶𝑓𝑝𝑏
∗  

𝑠𝑒𝑛(𝜃 − 120°) 

𝑉𝑝𝑘  
++

𝑢𝑑𝑒𝑠  

𝑣𝐶𝑓𝑝𝑐
∗  

𝑠𝑒𝑛(𝜃 + 120°) 

+-

𝑣𝑑𝑐1
 

𝑣𝑑𝑐2
 

𝐺𝑃𝐼
𝑑𝑒𝑠  𝑢𝑑𝑒𝑠  

𝑃𝐿𝐿 
sen(𝜃) cos(𝜃) 

𝑣𝑠  
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3.2 Fluxo de Potência através do sistema PV-UPQC-Mono-Tri 

 

Esta seção apresenta o comportamento do fluxo de potência que ocorre através dos 

conversores série e paralelo do sistema PV-UPQC-Mono-Tri. Uma particularidade desta 

estrutura é que os conversores paralelos das fases “b” e “c” operam diferentemente do conversor 

paralelo da fase “a”. Os conversores paralelos das fases “b” e “c” operam simplesmente como 

fontes de tensão CA, e por isso processam apenas a potência consumidas pelas cargas 

conectadas a eles. Já o conversor paralelo da fase “a”, por estar conectado entre a rede e o 

barramento c.c., processa também a potência ativa das cargas conectadas às fases “b” e “c”. O 

seguinte estudo permite dar subsídios para o dimensionamento do conversor série e do 

conversor paralelo associado à fase “a” da topologia proposta. A potência aparente que flui 

pelos referidos conversores é normalizada em relação à potência aparente total das cargas 

trifásicas, e desta forma, são obtidas curvas das potências aparentes normalizadas pela relação 

do valor eficaz da tensão da rede na frequência fundamental (𝑉𝑠1), e o valor eficaz das tensões 

das cargas (𝑉𝐿), ou seja 𝑉𝑠1 𝑉𝐿⁄ . As demais grandezas que interferem diretamente na potência 

aparente processada por ambos os conversores são a distorção harmônica total e o fator de 

deslocamento das correntes das cargas. Já a distorção harmônica total da tensão da rede elétrica 

interfere diretamente na potência aparente processada pelo conversor série. 

Adicionalmente, são consideradas no estudo a potência ativa absorvida pelo barramento 

c.c. (𝑃𝐵𝑐𝑐), necessária para compensar as perdas nas chaves semicondutores e nos elementos 

passivos da estrutura, e a potência ativa gerada pelo arranjo PV (𝑃𝑃𝑉), considerando que o 

conversor c.c./c.c. disposto entre o arranjo e o barramento c.c. possui rendimento unitário. 

 

3.2.1 Potência Aparente Normalizada do Conversor série em Relação à Potência Aparente da 

Carga 

 

Inicialmente, a potência ativa de carga do barramento c.c. e a potência ativa gerada pelo 

arranjo PV não serão consideradas. 

A potência aparente complexa do conversor série é dada por: 

�̇�𝑠𝑐 = �̇�𝑇 𝐼𝑠∗̇                   (3.17) 

onde �̇�𝑇 é a tensão complexa sobre o transformador de acoplamento série e 𝐼𝑠∗̇ é o complexo 

conjugado da corrente da rede. 

A tensão complexa sobre o transformador �̇�𝑇 é dada por: 
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�̇�𝑇 = �̇�𝑠 − �̇�𝐿𝑎                 (3.18) 

onde �̇�𝑠 e �̇�𝐿𝑎 são as tensões complexas na rede e na carga da fase “a”, respectivamente. A 

tensão na carga da fase “a” 𝑣𝐿𝑎 e a corrente da rede 𝑖𝑠 são controladas, e por isso são 

consideradas senoidais e em fase com a componente fundamental de sequência positiva da 

tensão da rede (𝑣𝑠1). O valor eficaz da tensão da rede 𝑉𝑠 é composto por uma parcela 

fundamental 𝑉𝑠1 adicionado a uma parcela harmônica 𝑉𝑠𝐻. Logo, a tensão da rede pode ser 

representada por: 

𝑉𝑠 = √𝑉𝑠1
2 + 𝑉𝑠𝐻

2          (3.19) 

Substituindo (3.19) em (3.17), o módulo da potência aparente do conversor série |𝑆𝑐𝑠| 

pode ser escrito como: 

|𝑆𝑐𝑠| =  √((𝑉𝑠1 − 𝑉𝐿)𝐼𝑠)
2
+ (𝑉𝑠𝐻𝐼𝑠)2       (3.20) 

O termo (𝑉𝑠𝐻𝐼𝑠) em (3.20) representa a potência de distorção de tensão (𝐷𝑉𝑠), a qual é 

definida em IEEE 1459 (IEEE, 2010) por: 

𝐷𝑉𝑠 = 𝑉𝑠𝐻𝐼𝑠 = 𝑆𝑠1𝑇𝐻𝐷𝑉𝑠         (3.21) 

onde 𝑆𝑠1 = 𝑉𝑠1𝐼𝑠 é a potência aparente fundamental da rede. 

Além disso, considerando que o sistema não possui perdas, a potência ativa total das 

cargas (𝑃𝐿) é igual a potência aparente fundamental da rede 𝑆𝑠1: 

𝑆𝑠1 = 𝑃𝐿             (3.22) 

Substituindo (3.22) em (3.21) e (3.21) em (3.20), |𝑆𝑐𝑠| pode ser escrita por: 

|𝑆𝑐𝑠| =  𝑃𝐿√(1 −
𝑉𝐿

𝑉𝑠1
)
2

+ (𝑇𝐻𝐷𝑉𝑠)
2
             (3.23) 

A potência 𝑃𝐿 é igual à soma das potências ativas das cargas das fases “a”, “b” e “c”. 

Desta forma, 𝑃𝐿 pode ser escrita por: 

𝑃𝐿 = 𝑃𝐿𝑎 + 𝑃𝐿𝑏 + 𝑃𝐿𝑐            (3.24) 

onde 𝑃𝐿𝑎 , 𝑃𝐿𝑏 , 𝑃𝐿𝑐 são as potências das cargas conectadas às fases “a”, “b” e “c”, 

respectivamente. 

Tem-se ainda que 𝑃𝐿𝑖 = 𝑉𝐿𝑖𝐼𝐿𝑖1 cos𝜑1𝑖, onde 𝑉𝐿𝑖 é a tensão eficaz na carga “𝑖” em que 𝑖 

representa as fases “a”, “b” ou “c”, 𝐼𝐿𝑖1 é a corrente fundamental da carga “𝑖” e cos𝜑1𝑖 é o fator 

de deslocamento da carga “𝑖”.  

Substituindo (3.24) em (3.23), |𝑆𝑐𝑠| pode ser escrita por: 

|𝑆𝑐𝑠| = (𝑉𝐿𝑎𝐼𝐿𝑎1𝑐𝑜𝑠𝜑1𝑎 + 𝑉𝐿𝑏𝐼𝐿𝑏1𝑐𝑜𝑠𝜑1𝑏 + 𝑉𝐿𝑐𝐼𝐿𝑐1𝑐𝑜𝑠𝜑1𝑐) √(1 −
𝑉𝐿

𝑉𝑠1
)
2

+ (𝑇𝐻𝐷𝑉𝑠)
2
 (3.25) 
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O conversor paralelo é controlado para fornecer às cargas tensões senoidais, reguladas e 

equilibradas. Desta forma, considera-se que 𝑉𝐿 = 𝑉𝐿𝑎 = 𝑉𝐿𝑏 = 𝑉𝐿𝑐. Além disso, na frequência 

fundamental, o valor eficaz das correntes das cargas é reescrito a partir da corrente 𝐼𝐿1 e dos 

fatores de carga 𝜂𝑎, 𝜂𝑏 e 𝜂𝑐. Desta forma, define-se: 

𝐼𝐿𝑎1 = 𝜂𝑎𝐼𝐿1, 𝐼𝐿𝑏1 = 𝜂𝑏𝐼𝐿1 e 𝐼𝐿𝑐1 = 𝜂𝑐𝐼𝐿1     (3.26) 

onde 𝐼𝐿1 representa o maior valor de corrente eficaz de frequência fundamental dentre as três 

cargas, e os fatores de carga 𝜂𝑎, 𝜂𝑏 e 𝜂𝑐 variam de 0 a 1, de modo a indicar o valor de corrente 

eficaz de frequência fundamental das demais cargas. Desta forma, a carga que possui corrente 

de maior valor eficaz tem fator de carga 1. 

Substituindo (3.26) em (3.25) e após algumas manipulações matemáticas, |𝑆𝑐𝑠| pode ser 

escrita por: 

|𝑆𝑐𝑠| =  𝑉𝐿𝐼𝐿1(𝜂𝑎𝑐𝑜𝑠𝜑1𝑎 + 𝜂𝑏𝑐𝑜𝑠𝜑1𝑏 + 𝜂𝑐𝑐𝑜𝑠𝜑1𝑐) √(1 −
𝑉𝐿

𝑉𝑠1
)
2

+ (𝑇𝐻𝐷𝑉𝑠)
2
       (3.27) 

O módulo da potência aparente da carga “𝑖” é definido por: 

|𝑆𝐿𝑖| =  𝑉𝐿𝐼𝐿𝑖1√1 + 𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿𝑖
2                 (3.28) 

Além disso, o módulo da potência aparente total das cargas é definido como a soma 

aritmética dos módulos das potências aparentes das cargas das fases “a”, “b” ou “c”. Assim: 

|𝑆𝐿| = |𝑆𝐿𝑎| + |𝑆𝐿𝑏| + |𝑆𝐿𝑐|               (3.29) 

Substituindo (3.29) em (3.28), obtém-se: 

|𝑆𝐿| = 𝑉𝐿𝐼𝐿𝑎1√1 + 𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿𝑎
2 + 𝑉𝐿𝐼𝐿𝑏1√1 + 𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿𝑏

2 + 𝑉𝐿𝐼𝐿𝑐1√1 + 𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿𝑐
2         (3.30) 

Substituindo (3.26) em (3.30), obtém-se: 

|𝑆𝐿| = 𝑉𝐿𝐼𝐿1 (𝜂𝑎√1 + 𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿𝑎
2 + 𝜂𝑏√1 + 𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿𝑏

2 + 𝜂𝑐√1 + 𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿𝑐
2 )  (3.31) 

Normalizando a potência do conversor série |𝑆𝑐𝑠| em função de |𝑆𝐿|, ou seja, dividindo a 

equação (3.27) pela equação (3.31), |𝑆𝑐𝑠| |𝑆𝐿|⁄  pode ser representado por: 

|𝑆𝑐𝑠|

|𝑆𝐿|
=

(𝜂𝑎𝑐𝑜𝑠𝜑1𝑎+ 𝜂𝑏𝑐𝑜𝑠𝜑1𝑏+ 𝜂𝑐𝑐𝑜𝑠𝜑1𝑐)√(1−
𝑉𝐿
𝑉𝑠1

)
2
+(𝑇𝐻𝐷𝑉𝑠)

2

𝜂𝑎√1+𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿𝑎
2 +𝜂𝑏√1+𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿𝑏

2 +𝜂𝑐√1+𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿𝑐
2

              (3.32) 

Admitindo que 𝜂𝑎 = 𝜂𝑏 = 𝜂𝑐, a relação |𝑆𝑐𝑠| |𝑆𝐿|⁄  pode ser reescrita como: 

 
|𝑆𝑐𝑠|

|𝑆𝐿|
=

(𝑐𝑜𝑠𝜑1𝑎+ 𝑐𝑜𝑠𝜑1𝑏+𝑐𝑜𝑠𝜑1𝑐)√(1−
𝑉𝐿
𝑉𝑠1

)
2
+(𝑇𝐻𝐷𝑉𝑠)

2

√1+𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿𝑎
2 +√1+𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿𝑏

2 +√1+𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿𝑐
2

        (3.33) 
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3.2.2 Potência aparente normalizada do Conversor Paralelo da fase “a” em Relação à Potência 

Aparente das Cargas 

 

Da mesma forma que foi adotada no estudo do conversor série (subseção 3.2.1), 

inicialmente, a potência ativa absorvida pelo barramento c.c. (𝑃𝐵𝑐𝑐) e a potência ativa gerada 

pelo arranjo PV não serão consideradas. 

A potência processada pelo conversor paralelo da fase “a” é dada por: 

�̇�𝑐𝑝𝑎 = �̇�𝐿𝑎 − �̇�𝐿𝐼𝑠∗̇             (3.34)  

Considera-se que a corrente da rede 𝑖𝑠 é senoidal e em fase com 𝑣𝑠1 e que toda a potência 

utilizada para alimentar as cargas é drenada da rede elétrica. Logo, 𝑆𝑠1 = 𝑉𝑠1𝐼𝑠 = 𝑃𝐿. 

O módulo da potência aparente das cargas é dado por (3.29). A partir de (3.34) e 

utilizando (3.29), o módulo da potência aparente do conversor paralelo “a” é dado por: 

|𝑆𝑐𝑝𝑎| = √(𝑃𝐿𝑎 − 𝑃𝐿
𝑉𝐿

𝑉𝑠1
)
2

+ 𝑄𝐿𝑎
2 + 𝐻𝐿𝑎

2          (3.35) 

De forma genérica, o módulo da potência aparente do conversor paralelo da fase “a” é 

dado por: 

|𝑆𝑐𝑝𝑎| = √𝑃𝑐𝑝𝑎2 + 𝑄𝑐𝑝𝑎2 + 𝐻𝑐𝑝𝑎2              (3.36) 

Elevando os dois lados da equação (3.36) ao quadrado e a partir de (3.35), obtém-se: 

 |𝑆𝑐𝑝𝑎|
2
= (𝑃𝐿𝑎 − 𝑃𝐿

𝑉𝐿

𝑉𝑠1
)
2

+ 𝑄𝐿𝑎
2 + 𝐻𝐿𝑎

2      (3.37) 

Substituindo (3.24) em (3.37), |𝑆𝑐𝑝𝑎|
2
 pode ser reescrito como: 

|𝑆𝑐𝑝𝑎|
2
= (𝑃𝐿𝑎 (1 −

𝑉𝐿

𝑉𝑠1
)
2

− (𝑃𝐿𝑏 + 𝑃𝐿𝑐)
𝑉𝐿

𝑉𝑠1
)
2

+ 𝑄𝐿𝑎
2 + 𝐻𝐿𝑎

2    (3.38) 

Considerando que 𝑃𝐿𝑖 = 𝑉𝐿𝑖𝐼𝐿𝑖1 cos𝜑1𝑖, onde 𝑉𝐿𝑖 é a tensão eficaz na carga “𝑖” em que 𝑖 

representa as fases “a”, “b” ou “c”, e 𝐼𝐿𝑖1 é a corrente fundamental da carga “𝑖”, pode-se 

escrever:  

|𝑆𝑐𝑝𝑎|
2
= (𝑉𝐿𝑎𝐼𝐿𝑎1 cos𝜑1𝑎 (1 −

𝑉𝐿

𝑉𝑠1
) − (𝑉𝐿𝑏𝐼𝐿𝑏1 cos𝜑1𝑏 + 𝑉𝐿𝑐𝐼𝐿𝑐1 cos𝜑1𝑐)

𝑉𝐿

𝑉𝑠1
)
2

+

(𝑉𝐿𝑎𝐼𝐿𝑎1sen 𝜑1𝑎)
2
+ (𝑉𝐿𝑎𝐼𝐿𝑎1𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿𝑎)

2
     (3.39) 

Substituindo (3.26) em (3.39), considerando que o conversor é controlado para fornecer 

tensões senoidais, reguladas e equilibradas às cargas, ou seja, 𝑉𝐿 = 𝑉𝐿𝑎 = 𝑉𝐿𝑏 = 𝑉𝐿𝑐, obtêm-se: 

|𝑆𝑐𝑝𝑎|
2
= 𝑉𝐿

2𝐼𝐿1
2 (𝜂𝑎 cos𝜑1𝑎 (1 −

𝑉𝐿

𝑉𝑠1
) − (𝜂𝑏 cos𝜑1𝑏 + 𝜂𝑐 cos𝜑1𝑐)

𝑉𝐿

𝑉𝑠1
)
2

+ (𝜂𝑎sen 𝜑1𝑎)
2 +

(𝜂𝑎𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿𝑎)
2
  (3.40) 
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Manipulando (3.40) matematicamente, pode-se escrever: 

|𝑆𝑐𝑝𝑎| = √𝑉𝐿𝐼𝐿1 (𝜂𝑎2(1 + 𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿𝑎
2 ) + 𝜂𝑎2 cos2 𝜑1𝑎 (

𝑉𝐿

𝑉𝑠1
(
𝑉𝐿

𝑉𝑠1
− 2)) + 𝐴 + 𝐵)     (3.41) 

onde 𝐴 = 2((
𝑉𝐿

𝑉𝑠1
)
2

− (
𝑉𝐿

𝑉𝑠1
)) (𝜂𝑎𝑐𝑜𝑠𝜑1𝑎(𝜂𝑏 cos 𝜑1𝑏 + 𝜂𝑐𝑐𝑜𝑠𝜑1𝑐) e  

𝐵 = (𝜂𝑏 cos𝜑1𝑏 ++𝜂𝑐 cos𝜑1𝑐)
2 (

𝑉𝐿

𝑉𝑠1
)
2

  

Normalizando a potência do conversor paralelo da fase “a” |𝑆𝑐𝑝𝑎| em função de |𝑆𝐿|, ou 

seja, dividindo a equação (3.41) pela equação (3.31), a relação |𝑆𝑐𝑝𝑎| |𝑆𝐿|⁄  pode ser 

representada por: 

|𝑆𝑐𝑝𝑎|

|𝑆𝐿|
=

√(𝜂𝑎
2(1+𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿𝑎

2 )+𝜂𝑎
2 cos2𝜑1𝑎(

𝑉𝐿
𝑉𝑠1

(
𝑉𝐿
𝑉𝑠1

−2))+𝐴+𝐵)

𝜂𝑎√1+𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿𝑎
2 +𝜂𝑏√1+𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿𝑏

2 +𝜂𝑐√1+𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿𝑐
2

     (3.42) 

Admitindo que 𝜂𝑎 = 𝜂𝑏 = 𝜂𝑐, |𝑆𝑐𝑝𝑎| |𝑆𝐿|⁄  pode ser escrito por: 

|𝑆𝑐𝑝𝑎|

|𝑆𝐿|
=

√((1+𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿𝑎
2 )+cos2𝜑1𝑎(

𝑉𝐿
𝑉𝑠1

(
𝑉𝐿
𝑉𝑠1

−2))+𝐴1+𝐵1)

√1+𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿𝑎
2 +√1+𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿𝑏

2 +√1+𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿𝑐
2

     (3.43) 

onde 𝐴1 = (2 cos𝜑1𝑎 (
𝑉𝐿

𝑉𝑠1
(
𝑉𝐿

𝑉𝑠1
− 1)) (cos𝜑1𝑏 + cos𝜑1𝑐)) e  

𝐵1 = (
𝑉𝐿

𝑉𝑠1
)
2
(cos𝜑1𝑏 + cos𝜑1𝑐)

2. 

 

3.2.3 Potência Aparente Normalizada do Conversor Série em Relação à Potência Aparente da 

Carga Considerando 𝑃𝐵𝑐𝑐 e 𝑃𝑃𝑉 

 

O módulo da potência aparente do conversor série, definido pela equação (3.20), é dado 

por: 

|𝑆𝑐𝑠| =  √((𝑉𝑠1 − 𝑉𝐿)𝐼𝑠)
2
+ (𝑉𝑠𝐻𝐼𝑠)2           (3.44) 

Substituindo (3.21) em (3.20) e manipulando obtêm-se: 

|𝑆𝑐𝑠| =  √(𝑆𝑠1 − 𝑉𝐿𝐼𝑠)2 + (𝑆𝑠1𝑇𝐻𝐷𝑉𝑠)
2
           (3.45) 

Neste caso, a potência aparente fundamental da rede pode ser escrita como: 

𝑆𝑠1 = 𝑃𝐿 + 𝑃𝐵𝑐𝑐 − 𝑃𝑃𝑉 = 𝑃𝐿(1 + 𝑘𝐵𝑐𝑐 − 𝑘𝑃𝑉)       (3.46) 
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onde 𝑃𝐿 é definido pela equação (3.24), 𝑃𝐵𝑐𝑐 é a potência ativa absorvida pelo barramento c.c. 

para compensar as perdas no sistema PV-UPQC-Mono-Tri, e 𝑃𝑃𝑉 é a potência ativa produzida 

pelo arranjo PV, considerando que não há perdas no estágio c.c./c.c.. Já os ganhos 𝑘𝐵𝑐𝑐 e 𝑘𝑃𝑉 

são definidos por 𝑘𝐵𝑐𝑐 =
𝑃𝐵𝑐𝑐

𝑃𝐿
 e 𝑘𝑃𝑉 =

𝑃𝑃𝑉

𝑃𝐿
. 

Considerando 𝑆𝑠1 = 𝑉𝑠1𝐼𝑠,  

𝐼𝑠 =
𝑆𝑠1

𝑉𝑠1
=

𝑃𝐿

𝑉𝑠1
 (1 + 𝑘𝐵𝑐𝑐 − 𝑘𝑃𝑉)              (3.47) 

Substituindo (3.47) em (3.45) e manipulando matematicamente, a potência aparente do 

conversor série é dada por: 

|𝑆𝑐𝑠| = 𝑃𝐿√(1 + 𝑘𝐵𝑐𝑐 − 𝑘𝑃𝑉)2 ((1 −
𝑉𝐿

𝑉𝑠1
)
2

+ 𝑇𝐻𝐷𝑉𝑠
2 )             (3.48) 

Aplicando as mesmas manipulações matemáticas realizadas no item “a” (Potência 

Aparente Normalizada do Conversor série em Relação à Potência Aparente da Carga), a 

potência do conversor série |𝑆𝑐𝑠| normalizada em função de |𝑆𝐿|, |𝑆𝑐𝑠| |𝑆𝐿|⁄  pode ser 

representado por: 

|𝑆𝑐𝑠|

|𝑆𝐿|
=

(𝜂𝑎𝑐𝑜𝑠𝜑1𝑎+ 𝜂𝑏𝑐𝑜𝑠𝜑1𝑏+𝜂𝑐𝑐𝑜𝑠𝜑1𝑐)√(1+𝑘𝐵𝑐𝑐−𝐾𝑃𝑉)
2((1−

𝑉𝐿
𝑉𝑠1

)
2
+(𝑇𝐻𝐷𝑉𝑠)

2
)

𝜂𝑎√1+𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿𝑎
2 +𝜂𝑏√1+𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿𝑏

2 +𝜂𝑐√1+𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿𝑐
2

               (3.49) 

Na condição em que 𝜂𝑎 = 𝜂𝑏 = 𝜂𝑐, a relação |𝑆𝑐𝑠| |𝑆𝐿|⁄  pode ser escrita como: 

|𝑆𝑐𝑠|

|𝑆𝐿|
=

(𝑐𝑜𝑠𝜑1𝑎+ 𝑐𝑜𝑠𝜑1𝑏+𝑐𝑜𝑠𝜑1𝑐)√(1+𝑘𝐵𝑐𝑐−𝑘𝑃𝑉)
2((1−

𝑉𝐿
𝑉𝑠1

)
2
+(𝑇𝐻𝐷𝑉𝑠)

2
)

√1+𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿𝑎
2 +√1+𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿𝑏

2 +√1+𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿𝑐
2

              (3.50) 

 

3.2.4 Potência Aparente Normalizada do Conversor Paralelo da fase “a” em Relação à 

Potência Aparente da Carga Considerando 𝑃𝐵𝑐𝑐 e 𝑃𝑃𝑉 

 

A potência pelo conversor paralelo da fase “a” é dada por: 

�̇�𝑐𝑝𝑎 = �̇�𝐿𝑎 − �̇�𝐿𝐼𝑠∗̇        (3.51) 

A potência ativa que flui da rede para o barramento c.c. pelo conversor paralelo da fase 

“a” é dada por: 

𝑆𝑠1 = 𝑉𝑠1𝐼𝑠 = 𝑃𝑇 = 𝑃𝐿 + 𝑃𝐵𝑐𝑐 − 𝑃𝑃𝑉     (3.52) 

Substituindo (3.51) em (3.50), �̇�𝑐𝑝𝑎 pode ser escrito por: 

�̇�𝑐𝑝𝑎 = �̇�𝐿𝑎 − 𝑃𝑇
𝑉𝐿

𝑉𝑠1
         (3.53) 
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Considerando: 

|𝑆𝑐𝑝| = √(𝑃𝑐𝑝)
2
+ (𝑄𝑐𝑝)

2
+ (𝐻𝑐𝑝)

2
        (3.54) 

Calculando o módulo de 𝑆𝑐𝑝𝑎, elevando os dois lados da equação ao quadrado e 

manipulando matematicamente, pode-se escrever: 

|𝑆𝑐𝑝𝑎|
2
= (𝑃𝐿𝑎 − 𝑃𝐿(1 + 𝑘𝐵𝑐𝑐 − 𝑘𝑃𝑉)

𝑉𝐿

𝑉𝑠1
)
2

+ 𝑄𝐿𝑎
2 + 𝐻𝐿𝑎

2                (3.55) 

Substituindo as equações (3.24) e (3.26) em (3.55) e manipulando matematicamente, 

pode-se escrever |𝑆𝑐𝑝𝑎|
2
 como: 

|𝑆𝑐𝑝𝑎|
2
= 𝑉𝐿

2𝐼𝐿1
2 ((𝜂𝑎 cos𝜑1𝑎 (1 − (1 + 𝑘𝐵𝑐𝑐 − 𝑘𝑃𝑉) (

𝑉𝐿

𝑉𝑠1
)) − (𝜂𝑏 cos𝜑1𝑏 +

𝜂𝑐𝑐𝑜𝑠𝜑1𝑐)(1 + 𝑘𝐵𝑐𝑐 − 𝑘𝑃𝑉) (
𝑉𝐿

𝑉𝑠1
))

2

+ (𝜂𝑎 sen 𝜑1𝑎)
2 + (𝜂𝑎𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿𝑎)

2
)  (3.56) 

Normalizando a potência do conversor paralelo da fase “a” |𝑆𝑐𝑝𝑎| em função de |𝑆𝐿|, ou 

seja, dividindo a equação (3.56) pela equação (3.31), |𝑆𝑐𝑝𝑎| |𝑆𝐿|⁄  pode ser representado por: 

 

|𝑆𝑐𝑝𝑎|

|𝑆𝐿|
=

√𝜂𝑎
2(1+𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿𝑎

2 )+𝜂𝑎
2 cos2𝜑1𝑎((

𝐾𝑃𝐿
𝑉𝐿

𝑉𝑠1
)
2

−2(
𝐾𝑃𝐿

𝑉𝐿

𝑉𝑠1
))+𝐶+𝐷

𝜂𝑎√1+𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿𝑎
2 +𝜂𝑏√1+𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿𝑏

2 +𝜂𝑐√1+𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿𝑐
2

         (3.57) 

onde 𝐾𝑃𝐿 = (1 + 𝑘𝐵𝑐𝑐 − 𝑘𝑃𝑉),  

𝐶 =  2 ((
𝐾𝑃𝐿𝑉𝐿

𝑉𝑠1
)
2

− (
𝐾𝑃𝐿𝑉𝐿

𝑉𝑠1
)) (𝜂𝑎𝑐𝑜𝑠𝜑1𝑎(𝜂𝑏 cos 𝜑1𝑏 + 𝜂𝑐𝑐𝑜𝑠𝜑1𝑐) e  

𝐷 = (𝜂𝑏 cos𝜑1𝑏 ++𝜂𝑐 cos𝜑1𝑐)
2 (

𝐾𝑃𝐿𝑉𝐿

𝑉𝑠1
)
2

. 

Supondo que 𝜂𝑎 = 𝜂𝑏 = 𝜂𝑐, |𝑆𝑐𝑝𝑎| |𝑆𝐿|⁄  pode ser escrito como: 

|𝑆𝑐𝑝𝑎|

|𝑆𝐿|
=

√(1+𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿𝑎
2 )+cos2𝜑1𝑎𝐾𝑃𝐿((

𝑉𝐿
𝑉𝑠1

)
2
−2(

𝑉𝐿
𝑉𝑠1

))+𝐶1+𝐷1

√1+𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿𝑎
2 +√1+𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿𝑏

2 +√1+𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿𝑐
2

              (3.58) 

onde 𝐶1 =  2 ((
𝐾𝑃𝐿𝑉𝐿

𝑉𝑠1
)
2

− (
𝐾𝑃𝐿𝑉𝐿

𝑉𝑠1
)) (𝑐𝑜𝑠𝜑1𝑎(cos𝜑1𝑏 + 𝑐𝑜𝑠𝜑1𝑐) e  

𝐷1 = (cos𝜑1𝑏 ++cos𝜑1𝑐)
2 (

𝐾𝑃𝐿𝑉𝐿

𝑉𝑠1
)
2

. 
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3.2.5 Curvas normalizadas das potências aparentes do conversor série e do conversor paralelo 

da fase “a”. 

 

As Figuras 3.4 a 3.8 apresentam as curvas normalizadas da potência aparente que fluem 

pelos conversores série e paralelo da fase “a”, para a relação 𝑉𝑠1 𝑉𝐿⁄  variando de 0,75 a 1,25. 

Para o conversor série, serão mostradas curvas considerando: i. 𝑇𝐻𝐷𝑉𝑠 = 0% e cos𝜑1 = 1, ii. 

𝑇𝐻𝐷𝑉𝑠 = 0% e cos𝜑1 = 0,7 e iii. 𝑇𝐻𝐷𝑉𝑠 = 30% e cos𝜑1 = 1. Já para o conversor paralelo, 

serão mostradas curvas para cos𝜑1 = 1 e cos 𝜑1 = 0,7. Para todos os casos, o sistema é 

equilibrado (𝜂𝑎 = 𝜂𝑏 = 𝜂𝑐) e a distorção harmônica total da corrente das cargas 𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿 é 

avaliada para 0%, 30%, 60% e 90%.  

As Figuras 3.4 (a) e (b) apresentam as curvas normalizadas da potência aparente para os 

conversores série e paralelo da fase “a”, respectivamente, considerando, 𝑘𝐵𝑐𝑐 = 𝑘𝑃𝑉 = 0. Este 

caso retrata o sistema operando como UPQC-Mono-Tri, ou seja, considerando que o arranjo 

PV não injeta nenhuma potência. Além disso, é considerado o sistema operando sem perdas. 

Verifica-se que a potência processada pelo conversor série é igual a zero quando a tensão 

da rede é livre de harmônicos e 𝑉𝑠1 𝑉𝐿⁄ = 1, ou seja, quando a tensão eficaz na frequência 

fundamental da rede é igual ao valor eficaz das tensões de carga, conforme apontado pela seta 

na Figura 3.4 (a). Ainda na Figura 3.4 (a), para as condições em que a 𝑇𝐻𝐷𝑉𝑠= 30%, a potência 

aparente processada pelo conversor série se situa entre 30% e 45% da potência aparente das 

cargas. Por outro lado, quando 𝑉𝑠1 𝑉𝐿⁄ = 1, 𝑇𝐻𝐷𝑉𝑠 = 0% e considerando cargas equilibradas e 

resistivas, o conversor paralelo da fase “a” processa 66% da potência das cargas, conforme 

apontado pela seta na Figura 3.4 (b). Verifica-se também que, em casos em que a tensão da rede 

é muito menor que as tensões de carga, o conversor paralelo da fase “a” pode processar a 

totalidade da potência consumida pelas cargas. 

Figura 3.4 – Curvas das potências aparentes normalizadas para 𝒌𝑩𝒄𝒄 = 𝟎 e 𝒌𝑷𝑽 = 𝟎: (a) |𝑺𝒄𝒔| |𝑺𝑳|⁄  e (b) 

|𝑺𝒄𝒑𝒂| |𝑺𝑳|⁄  

           
                                           (a)                                      (b) 

Fonte: Autoria própria. 

𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿 = 0% 

𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿 = 30% 

𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿 = 60% 

𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿 = 90% 

| 𝑆
𝑐𝑠
|
| 𝑆
𝐿
|

⁄
 

𝑉𝑠1 𝑉𝐿⁄  

𝑇𝐻𝐷𝑉𝑠 = 30% 

cos𝜑1 = 1 

𝑇𝐻𝐷𝑉𝑠 = 0% 

cos𝜑1 = 1 

𝑇𝐻𝐷𝑉𝑠 = 0% 

cos𝜑1 = 0,7 

𝑘𝐵𝑐𝑐 = 0 

𝑘𝑃𝑉 = 0 

𝑉𝑠1 𝑉𝐿⁄  

𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿 = 0% 

𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿 = 30% 

𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿 = 60% 

𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿 = 90% 

|𝑆
𝑐𝑝
𝑎
|
| 𝑆
𝐿
|

⁄
 

cos𝜑1 = 1 

cos𝜑1 = 0,7 
𝑘𝐵𝑐𝑐 = 0 

𝑘𝑃𝑉 = 0 
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As Figuras 3.5 (a) e (b) apresentam as curvas das potências aparentes normalizadas para 

os conversores série e paralelo, respectivamente, considerando 𝑘𝐵𝑐𝑐 = 0,1 e 𝑘𝑃𝑉 = 0. Neste 

caso, considera-se que as perdas nos conversores representam 10% da potência consumida pela 

carga total, e que não há geração de energia pelo arranjo PV. Comparando tal situação com a 

mostrada na Figura 3.4 em que as perdas são desconsideradas, e considerando a análise para o 

mesmo valor de 𝑉𝑠1/𝑉𝐿, há um pequeno aumento na potência processada por ambos os 

conversores. Isso ocorre porque uma parcela ativa de potência flui da rede para o barramento 

c.c. através do conversor paralelo “a” de forma a compensar as perdas e manter a tensão do 

barramento c.c. regulada. 

Figura 3.5 – Curvas das potências aparentes normalizadas para 𝒌𝑩𝒄𝒄 = 𝟎, 𝟏 e 𝒌𝑷𝑽 = 𝟎: (a) |𝑺𝒄𝒔| |𝑺𝑳|⁄  e (b) 

|𝑺𝒄𝒑𝒂| |𝑺𝑳|⁄  

        
                                  (a)                                (b) 

Fonte: Autoria própria. 

As Figuras 3.6 (a) e (b) apresentam as curvas das potências aparentes normalizadas para 

os conversores série e paralelo da fase “a”, respectivamente, considerando 𝑘𝐵𝑐𝑐 = 0 e 𝑘𝑃𝑉 =

1/3. Neste caso, um terço da potência ativa consumida pelas cargas são supridas pela potência 

gerada pelo arranjo PV. Desta forma, considerando a análise para o mesmo valor da relação 

𝑉𝑠1/𝑉𝐿, há uma diminuição na potência processada pelos conversores, quando comparado às 

situações apresentadas nas Figuras 3.4 e 3.5, visto que a corrente drenada da rede elétrica 

diminui.  

Verifica-se que, para o conversor paralelo da fase “a” operando com 𝑉𝑠1 𝑉𝐿⁄ = 1, a 

potência processada pelo conversor paralelo é igual à 1/3 da potência ativa total demandada 

pela carga, independentemente do fator de potência fundamental da carga, conforme apontado 

pela seta na Figura 3.6 (b). Isso acontece porque a potência gerada pelo arranjo PV é suficiente 

para alimentar, por exemplo, a carga “b”, e somente a energia ativa necessária para alimentar a 

carga “c” flui pelo conversor paralelo da fase “a”. Com a diminuição da corrente drenada da 

rede para alimentar as cargas, e considerando a análise para o mesmo valor de 𝑉𝑠1/𝑉𝐿, a potência 

processada pelo conversor série também diminui quando comparada às situações apresentadas 

𝑇𝐻𝐷𝑉𝑠 = 30% 

cos𝜑1 = 1 

𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿 = 0% 

𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿 = 30% 

𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿 = 60% 

𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿 = 90% 

𝑉𝑠1 𝑉𝐿⁄  

| 𝑆
𝑐𝑠
|
| 𝑆
𝐿
|

⁄
 

𝑇𝐻𝐷𝑉𝑠 = 0% 

cos𝜑1 = 1 

𝑇𝐻𝐷𝑉𝑠 = 0% 

cos𝜑1 = 0,7 

𝑘𝐵𝑐𝑐 = 0,1 

𝑘𝑃𝑉 = 0 

|𝑆
𝑐𝑝
𝑎
|
| 𝑆
𝐿
|

⁄
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nas Figuras 3.4 e 3.5. Verifica-se que, assim como para os demais casos, a potência processada 

pelo conversor série aumenta conforme o aumento da distorção harmônica total da tensão da 

rede. 

Figura 3.6 – Curvas das potências aparentes normalizadas para 𝒌𝑩𝒄𝒄 = 𝟎 e 𝒌𝑷𝑽 = 𝟏 𝟑⁄ : (a) |𝑺𝒄𝒔| |𝑺𝑳|⁄  e (b) 

|𝑺𝒄𝒑𝒂| |𝑺𝑳|⁄  

           
(a) (b) 

Fonte: Autoria própria. 

As Figuras 3.7 (a) e (b) apresentam as curvas das potências aparentes normalizadas para 

os conversores série e paralelo, respectivamente, considerando 𝑘𝐵𝑐𝑐 = 0 e 𝑘𝑃𝑉 = 2/3. Neste 

caso, a energia ativa gerada pelo arranjo PV é suficiente para alimentar totalmente as cargas 

conectadas às fases “b” e “c”. Assim, quando 𝑉𝑠1 𝑉𝐿⁄ = 1, o conversor paralelo associado à fase 

“a” processa somente as componentes reativas e harmônicas da carga “a”, de forma a 

compensar a corrente drenada da rede monofásica. Por isso, quando a carga é puramente 

resistiva, o conversor paralelo da fase “a” não processa nenhuma potência, conforme apontado 

pela seta na Figura 3.7 (b). Da mesma forma como para a Figura 3.6, verifica-se que a geração 

de energia pelo arranjo PV alivia a carga dos conversores série e paralelo da fase “a”, visto que 

a corrente drenada da rede para alimentar as cargas diminui. 

Figura 3.7 – Curvas das potências aparentes normalizadas para 𝒌𝑩𝒄𝒄 = 𝟎 e 𝒌𝑷𝑽 = 𝟐 𝟑⁄ : (a) |𝑺𝒄𝒔| |𝑺𝑳|⁄  e (b) 

|𝑺𝒄𝒑𝒂| |𝑺𝑳|⁄  

         
(a) (b) 

Fonte: Autoria própria. 
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As Figuras 3.8 (a) e (b) apresentam as curvas das potências aparentes normalizadas para 

os conversores série e paralelo da fase “a”, respectivamente, considerando 𝑘𝐵𝑐𝑐 = 0 e 𝑘𝑃𝑉 = 2. 

Neste caso, a potência ativa gerada pelo arranjo PV é duas vezes a potência ativa total das 

cargas. Conforme a Figura 3.8 (a) referente ao conversor série, a potência processada por tal 

conversor é aumentada em relação aos casos mostrados nas Figuras 3.6 e 3.7, pelo aumento da 

corrente eficaz da rede. Já para o conversor paralelo da fase “a”, verifica-se que para 𝑉𝑠1 𝑉𝐿⁄ =

1, cos𝜑1 = 1 e 𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿 = 0%, a potência processada pelo conversor paralelo da fase “a” é igual 

a 4/3 da potência ativa total consumida pelas cargas, conforme apontado pela seta na Figura 3.8 

(b). Isso ocorre porque o conversor paralelo da fase “a”, além de fornecer a energia equivalente 

à potência ativa das cargas para a rede monofásica, ainda fornece a energia consumida pela 

carga “a”. Para o caso em que 𝑉𝑠1 𝑉𝐿⁄ = 0,75, cos𝜑1 = 1 e 𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿 = 0%, o conversor paralelo 

da fase “a” processa cerca de 1,65 vezes a potência da carga, indicando que a situação mais 

crítica para tal conversor é quando o valor eficaz da tensão da rede na frequência fundamental 

(𝑉𝑠1) é menor que o valor eficaz das tensões de carga (𝑉𝐿), conforme apontado pela seta 

pontilhada na Figura 3.8 (b). 

Figura 3.8 – Curvas das potências aparentes normalizadas para 𝒌𝑩𝒄𝒄 = 𝟎 e 𝒌𝑷𝑽 = 𝟐: (a) |𝑺𝒄𝒔| |𝑺𝑳|⁄  e (b) 

|𝑺𝒄𝒑𝒂| |𝑺𝑳|⁄  

         
(a) (b) 

Fonte: Autoria própria. 

Analisando as Figuras de 3.4 a 3.8, verifica-se as situações em que os conversores série e 

paralelo da fase “a” operam mais carregados são quando os parâmetros de análise apresentam 

os seguintes valores: 𝑉𝑠1 𝑉𝐿⁄ = 0,75, cos𝜑1 = 1, 𝑇𝐻𝐷𝑉𝑠 = 30%, 𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿 = 0%. Para avaliar a 

evolução da potência aparente pelos conversores quando atuam nestas condições, de acordo 

com a potência ativa gerada pelo arranjo PV, a Figura 3.9 apresenta, em um mesmo eixo, a 

evolução do módulo da potência aparente dos conversores série e paralelo da fase “a”, 

normalizadas em relação à potência aparente total das cargas, considerando que o parâmetro 

𝑘𝑃𝑉 varia de 0 e 2.  
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Figura 3.9 – Potência aparente normalizada em relação à potência aparente total das cargas, para os 

conversores série e paralelo da fase "a", em função de 𝒌𝑷𝑽. 

 
Fonte: Autoria própria. 

De acordo com as Figuras 3.4 e 3.5, nas quais não há geração de energia pelo arranjo PV, 

verifica-se que na pior situação os conversores série e paralelo da fase “a” processam 45% e 

115% da potência aparente total da carga. Já pela análise das figuras 3.6 e 3.7, verifica-se que 

os conversores em questão operam menos carregados quando o arranjo PV gera parte da energia 

consumida pelas cargas. Entretanto, para o caso da Figura 3.8, em que o arranjo PV gera energia 

equivalente a duas vezes a potência ativa das cargas, o conversor paralelo da fase “a” pode 

processar até 165% da potência aparente das cargas. De fato, pela análise das Figuras de 3.4 a 

3.9, verifica-se que caso a potência ativa nominal do arranjo PV seja de até 1,62 da potência 

ativa total das cargas conforme mostrado pela seta na Figura 3.9, o conversor paralelo da fase 

“a” pode ser projetado para processar até 115% da potência aparente total das cargas. 

Entretanto, para o caso em que a potência ativa nominal do arranjo PV é maior que 1,62 da 

potência ativa total das cargas, o conversor paralelo da fase “a” deve ser projetado de acordo 

com a curva apresentada na Figura 3.9. Por outro lado, verifica-se que o conversor série pode 

ser projetado para processar até 45% da potência aparente total das cargas para toda a faixa 0 >

𝑘𝑃𝑉 > 2. Deve-se ressaltar que a análise é válida para as seguintes condições de operação: 

0,75 > 𝑉𝑠1 𝑉𝐿⁄ > 1,25; 0,7 > cos𝜑1 > 1; 0% > 𝑇𝐻𝐷𝑉𝑠 > 30% e 0% > 𝑇𝐻𝐷𝑖𝐿 > 90%. 

 

3.2.6 Fluxo de potência ativa através do sistema PV-UPQC-Mono-Tri 

O fluxo de potência ativa que flui pelos conversores do sistema PV-UPQC-Mono-Tri é 

apresentado nas Figuras 3.10 a 3.13. A potência ativa que flui pelos conversores depende 

diretamente da potência ativa consumida pelas cargas (𝑃𝐿 = 𝑃𝐿𝑎 + 𝑃𝐿𝑏 + 𝑃𝐿𝑐), pela potência 

ativa gerada pelo arranjo PV (𝑃𝑃𝑉) e pela razão entre a tensão eficaz fundamental da rede (𝑉𝑠1) 

e a tensão eficaz fornecida às cargas (𝑉𝐿). As potências que fluem por cada conversor são 

definidas em termos das potências ativas total das cargas (𝑃𝐿), das cargas dos conversores “a” 
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(𝑃𝐿𝑎), “b” (𝑃𝐿𝑏) e “c” (𝑃𝐿𝑐), do conversor série (𝑃𝑠𝑐), do conversor paralelo “a” (𝑃𝑝𝑐𝑎) e do 

arranjo PV (𝑃𝑃𝑉). Nesta análise, a potência ativa de carga do barramento c.c. é desconsiderada, 

ou seja, 𝑘𝐵𝑐𝑐 = 0. Oito situações de operação são verificadas, conforme a Tabela 3.1. A análise 

mostrada a seguir é válida tanto para o sistema operando com cargas balanceadas quanto 

desbalanceadas. É importante ressaltar que, caso a relação 𝑉𝑠1 𝑉𝐿⁄  seja unitária, a potência ativa 

que flui pelo conversor série é igual a zero. 

Tabela 3.1 - Condições adotadas para determinar o fluxo de potência ativa no sistema PV-UPQC-Mono-

Tri  

Condições Tensões Potência PV 

1 𝑉𝑠1 > 𝑉𝐿 𝑃𝑃𝑉 = 0𝑊 

2 𝑉𝑠1 < 𝑉𝐿 𝑃𝑃𝑉 = 0𝑊 

3 𝑉𝑠1 > 𝑉𝐿 𝑃𝑃𝑉 < 𝑃𝐿𝑏 + 𝑃𝐿𝑐 

4 𝑉𝑠1 < 𝑉𝐿 𝑃𝑃𝑉 < 𝑃𝐿𝑏 + 𝑃𝐿𝑐 

5 𝑉𝑠1 > 𝑉𝐿 𝑃𝑃𝑉 > 𝑃𝐿𝑏 + 𝑃𝐿𝑐 , 𝑃𝑃𝑉 < 𝑃𝐿 

6 𝑉𝑠1 < 𝑉𝐿 𝑃𝑃𝑉 > 𝑃𝐿𝑏 + 𝑃𝐿𝑐 , 𝑃𝑃𝑉 < 𝑃𝐿 

7 𝑉𝑠1 > 𝑉𝐿 𝑃𝑃𝑉 > 𝑃𝐿  

8 𝑉𝑠1 < 𝑉𝐿 𝑃𝑃𝑉 > 𝑃𝐿  

Fonte: Autoria própria. 

Nas condições 1 e 2 da Tabela 3.1, o sistema está operando como UPQC-Mono-Tri, ou 

seja, não há geração de energia pelo PV e toda a energia consumida pelas cargas é drenada da 

rede. Conforme mostra a Figura 3.10 (a), quando 𝑉𝑠1 > 𝑉𝐿, há potência fluindo da rede para o 

barramento c.c. pelo conversor série enquanto o conversor paralelo “a” processa a potência 

ativa das cargas “b” e “c” menos a potência processada pelo conversor série. Já conforme a 

Figura 3.10 (b), no caso em que 𝑉𝑠1 < 𝑉𝐿, o fluxo de potência pelo conversor série se inverte. 

Logo, a potência processada pelo conversor paralelo é a soma das potências ativas das cargas 

“b” e “c” com a potência processada pelo conversor série. Isso indica que o conversor paralelo 

“a” processa mais potência quando os conversores paralelos “b” e “c” operam com carga 

nominal e quando o valor eficaz da tensão da rede é menor que as tensões eficazes de carga. A 

relação entre a potência da carga “a” e a potência processada pelo conversor paralelo “a” é 

indireta, visto que a potência do conversor paralelo “a” se altera somente pela alteração da 

potência processada pelo conversor série. 
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Figura 3.10 – Fluxo de potência ativa, sistema PV-UPQC-Mono-Tri, 𝐏𝐏𝐕 = 𝟎𝐖: (a) 𝐕𝐬𝟏 < 𝐕𝐋, (b) 𝐕𝐬𝟏 > 𝐕𝐋 

 
(a)            (b) 

Fonte: Autoria própria. 

Nas condições 3 e 4 da Tabela 3.1, o sistema PV-UPQC-Mono-Tri opera com 𝑃𝑃𝑉 <

𝑃𝐿𝑏 + 𝑃𝐿𝑐, ou seja, a potência gerada pelo arranjo PV é insuficiente para alimentar as cargas 

conectadas aos conversores paralelos “b” e “c”. Neste caso, a parcela adicional de potência 

ativa necessária para alimentar as cargas “b” e “c” flui da rede para o barramento c.c. pelo 

conversor paralelo da fase “a”. Conforme mostra a Figura 3.11 (a), no caso em que 𝑉𝑠1 > 𝑉𝐿, 

uma parcela de potência flui da rede para o barramento c.c. pelo conversor série, enquanto o 

conversor paralelo “a” processa a potência ativa das cargas “b” e “c”, menos a potência 

processada pelo conversor série e menos a potência gerada pelo arranjo PV. Já conforme a 

Figura 3.11 (b), no caso em que 𝑉𝑠1 < 𝑉𝐿, o fluxo de potência pelo conversor série se inverte, 

o que leva o conversor paralelo a processar mais potência ativa. Percebe-se, portanto, que em 

ambas as situações, a potência gerada pelo arranjo PV diminui a carga do conversor paralelo 

“a”, não somente diminuindo o consumo de energia proveniente da rede elétrica, mas 

diminuindo também as perdas no conversor pela diminuição da corrente pelos conversores série 

e paralelo “a”. 

Figura 3.11 – Fluxo de potência ativa, sistema PV-UPQC-Mono-Tri, 𝐏𝐏𝐕 < 𝐏𝐋𝐛 + 𝐏𝐋𝐜: (a) 𝐕𝐬𝟏 < 𝐕𝐋; (b) 

𝐕𝐬𝟏 > 𝐕𝐋 

 
(a)            (b) 

Fonte: Autoria própria. 

Nas condições 5 e 6 da Tabela 3.1, o sistema PV-UPQC-Mono-Tri opera com 𝑃𝑃𝑉 >

𝑃𝐿𝑏 + 𝑃𝐿𝑐, mas com 𝑃𝑃𝑉 < 𝑃𝐿, ou seja, a potência ativa gerada pelo arranjo PV supre as cargas 

conectadas aos conversores “b” e “c”, mas não supre a totalidade das cargas. Conforme mostra 

a Figura 3.12 (a), no caso em que 𝑉𝑠1 > 𝑉𝐿, uma parcela de potência flui da rede para o 

barramento c.c. pelo conversor série. Entretanto, nas situações 5 e 6, o fluxo de potência do 

conversor paralelo “a” se inverte em relação às situações anteriores, visto que a energia flui do 
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barramento para a rede. Desta forma, no caso em que 𝑉𝑠1 > 𝑉𝐿, o conversor paralelo “a” 

processa a potência gerada pelo arranjo PV, mais a potência processada pelo conversor série, 

menos a potência das cargas “b” e “c”. Já conforme a Figura 3.12 (b), no caso em que 𝑉𝑠1 < 𝑉𝐿, 

o fluxo de potência pelo conversor série se inverte, e assim, o conversor paralelo “a” processa 

a potência gerada pelo arranjo PV, menos a potência das cargas “b” e “c”, menos a potência 

processada pelo conversor série. Verifica-se que, nesse caso, as potências processadas pelos 

conversores série e conversor paralelo “a” são mais baixas em relação à potência nominal. 

Figura 3.12 – Fluxo de potência ativa, sistema PV-UPQC-Mono-Tri, 𝐏𝐏𝐕 > 𝐏𝐋𝐛 + 𝐏𝐋𝐜, 𝐏𝐏𝐕 < 𝐏𝐋: (a) 𝐕𝐬𝟏 <
𝐕𝐋; (b) 𝐕𝐬𝟏 > 𝐕𝐋 

 
(a)            (b) 

Fonte: Autoria própria. 

Nas condições 7 e 8, da Tabela 3.1, o sistema PV-UPQC-Mono-Tri opera com 𝑃𝑃𝑉 > 𝑃𝐿, 

ou seja, a potência ativa gerada pelo arranjo PV é maior que a potência ativa total demandada 

pelas cargas. Além disso, tal condição também é válida para a estrutura PV-UPQC-Mono-Tri 

operando sem carga. Neste caso, a potência passa a fluir do barramento c.c. para a rede, ao 

contrário das condições 1 a 6 da Tabela 3.1. Conforme mostra a Figura 3.13 (a), no caso em 

que 𝑉𝑠1 > 𝑉𝐿, há uma parcela de potência fluindo do barramento c.c. para a rede pelo conversor 

série, enquanto o conversor paralelo da fase “a” processa a potência do PV, menos a potência 

processada pelo conversor série, menos a potência consumida pelas cargas “b” e “c”. Já 

conforme a Figura 3.13 (b), no caso em que 𝑉𝑠1 < 𝑉𝐿, o fluxo de potência pelo conversor série 

se inverte, e a potência que flui pelo conversor paralelo “a” é dada pela soma da potência do 

arranjo PV mais a potência processada pelo conversor série, menos a potência das cargas “b” e 

“c”. Percebe-se, portanto, que a situação em que o conversor paralelo processa mais energia é 

quando 𝑉𝑠1 < 𝑉𝐿, bem como, simultaneamente, quando não há carga e com o arranjo PV 

operando com sua potência nominal. 
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Figura 3.13 – Fluxo de potência ativa, sistema PV-UPQC-Mono-Tri, 𝐏𝐏𝐕 > 𝐏𝐋: (a) 𝐕𝐬𝟏 < 𝐕𝐋; (b) 𝐕𝐬𝟏 > 𝐕𝐋 

 
(a)             (b) 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.3 Conclusão 

 

Neste capítulo o sistema PV-UPQC-Mono-Tri proposto foi apresentado detalhadamente, 

incluindo seu princípio de funcionamento no modo de compensação dual. Inicialmente, foram 

apresentados os algoritmos de geração das referências senoidais das tensões do conversor 

paralelo e da corrente do conversor série. Atuando no algoritmo de geração da referência de 

corrente, com o intuito de que o balanço do fluxo de potência pela estrutura seja atingido o mais 

rapidamente possível, diminuindo ao máximo os transitórios de tensão no barramento c.c., 

foram apresentados o algoritmo de extração da componente ativa das correntes das cargas 

baseado no SRF e a Malha de Controle Feed-forward, que calcula a amplitude da corrente a ser 

injetada na rede de acordo com a potência de geração instantânea do arranjo PV.  

Em seguida, foi apresentado um estudo sobre o fluxo de potência pela estrutura proposta, 

fornecendo subsídios para o projeto dos conversores de potência. Além disso, o estudo permite 

compreender o funcionamento da estrutura. 

No próximo capítulo, serão apresentados os controladores utilizados para garantir que as 

referências calculadas no presente capítulo sejam seguidas. 
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4. CONTROLADORES DE TENSÃO E CORRENTE 

 

Esta seção apresenta os controladores de tensão e corrente do sistema PV-UPQC-Mono-

Tri. O controlador multi-ressonante por realimentação de estados (MR-RE) será utilizado nas 

malhas de corrente e tensão dos conversores série e paralelo, respectivamente, para que o 

seguimento da referência senoidal seja garantido e para que determinados distúrbios 

harmônicos presentes nas malhas de controle sejam rejeitados. Tais controladores serão 

projetados considerando os modelos matemáticos em tempo discreto. Com o intuito de mostrar 

a atuação dos controladores no seguimento das referências e na rejeição dos distúrbios, os 

modelos equivalentes dos conversores série e paralelo, em conjunto com seus respectivos 

controladores são simulados em ambiente MATLAB/Simulink. 

Na regulação da tensão sobre o barramento c.c. é utilizado um controlador PI. Já no 

controle da tensão do arranjo PV, são analisados o controlador PI convencional, chamado neste 

trabalho de controlador PI de malha única, e os controladores PI em uma estrutura multimalhas, 

chamado de PI multimalhas. Procedimentos de projeto para tais controladores, baseada nas 

respostas em frequência dos sistemas de malha aberta são apresentados.  

Para o cálculo dos ganhos dos controladores PI, é utilizado o método proposto por 

Angélico et al (2014), que toma como especificações de projeto a frequência de cruzamento 

por 0dB do sistema em malha aberta e a margem de fase. Tal método é brevemente apresentado 

no Anexo C. O método de discretização aplicado aos controladores PI é mostrado no Anexo D. 

 

4.1 Controlador Multi-ressonante por realimentação de estados (MR-RE) 

 

O controlador por realimentação de estados (RE) surge como uma alternativa aos 

controladores clássicos Proporcional-Integrativo (PI) e Proporcional-Integrativo-Derivativo 

(PID), no qual a lei de controle é calculada a partir de todos os estados do sistema controlado. 

Desta maneira, para sistemas controláveis, os autovalores da matriz de estados do sistema 

(equivalentes aos polos de um sistema representado por uma Função de Transferência (FT)) 

podem ser alocados arbitrariamente pelo projetista, o que não é alcançado pelos controladores 

clássicos.  

Em sistemas de controle em que uma onda senoidal e suas harmônicas devem ser 

controladas e rejeitadas, respectivamente, é necessário utilizar um controlador com banda 

passante suficientemente larga, garantindo a atuação do controlador nas frequências das 

referências e dos distúrbios. O controlador mais simples utilizado em malhas de controle de 
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corrente de um filtro passivo indutivo (L) é o controlador PI clássico, que pode ser projetado 

com larga banda de passagem. Já para garantir a larga banda de passagem no controle da tensão 

de um filtro LC, pode-se utilizar o controlador PI na estrutura multimalhas. Em se tratando do 

controle de UPQCs no modo de compensação dual, encontra-se na literatura sistemas de 

controle operando com controladores PI no referencial síncrono dq (Modesto et al, 2016; 

Campanhol et al, 2017a). Tais controladores podem ser utilizados porque, no modo de 

compensação dual, as referências senoidais se tornam variáveis contínuas, e, quando não há 

distúrbios, um controlador PI clássico garante erro nulo em regime permanente. Porém, quando 

há distúrbios, como componentes harmônicas, nas malhas de controle, tal controlador não os 

rejeita completamente. E ainda, para o controlador PI operando no referencial estacionário abc, 

pode-se notar atraso de fase no seguimento de referência de frequência fundamental e atuação 

ineficaz nas frequências harmônicas.  

Como alternativas mais eficazes, nas quais os controladores atuam especificamente nas 

frequências a serem controladas/rejeitadas, pode-se citar o controlador ressonante (Costa et al, 

2017) ou o controlador repetitivo (Costa-Castelló et al, 2009; Lanfang et al, 2016). Tais 

controladores garantem o seguimento da referência e a rejeição dos distúrbios nas frequências 

em que foram sintonizados. 

Neste trabalho, os controladores ressonantes são utilizados na estrutura de realimentação 

de estados. O sinal de controle do controlador MR-RE é calculado pela soma dos estados do 

sistema, do estado calculado pela integral do erro entre a referência e a saída do sistema, e dos 

estados que implementam os termos ressonantes, todos multiplicados por seus respectivos 

ganhos.  

Um sistema linear e invariante no tempo representado no espaço de estados possui forma 

geral conforme a equação 4.1 (Ogata, 2010). Os distúrbios, que não são utilizados no projeto 

dos controladores, são desconsiderados: 

�̇�(𝑡) = 𝐴 𝑥(𝑡) + 𝐵𝑢(𝑡)

𝑦(𝑡) = 𝐶 𝑥(𝑡)
            (4.1) 

onde �̇�(𝑡) é o vetor das derivadas dos estados, 𝑥(𝑡) é o vetor dos estados, 𝑢(𝑡) é o vetor das 

entradas, 𝑦(𝑡) é o vetor das saídas, 𝐴, 𝐵 e 𝐶 são as matrizes de estado, de entrada e de saída, 

respectivamente. 

A Figura 4.1 representa o diagrama em blocos do sistema da equação 4.1. 
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Figura 4.1 – Diagrama em blocos de um sistema linear e invariante no tempo representado no espaço de 

estados 

 
Fonte: adaptado de Ogata, 2010. 

Aplicando um controlador por RE neste sistema, há a possibilidade de estabiliza-lo e de 

alocar seus polos de malha fechada arbitrariamente (caso o sistema seja controlável). 

Entretanto, sem nenhuma estratégia adicional, tal controlador é incapaz de seguir um sinal de 

referência. Para isso um novo estado é adicionado ao sistema original, o qual é calculado pela 

integral do erro entre a saída e a referência (Ogata, 2010), conforme a equação 4.2: 

𝑞(𝑡) =  ∫(𝑅𝑒(𝑡) − 𝑦(𝑡))𝑑𝑡             (4.2) 

onde 𝑞(𝑡) é o novo estado adicionado, 𝑅𝑒(𝑡) é o sinal de referência e 𝑦(𝑡) é a saída do sistema 

de controle. 

Conforme a equação (4.1), 𝑦(𝑡) = 𝐶 𝑥(𝑡). Substituindo em (4.2), obtém-se: 

𝑞(𝑡) =  ∫(𝑅𝑒(𝑡) − 𝐶𝑥(𝑡)) 𝑑𝑡             (4.3) 

Adicionando o estado 𝑞(𝑡) ao sistema de malha aberta (4.1), obtém-se o seguinte sistema 

de ordem aumentada, ou simplesmente sistema aumentado: 

[
�̇�(𝑡)
�̇�(𝑡)

] =  [
𝐴 0
−𝐶 0

] [
𝑥(𝑡)
𝑞(𝑡)

] + [
𝐵
0
] 𝑢(𝑡) + [

0
1
] 𝑅𝑒(𝑡)

𝑦(𝑡) = [𝐶 0] [
𝑥(𝑡)
𝑞(𝑡)

]
     (4.4) 

O controle por RE consiste em calcular um sinal de controle 𝑢(𝑡) pela seguinte equação: 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑇 [
𝑥(𝑡)
𝑞(𝑡)

]          (4.5) 

Em (4.5), 𝐾𝑇 é definido como: 

𝐾𝑇 = [𝐾 𝐻]              (4.6) 

onde 𝐾 é o vetor de ganhos relativos aos estados originais do sistema e 𝐻 é o ganho relativo ao 

estado adicional. 

A Figura 4.2 mostra o diagrama em blocos deste sistema de controle em malha fechada. 

+𝐵 
𝑢(𝑡)   

 

+

�̇�(𝑡) 
𝐶 

𝑥(𝑡) 

𝐴 

𝑦(𝑡) 
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Figura 4.2 – Diagrama em blocos do sistema aumentado em malha fechada 

 
Fonte: adaptado de Ogata, 2010. 

Este sistema de controle pode ser comparado a um controlador PI, pois os dois garantem 

o seguimento de referências constantes com erro nulo em regime permanente, para sistemas 

controláveis do tipo 0, enquanto o tratamento dos sinais senoidais é menos eficaz. Para garantir 

o seguimento das referências senoidais e a rejeição das componentes harmônicas, serão 

adicionados ao sistema os termos ressonantes. 

A FT de um termo ressonante é dada por: 

𝐺𝑟𝑒𝑠
𝑛 (𝑠) =

𝑋𝑟𝑒𝑠
𝑛 (𝑠)

𝑄(𝑠)
= 

𝑠

𝑠2+𝑛𝜔𝑜2
             (4.7) 

onde 𝜔𝑜 é a frequência fundamental do sistema, 𝑛 é a ordem harmônica do controlador, 

𝑋𝑟𝑒𝑠𝑛(𝑠) é a saída do controlador ressonante de ordem 𝑛 e 𝑄(𝑠) é o erro na malha de controle. 

Manipulando (4.7), obtém-se: 

𝑋𝑟𝑒𝑠
𝑛 (𝑠)𝑠2 + 𝑋𝑟𝑒𝑠

𝑛 (𝑠)𝑛𝜔𝑜
2 =  𝑄(𝑠)𝑠       (4.8) 

Aplicando a transformada inversa de Laplace em (4.8) e considerando condições iniciais 

nulas, obtém-se: 

�̈�𝑟𝑒𝑠
𝑛 (𝑡) + 𝑥𝑟𝑒𝑠

𝑛 (𝑡)𝑛𝜔𝑜
2 = �̇�(𝑡)            (4.9) 

Integrando ambos os lados de (4.9), obtém-se: 

�̇�𝑟𝑒𝑠
𝑛 (𝑡) + ∫ 𝑥𝑟𝑒𝑠

𝑛 (𝑡)𝑑𝑡  𝑛𝜔𝑜
2 =  𝑞(𝑡)               (4.10) 

Para representar tal sistema no espaço de estados, as seguintes considerações são feitas: 

�̇�𝑟𝑒𝑠1
𝑛 (𝑡) =  𝑥𝑟𝑒𝑠

𝑛 (𝑡)                                                   (4.11) 

𝑥𝑟𝑒𝑠2
𝑛 (𝑡) =  ∫ 𝑥𝑟𝑒𝑠

𝑛 (𝑡)𝑑𝑡                                              (4.12) 

�̇�𝑟𝑒𝑠2
𝑛 (𝑡) =  𝑥𝑟𝑒𝑠1

𝑛 (𝑡)                                                  (4.13) 

onde 𝑥𝑟𝑒𝑠1
𝑛 (𝑡) e 𝑥𝑟𝑒𝑠2

𝑛 (𝑡) são os estados do controlador ressonante de ordem 𝑛. 

Aplicando (4.11) e (4.12) em (4.10), obtém-se: 

�̇�𝑟𝑒𝑠1
𝑛 (𝑡) = −𝑥𝑟𝑒𝑠2

𝑛 (𝑡)𝑛𝜔𝑜
2 + 𝑞(𝑡)      (4.14) 

As equações (4.13) e (4.14) são as equações diferenciais que representam o controlador 

ressonante de ordem 𝑛. A partir delas, é possível representar o controlador ressonante de ordem 

𝑛 no espaço de estados, conforme: 

+
𝑢(𝑡) 

  

 

+

�̇�(𝑡) 
𝐶 

𝑥(𝑡) 

𝐴 

𝑦(𝑡) 
𝐵 +

+

𝐾 

𝐻   

 

𝑅𝑒(𝑡) 
+

-
�̇�(𝑡) 𝑞(𝑡) 
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[
�̇�𝑟𝑒𝑠1
𝑛 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠2
𝑛 (𝑡)

] =  [0 −𝑛𝜔𝑜
2

1 0
] [
𝑥𝑟𝑒𝑠1
𝑛 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠2
𝑛 (𝑡)

] + [
1
0
] 𝑞(𝑡)             (4.15) 

A entrada do controlador ressonante 𝑞(𝑡) é um dos estados do sistema aumentado (4.4). 

Desta forma, a equação (4.15) pode ser inserida no sistema aumentado (4.4), inserindo dois 

novos estados ao sistema e criando um novo sistema aumentado. Para a criação de um sistema 

com diversos termos de ressonantes, termos de diversas ordens são inseridos em cascata, 

conforme: 

[
 
 
 
 
 
 
 
�̇�(𝑡)
�̇�(𝑡)

�̇�𝑟𝑒𝑠1
𝑛 (𝑡)

�̇�𝑟𝑒𝑠2
𝑛 (𝑡)

⋮

�̇�𝑟𝑒𝑠1
𝑚 (𝑡)

�̇�𝑟𝑒𝑠2
𝑚 (𝑡)]

 
 
 
 
 
 
 

=  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝐴 0 0 0 ⋯ 0 0

−𝐶 0 0 0 ⋯ 0 0

0 1 0 −𝑛1𝜔𝑜
2 ⋯ 0 0

0 0 1 0 ⋯ 0 0

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮

0 1 0 0 ⋯ 0 −𝑛𝑚𝜔𝑜
2

0 0 0 0 ⋯ 1 0 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
 
 
 
𝑥(𝑡)
𝑞(𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠1
𝑛 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠2
𝑛 (𝑡)

⋮

𝑥𝑟𝑒𝑠1
𝑚 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠2
𝑚 (𝑡)]

 
 
 
 
 
 
 

+

[
 
 
 
 
 
 
 
𝐵
0
0
0

⋮

0
0]
 
 
 
 
 
 
 

[𝑢(𝑡)] + 

[
 
 
 
 
 
 
 
0
1
0
0

⋮

0
0]
 
 
 
 
 
 
 

[𝑅𝑒(𝑡)]

𝑦(𝑡) =  [𝐶 0 0 0 ⋯ 0 0]

[
 
 
 
 
 
 
 
𝑥(𝑡)
𝑞(𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠1
𝑛 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠2
𝑛 (𝑡)

⋮

𝑥𝑟𝑒𝑠1
𝑚 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠2
𝑚 (𝑡)]

 
 
 
 
 
 
 

       (4.16) 

Aplicando o controlador por RE neste sistema, o sinal de controle 𝑢(𝑡) é calculado por: 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑇
𝑟𝑒𝑠

[
 
 
 
 
 
 
 
𝑥(𝑡)
𝑞(𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠1
𝑛 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠2
𝑛 (𝑡)

⋮

𝑥𝑟𝑒𝑠1
𝑚 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠2
𝑚 (𝑡)]

 
 
 
 
 
 
 

              (4.17) 

Em (4.17), 𝐾𝑇
𝑟𝑒𝑠 é dado por: 

𝐾𝑇
𝑟𝑒𝑠 = [𝐾𝑇 𝐾𝑟𝑒𝑠]           (4.18) 

onde 𝐾𝑟𝑒𝑠 é o vetor dos ganhos de realimentação de estados referentes aos estados dos 

ressonantes. 

A Figura 4.3 mostra o diagrama em blocos deste sistema de controle com os termos 

ressonantes em malha fechada. 
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Figura 4.3 – Diagrama em blocos do sistema aumentado em malha fechada 

 
Fonte: Autoria própria. 

Tal sistema de controle deverá ser implementado em um microcontrolador digital. Por 

isso, a teoria de controle em tempo discreto pode ser levada em conta no projeto dos 

controladores. Para isso, inicialmente deve-se encontrar o equivalente discreto do sistema 

contínuo representado no espaço de estados. O sistema em tempo discreto, linear e invariante 

no tempo da seguinte equação é o equivalente discreto do sistema linear e invariante no tempo 

contínuo da equação (4.1): 

𝑥[𝑘 + 1] = 𝐴𝑑𝑥[𝑘] + 𝐵𝑑𝑢[𝑘]

𝑦[𝑘] = 𝐶𝑥[𝑘]
       (4.19) 

onde 𝐴𝑑 é a matriz de estados discreta, 𝐵𝑑 é a matriz de entradas discretas, 𝑥[𝑘] é o vetor dos 

estados na iteração 𝑘 e 𝑥[𝑘 + 1] é o vetor dos estados na iteração 𝑘 + 1. 

As matrizes do sistema em tempo discreto podem ser calculadas a partir das matrizes do 

sistema contínuo com o método Zero-Order Hold (“zoh”), conforme (Åström e Wittenmark, 

1990): 

𝐴𝑑 = 𝐼 + 𝐴𝑇𝑠∅                      (4.20) 

𝐵𝑑 = ∅𝑇𝑠𝐵              (4.21) 

∅ = 𝐼 +
𝐴𝑇𝑠

2!
+
𝐴2𝑇𝑠

2

3!
+⋯+

𝐴10𝑇𝑠
10

11!
         (4.22) 

onde 𝐼 é uma matriz identidade de mesma dimensão de 𝐴 e 𝑇𝑠 é o tempo de amostragem.  

Para o cálculo dos ganhos de realimentação de estados é utilizado o método LQR (Linear-

Quadratic Regulator) para sistemas em tempo discreto (Ogata, 1994). Este método resulta no 

vetor de ganhos de RE 𝐾𝐿𝑄𝑅 considerando a seguinte lei de controle: 

𝑢[𝑘] = −𝐾𝐿𝑄𝑅𝑥[𝑘]             (4.23) 

Os ganhos são calculados a partir da minimização do índice de desempenho 𝐽, definido 

por: 

𝐽 =
1

2
∑ 𝑥𝑇[𝑘]𝑄𝑥[𝑘] + 𝑢𝑇[𝑘]𝑅𝑢[𝑘]∞
𝑘=0       (4.24) 

 

 

+
𝑢(𝑡) 

  

 

+

�̇�(𝑡) 
𝐶 

𝑥(𝑡) 

𝐴 

𝑦(𝑡) 
𝐵 +

+

𝐾 

𝐻   

 

𝑅𝑒(𝑡) 
+

-
�̇�(𝑡) 𝑞(𝑡) 

𝑞(𝑡) 

𝑥𝑟𝑒𝑠1
1 (𝑡) 
𝑥𝑟𝑒𝑠2

1 (𝑡) 

⋮ 𝐾𝑟𝑒𝑠  + +

𝑥𝑟𝑒𝑠1
𝑚 (𝑡) 

𝑥𝑟𝑒𝑠2
𝑚 (𝑡) 
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Onde: 

• 𝑄 é uma matriz real simétrica definida ou semidefinida positiva, de dimensão 

igual a 𝐴𝑑; 

• 𝑅 é uma matriz real simétrica definida positiva, 𝑛𝑏 × 𝑛𝑏; 𝑛𝑏 é o número de 

colunas da matriz 𝐵𝑑. 

Os valores nas matrizes 𝑄 e 𝑅 devem ser selecionados pelo projetista para definir a 

importância relativa de cada um dos estados no cálculo do sinal de controle. O vetor de ganhos 

pode ser facilmente obtido com a função dlqr do software MATLAB. 

 

4.1.1 Projeto do Controlador MR-RE de Corrente do Conversor Série 

 

A Tabela 4.1 mostra as especificações do conversor série monofásico utilizado neste 

trabalho. 

Tabela 4.1 - Especificações do conversor série 

Frequência de chaveamento do inversor série 𝑓𝑠𝑤 = 20 kHz 

Ganho do modulador PWM dos inversores half-bridge 𝐾𝑃𝑊𝑀 = 2/3750 

Indutância de filtragem 𝐿𝑓𝑠 = 1,75 mH 

Resistência série do indutor de filtragem 𝑅𝐿𝑠 = 0,17 Ω 

Indutância de dispersão do transformador de acoplamento 𝐿𝑑𝑡 = 𝐿𝑑𝑝 + 𝐿𝑑𝑠 = 180 μH 

Resistência do transformador de acoplamento 𝑅𝑡 = 0,162 Ω 

Tensão do barramento c.c. 𝑉𝑑𝑐 = 440 V 

Fonte: Autoria própria. 

O modelo matemático do conversor série, representado no espaço de estados em tempo 

contínuo, é apresentado no apêndice A.1 e reapresentado a seguir: 

[
𝑑𝑖𝑠𝑐(𝑡)

𝑑𝑡
]⏟    

�̇�𝑠(𝑡)

= [−
𝑅𝑠

𝐿𝑠
]

⏟  
𝐴𝑠

[𝑖𝑠𝑐(𝑡)]⏟    
𝑥𝑠(𝑡)

+ [
𝑉𝑑𝑐

2𝐿𝑠
]

⏟
𝐵𝑠

[𝑑𝑠(𝑡)] + [−
1

𝐿𝑠
]

⏟  
𝐵𝑤𝑠

[𝑣𝑐(𝑡)]

𝑦𝑠(𝑡) = [1]⏟
𝐶𝑠

[𝑖𝑠𝑐(𝑡)]⏟    
𝑥𝑠(𝑡)

          (4.25) 

onde �̇�𝑠(𝑡) é o vetor da derivada dos estados, 𝑥𝑠(𝑡) é o vetor dos estados, 𝑦𝑠(𝑡) é o vetor das 

saídas, 𝑑𝑠(𝑡) é a razão cíclica do inversor série, 𝑣𝑐(𝑡) é o distúrbio, 𝐴𝑠 é a matriz de estados, 

𝐵𝑠 é a matriz das entradas, 𝐵𝑤𝑠 é a matriz dos distúrbios e 𝐶𝑠 é a matriz das saídas, todos 

referentes ao conversor série. 
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Substituindo os valores da Tabela 4.1 na equação (4.25), o seguinte sistema é obtido: 

[
𝑑𝑖𝑠𝑐(𝑡)

𝑑𝑡
]⏟    

�̇�𝑠(𝑡)

= [−172,02]⏟      
𝐴𝑠

[𝑖𝑠𝑐(𝑡)]⏟    
𝑥𝑠(𝑡)

+ [1,1399 × 105]⏟          
𝐵𝑠

[𝑑𝑠(𝑡)] + [−518,13]⏟      
𝐵𝑤𝑠

[𝑣𝑐(𝑡)]

𝑦𝑠(𝑡) = [1]⏟
𝐶𝑠

[𝑖𝑠𝑐(𝑡)]⏟    
𝑥𝑠(𝑡)

    (4.26) 

Foram utilizados termos ressonantes de 1ª, 3ª, 5ª, 7ª, 9ª, 11ª e 13ª ordens no controle do 

conversor série. Ressonantes de tais ordens foram utilizados para garantir o seguimento da 

norma IEEE Std. 519-2014 (2014) quanto aos harmônicos de corrente, mesmo para situações 

em que a tensão da rede é composta por componentes harmônicas. A seguinte equação mostra 

o sistema aumentado de malha aberta do conversor série, obtido substituindo a equação (4.25) 

e os coeficientes dos ressonantes na equação (4.16).  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑖̇̇𝑠𝑐(𝑡)

�̇�𝑠𝑐(𝑡)

�̇�𝑟𝑒𝑠𝑠1
1 (𝑡)

�̇�𝑟𝑒𝑠𝑠2
1 (𝑡)

�̇�𝑟𝑒𝑠𝑠1
3 (𝑡)

�̇�𝑟𝑒𝑠𝑠2
3 (𝑡)

�̇�𝑟𝑒𝑠𝑠1
5 (𝑡)

�̇�𝑟𝑒𝑠𝑠2
5 (𝑡)

�̇�𝑟𝑒𝑠𝑠1
7 (𝑡)

�̇�𝑟𝑒𝑠𝑠2
7 (𝑡)

�̇�𝑟𝑒𝑠𝑠1
9 (𝑡)

�̇�𝑟𝑒𝑠𝑠2
9 (𝑡)

�̇�𝑟𝑒𝑠𝑠1
11 (𝑡)

�̇�𝑟𝑒𝑠𝑠2
11 (𝑡)

�̇�𝑟𝑒𝑠𝑠1
13 (𝑡)

�̇�𝑟𝑒𝑠𝑠2
13 (𝑡)]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⏟      
�̇̂�𝑠(𝑡)

=

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
−172,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
−1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 −1,42 × 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 −1,27 × 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 −3,55 × 106 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 −6,96 × 106 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −1,15 × 107 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −1,71 × 107 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −2,4 × 107

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⏟                                                                                              
𝐴𝑠 [

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑖𝑠𝑐(𝑡)

𝑞𝑠𝑐(𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑠1
1 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑠2
1 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑠1
3 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑠2
3 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑠1
5 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑠2
5 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑠1
7 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑠2
7 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑠1
9 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑠2
9 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑠1
11 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑠2
11 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑠1
13 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑠2
13 (𝑡)]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⏟      
𝑥𝑠(𝑡)

+

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.13 × 105

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⏟        
�̂�𝑠

𝑑𝑠(𝑡) +

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⏟
�̂�𝑅𝑒𝑠

𝑖𝑠𝑐
∗ (𝑡) +

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
−518.13

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⏟      
�̂�𝑤𝑠

𝑣𝑐(𝑡) 

𝑦𝑠(𝑡) = [1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]⏟                                      
�̂�𝑠

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑖𝑠𝑐(𝑡)

𝑞𝑠𝑐(𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑠1
1 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑠2
1 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑠1
3 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑠2
3 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑠1
5 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑠2
5 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑠1
7 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑠2
7 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑠1
9 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑠2
9 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑠1
11 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑠2
11 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑠1
13 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑠2
13 (𝑡)]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⏟      
𝑥𝑠(𝑡)

                    (4.27) 

onde �̂̇�𝑠(𝑡) é o vetor da derivada dos estados aumentado, �̂�𝑠(𝑡) é o vetor dos estados aumentado, 

�̂�𝑠 é a matriz de estados aumentada, �̂�𝑠 é a matriz das entradas aumentada, �̂�𝑤𝑠 é a matriz dos 
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distúrbios aumentada, �̂�𝑅𝑒𝑠 é a matriz das referências aumentada e 𝐶𝑠 é a matriz das saídas, 

todos referentes ao conversor série. 

O sistema contínuo da equação (4.25) pode ser representado como um sistema em tempo 

discreto, conforme (4.19), (4.20), (4.21) e (4.22), obtendo o seguinte sistema representado no 

espaço de estados. 

𝑥𝑠[𝑘 + 1] = 𝐴𝑠
𝑑𝑥𝑠[𝑘] + 𝐵𝑠

𝑑𝑑𝑠[𝑘] + 𝐵𝑤𝑠
𝑑 𝑣𝑐[𝑘]

𝑦𝑠[𝑘] = 𝐶𝑠𝑥𝑠
𝑑[𝑘]

       (4.28) 

onde 𝑥𝑠[𝑘 + 1] é o vetor dos estados na iteração [𝑘 + 1], 𝑥𝑠[𝑘] é o vetor dos estados na iteração 

[𝑘], 𝑑𝑠[𝑘] é a razão cíclica do inversor série na iteração [𝑘], 𝑣𝑐[𝑘] é o distúrbio na iteração [𝑘], 

𝑦𝑠[𝑘] é o vetor das saída na iteração [𝑘]. 𝐴𝑠
𝑑 é a matriz dos estados, 𝐵𝑠

𝑑 é a matriz das entradas 

e 𝐵𝑤𝑠
𝑑  é a matriz dos distúrbios, todas equivalentes discretas do sistema contínuo (4.25). A 

matriz 𝐵𝑤𝑠
𝑑  é calculada utilizando a mesma equação utilizada para o cálculo de 𝐵𝑠

𝑑, substituindo 

a matriz 𝐵𝑠 por 𝐵𝑤𝑠. 

Já o sistema contínuo aumentado (4.27) pode ser representado como um sistema em 

tempo discreto com 𝑇𝑠 = 40 𝑘𝐻𝑧, conforme equação a seguir. Os valores que compõem as 

matrizes foram suprimidos, e a forma geral é apresentada.  

�̂�𝑠[𝑘 + 1] = �̂�𝑠
𝑑�̂�𝑠[𝑘] + �̂�𝑠

𝑑𝑑𝑠[𝑘] + �̂�𝑅𝑒𝑠
𝑑  𝑖𝑠𝑐

∗ [𝑘] + �̂�𝑤𝑠
𝑑  𝑣𝑐[𝑘]

𝑦𝑠[𝑘] = �̂�𝑠 �̂�𝑠[𝑘]
               (4.29) 

onde �̂�𝑠[𝑘 + 1] é o vetor dos estados na iteração 𝑘 + 1, �̂�𝑠[𝑘] é o vetor dos estados na iteração 

𝑘, 𝑑𝑠[𝑘] é a razão cíclica na iteração [𝑘]; �̂�𝑠
𝑑 é a matriz dos estados, �̂�𝑠

𝑑 é a matriz das entradas, 

�̂�𝑅𝑒𝑠
𝑑  é a matriz das referências e �̂�𝑤𝑠

𝑑  é a matriz do distúrbio aumentada, todas equivalentes 

discretas do sistema (4.27). �̂�𝑠 é a matriz das saídas aumentada. As matrizes �̂�𝑅𝑒𝑠
𝑑  e �̂�𝑤𝑠

𝑑  são 

calculadas utilizando a mesma equação utilizada para o cálculo de �̂�𝑠
𝑑, substituindo a matriz �̂�𝑠 

por �̂�𝑅𝑒𝑠 e �̂�𝑤𝑠, respectivamente. 

Os ganhos de RE foram calculados utilizando o LQR em tempo discreto, e as matrizes 

𝑄𝑠
𝑑 e 𝑅𝑠

𝑑 foram definidas como: 

𝑄𝑠
𝑑 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 × 10−5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 5 × 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 × 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 5 × 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 5 × 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 3 × 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 × 104 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 7 × 106 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 × 104 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 × 107 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 × 105 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 × 105 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 × 105 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 × 105 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 × 105]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4.30) 

𝑅𝑠
𝑑 = 0,01          (4.31) 
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O vetor de ganhos de RE obtidos é: 

𝐾𝑠
𝑑 = [𝐾𝑖𝑠𝑐

𝑑 𝐻𝑠
𝑑 𝐾𝑠

𝑑𝑟𝑒𝑠]

𝐾𝑖𝑠𝑐
𝑑 = [8,5 × 10−2]

𝐻𝑠
𝑑 = [−209,1066]

         (4.32) 

𝐾𝑠
𝑑𝑟𝑒𝑠 = [−1,89 × 104 1,74 × 106 −1,72 × 104 1,04 × 107 −1,07 × 104 2.01 × 107 −1,55 × 104 1.21 × 108 −700,59 1,1 × 107 −98,24 1,35 × 107] 

 

O sistema de controle de malha fechada do conversor série é representado pela seguinte 

equação: 

𝑥𝑠[𝑘 + 1] = (�̂�𝑠
𝑑 − �̂�𝑠

𝑑𝐾𝑠
𝑑)⏟        

𝐴𝑠
𝑑𝑀𝐹

𝑥𝑠[𝑘] − �̂�𝑅𝑒𝑠
𝑑  𝑖𝑠𝑐

∗ [𝑘] + �̂�𝑤𝑠
𝑑  𝑣𝑐[𝑘]

𝑦𝑠[𝑘] = �̂�𝑠 �̂�𝑠
𝑑[𝑘]

                (4.33) 

A Figura 4.4 apresenta o diagrama em blocos da malha de corrente do conversor série, 

onde 𝑧−1 corresponde a um atraso de tempo 𝑇𝑠. 

Figura 4.4 – Diagrama em blocos da malha de controle de corrente do conversor série 

 
Fonte: Autoria própria. 

Um método eficaz para analisar as características do sistema de malha fechada em regime 

permanente é a resposta em frequência, através do diagrama de Bode. Desta maneira, é possível 

analisar como a corrente de saída se comporta para cada frequência do sinal de referência, e da 

mesma forma, analisar a capacidade de rejeição de distúrbios de determinadas frequências. Para 

obter as respostas em frequência da saída pela referência e da saída pelo distúrbio, são 

necessárias as funções de transferência do sistema. Tais FTs são obtidas a partir das seguintes 

equações: 

𝑦𝑠(𝑧)

𝑖𝑠𝑐
∗ (𝑧)

=
𝑖𝑠𝑐(𝑧)

𝑖𝑠𝑐
∗ (𝑧)

= �̂�𝑠(𝑧𝐼 − �̂�𝑠
𝑑𝑀𝐹)

−1
�̂�𝑅𝑒𝑠
𝑑                  (4.34) 

𝑦𝑠(𝑧)

𝑣𝑐(𝑧)
=
𝑖𝑠𝑐(𝑧)

𝑣𝑐(𝑧)
= �̂�𝑠(𝑧𝐼 − �̂�𝑠

𝑑𝑀𝐹)
−1
�̂�𝑤𝑠
𝑑                 (4.35) 

A Figura 4.5 (a) mostra a resposta em frequência da corrente 𝑖𝑠𝑐(𝑧) pela referência 𝑖𝑠𝑐
∗ (𝑧). 

Nas frequências em que os ressonantes estão sintonizados (60Hz, 180Hz, 300Hz, 420Hz, 

540Hz, 660Hz e 780Hz), a magnitude e a fase estão em 0dB e 0º, respectivamente. Desta 

maneira, o sistema de controle garante que as referências de tais frequências serão perfeitamente 

seguidas em regime permanente, sem amplificação ou atenuação da amplitude e sem avanço ou 

+
𝑑𝑠[𝑘] 

+

𝑥𝑠[𝑘 + 1] 𝑥𝑠[𝑘] 

𝑦𝑠[𝑘] 
𝐵𝑠

d  -
-

𝐾𝑖𝑠𝑐
𝑑  

𝑖𝑠𝑐
∗ [𝑘] 

+
-
𝑞𝑠𝑐 [𝑘 + 1] 𝑞𝑠𝑐 [𝑘] 

𝐾𝑠
dres  + +

+
+ 𝑇𝑠  

𝑧−1 

𝐻𝑠
d  

𝐴𝑠
𝑑  

𝐶𝑠  𝑧−1 

𝑞𝑠𝑐 [𝑘] 

+

𝐵𝑤𝑠
d  

𝑣𝑐[𝑘] 

𝑟𝑒𝑠𝑠
1  

𝑟𝑒𝑠𝑠
3  

𝑟𝑒𝑠𝑠
5  

𝑟𝑒𝑠𝑠
7  

𝑟𝑒𝑠𝑠
9 

𝑟𝑒𝑠𝑠
11  

𝑟𝑒𝑠𝑠
13  
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atraso de fase. Já a Figura 4.5 (b) mostra a resposta em frequência da corrente 𝑖𝑠𝑐(𝑧) pela tensão 

𝑣𝑐(𝑧), que é o distúrbio presente na malha de controle. Nas frequências em que os ressonantes 

estão sintonizados a magnitude tem valores próximos de -150dB, o que indica que os distúrbios 

destas frequências são, na prática, completamente atenuados e não influenciam na corrente 𝑖𝑠𝑐. 

Além disso, pela atuação do integrador, o sistema de controle não é inerte à distúrbios de tensão 

menos comuns, como por exemplo os harmônicos de ordens pares. Tais distúrbios também são 

atenuados, mas com menor eficiência.  

Figura 4.5 – Respostas em frequência do sistema de controle do conversor série: 

(a) 𝒊𝒔𝒄(𝒛) 𝒊𝒔𝒄
∗ (𝒛)⁄ ; (b) 𝒊𝒔𝒄(𝒛) 𝒗𝒄(𝒛)⁄  

 
 (a)            (b) 

Fonte: Autoria própria. 

Para demonstrar o funcionamento do controlador projetado, o circuito equivalente do 

conversor série apresentado na Figura A.2 do Apêndice A.1 e o controlador proposto foram 

simulados no software MATLAB/Simulink. A Figura 4.6 mostra o circuito simulado no 

software. A tensão de saída média em um período de chaveamento do inversor foi representada 

por uma fonte de tensão controlada de acordo com o sinal de controle. O distúrbio 𝑣𝑐, que 

representa a tensão sobre o transformador, foi simulado por uma fonte de tensão controlada por 

um sinal composto por ondas senoidais de frequência, amplitude e fase mostrados na Tabela 

4.2. A corrente de referência é senoidal, de frequência fundamental (60Hz) e valor eficaz de 

20A. 

Figura 4.6 – Circuito equivalente e controlador do conversor série no software MATLAB/Simulink 

  
Fonte: Autoria própria. 

180𝐻𝑧 

300𝐻𝑧 

420𝐻𝑧 

540𝐻𝑧 

60𝐻𝑧 

𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎  𝑒𝑚 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 
𝑖𝑠𝑐(𝑧)

𝑖𝑠𝑐
∗ (𝑧)

 

660𝐻𝑧 
780𝐻𝑧 

180𝐻𝑧 

300𝐻𝑧 

420𝐻𝑧 

540𝐻𝑧 

60𝐻𝑧 

𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎  𝑒𝑚 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 
𝑖𝑠𝑐(𝑧)

𝑣𝑐(𝑧)
 

660𝐻𝑧 

780𝐻𝑧 
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Tabela 4.2 - Tensões que compõem a tensão de distúrbio 𝒗𝒄 (simulação) 

Amplitude (V) Frequência (Hz) Fase (º) 

30 60 180 

3 120 0 

20 180 0 

10 300 0 

7 420 0 

5 540 0 

12 660 0 

7 780 0 
Fonte: Autoria própria. 

Para que a corrente do indutor seja puramente senoidal, é necessário que a tensão sobre o 

indutor também seja. Desta maneira, para que se possa rejeitar os distúrbios de outras 

frequências e sintetizar a corrente senoidal da referência, a fonte de tensão que representa o 

inversor deve impor as tensões não senoidais do distúrbio, de forma a compensá-lo, mais uma 

parcela de frequência fundamental.  

A Figura 4.7 mostra as tensões do distúrbio, da saída do inversor e sobre o indutor, assim 

como seus respectivos espectros harmônicos, e a corrente controlada do indutor e sua 

distribuição harmônica.  

Figura 4.7 - Tensões e corrente do conversor série - Simulação do modelo equivalente do conversor série 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Percebe-se que o sistema de controle é capaz de impor as tensões de 1ª, 3ª, 5ª, 7ª, 9ª, 11ª 

e 13ª ordens necessárias para rejeitar os distúrbios e seguir a referência. E ainda, pela utilização 

de um integrador no controlador, este também atua em outras frequências. Caso o sistema de 

controle fosse composto apenas pelos termos ressonantes, maior parcela da tensão de 120Hz do 

distúrbio estaria sobre o indutor, aumentando a distorção da corrente. Entretanto, verifica-se 

que há uma componente de 120Hz na tensão de saída do inversor, e o distúrbio de 2ª ordem é 

parcialmente rejeitado. As demais frequências que compõem o distúrbio são completamente 

rejeitadas e a corrente controlada possui baixa distorção harmônica (THD de 0,208%). 

 

4.1.2 Projeto do Controlador MR-RE de Tensão do Conversor Paralelo 

 

A Tabela 4.3 mostra as especificações do conversor paralelo, considerando que as três 

fases são implementadas por inversores e elementos de filtragem idênticos. 

Tabela 4.3 - Especificações do conversor paralelo 

Frequência de chaveamento do inversor paralelo 𝑓𝑠𝑤 = 20 kHz 

Ganho do modulador PWM dos inversores half-bridge 𝐾𝑃𝑊𝑀 = 2/3750 

Indutância de filtragem do conversor paralelo 𝐿𝑓𝑝 = 1,75 mH 

Resistência série do indutor de filtragem do conv. paralelo 𝑅𝐿𝑓𝑝 = 0,17Ω 

Capacitância de filtragem do conversor paralelo 𝐶𝑓𝑝 = 50 μF 

Tensão do barramento c.c. 𝑉𝑑𝑐 = 440 V 

Fonte: Autoria própria. 

O modelo matemático do conversor paralelo é apresentado no apêndice A.2 para as fases 

“a”, “b” e “c”. Enquanto as matrizes do sistema são idênticas para ambas as fases, os modelos 

se diferem pelo distúrbio, que para a fase “a” é composto pela corrente da rede menos a corrente 

da carga, e para as fases “b” e “c” é composto somente pelo negativo das correntes das 

respectivas cargas. Para obter apenas um modelo que represente ambos os conversores, a 

corrente que representa o distúrbio será simplesmente chamada de 𝑖𝑑𝑝. Desta forma, o modelo 

no espaço de estados que representa o conversor paralelo é dado por: 

[

𝑑𝑖𝑝𝑐(𝑡)

𝑑𝑡
𝑑𝑣𝐶𝑓𝑝

(𝑡)

𝑑𝑡

]

⏟      
�̇�𝑝(𝑡)

= [
−
𝑅𝐿𝑓𝑝

𝐿𝑓𝑝
−

1

𝐿𝑓𝑝
1

𝐶𝑓𝑝
0
]

⏟          
𝐴𝑝

[
𝑖𝑝𝑐(𝑡)

𝑣𝐶𝑓𝑝(𝑡)
]

⏟      
𝑥𝑝(𝑡)

+ [
𝑉𝑑𝑐

2𝐿𝑝

0
]

⏟
𝐵𝑝

[𝑑𝑝(𝑡)] + [
0
1

𝐶𝑓𝑝

]
⏟
𝐵𝑤𝑝

[𝑖𝑑𝑝(𝑡)]

𝑦 = [0 1]⏟  
𝐶𝑝

[
𝑖𝑝𝑐(𝑡)

𝑣𝐶𝑓𝑝(𝑡)
]

⏟      
𝑥𝑝(𝑡)

       (4.36) 
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Substituindo os valores da tabela 4.3 na equação (4.36), o seguinte sistema é obtido: 

[

𝑑𝑖𝑝𝑐(𝑡)

𝑑𝑡

𝑑𝑣𝐶𝑓𝑝
(𝑡)

𝑑𝑡

]

⏟    
�̇�𝑝(𝑡)

= [
−97,14 −571,42

20000 0
] [

𝑖𝑝𝑐(𝑡)

𝑣𝐶𝑓𝑝
(𝑡)
]

⏟    
𝑥𝑝(𝑡)

+ [1,25 × 10
5

0
] [𝑑𝑝(𝑡)] + [

0

20000
] [𝑖𝑑𝑝(𝑡)]

𝑦 = [0 1] [
𝑖𝑝𝑐(𝑡)

𝑣𝐶𝑓𝑝
(𝑡)
]

⏟    
𝑥𝑝(𝑡)

     (4.37) 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑖̇̇𝑝𝑐(𝑡)

�̇�𝐶𝑓𝑝(𝑡)

�̇�𝑝𝑐(𝑡)

�̇�𝑟𝑒𝑠𝑝1
1 (𝑡)

�̇�𝑟𝑒𝑠𝑝2
1 (𝑡)

�̇�𝑟𝑒𝑠𝑝1
3 (𝑡)

�̇�𝑟𝑒𝑠𝑝2
3 (𝑡)

�̇�𝑟𝑒𝑠𝑝1
5 (𝑡)

�̇�𝑟𝑒𝑠𝑝2
5 (𝑡)

�̇�𝑟𝑒𝑠𝑝1
7 (𝑡)

�̇�𝑟𝑒𝑠𝑝2
7 (𝑡)

�̇�𝑟𝑒𝑠𝑝1
9 (𝑡)

�̇�𝑟𝑒𝑠𝑝2
9 (𝑡)

�̇�𝑟𝑒𝑠𝑝1
11 (𝑡)

�̇�𝑟𝑒𝑠𝑝2
11 (𝑡)

�̇�𝑟𝑒𝑠𝑝1
13 (𝑡)

�̇�𝑟𝑒𝑠𝑝2
13 (𝑡)]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⏟      
�̇��̂�(𝑡)

=

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
−97,14 −571,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 × 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 −1,4 × 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 −1,2 × 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 −3,5 × 106 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 −6,9 × 106 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −1,1 × 107 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −1,7 × 107 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −2,4 × 107

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⏟                                                                                          
𝐴𝑝

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑖𝑝𝑐(𝑡)

𝑣𝐶𝑓𝑝(𝑡)

𝑞𝑝𝑐(𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑝1
1 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑝2
1 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑝1
3 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑝2
3 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑝1
5 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑝2
5 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑝1
7 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑝2
7 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑝1
9 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑝2
9 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑝1
11 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑝2
11 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑝1
13 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑝2
13 (𝑡)]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⏟      
�̂�𝑝(𝑡)

+

+

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,2 × 105

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⏟      
�̂�𝑝

𝑑𝑝(𝑡) +

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⏟
�̂�𝑅𝑒𝑝

𝑣𝐶𝑓𝑝
∗ (𝑡) +

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0

20000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⏟    
�̂�𝑤𝑝

𝑖𝑑𝑝(𝑡)           

𝑦𝑝(𝑡) = [0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]⏟                                        
�̂�𝑝

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑖𝑝𝑐(𝑡)

𝑣𝐶𝑓𝑝(𝑡)

𝑞𝑝𝑐(𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑝1
1 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑝2
1 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑝1
3 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑝2
3 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑝1
5 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑝2
5 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑝1
7 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑝2
7 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑝1
9 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑝2
9 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑝1
11 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑝2
11 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑝1
13 (𝑡)

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑝2
13 (𝑡)]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⏟      
𝑥𝑝(𝑡)

     (4.38) 

onde �̂��̇�(𝑡) é o vetor da derivada dos estados aumentado, �̂�𝑝(𝑡) é o vetor dos estados 

aumentado, �̂�𝑝 é a matriz de estados aumentada, �̂�𝑝 é a matriz das entradas aumentada, �̂�𝑤𝑝 é 

a matriz dos distúrbios aumentada, �̂�𝑅𝑒𝑝 é a matriz das referências aumentada e �̂�𝑝 é a matriz 

das saídas, todos referentes ao conversor paralelo. 
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Foram utilizados termos ressonantes de 1ª, 3ª, 5ª, 7ª, 9ª, 11ª e 13ª ordens no controle de 

cada fase do conversor paralelo. Com estes ressonantes, cada uma das fases do conversor 

paralelo se torna capaz de absorver as principais componentes harmônicas das correntes das 

cargas, rejeitando os distúrbios harmônicos em tais frequências. A equação (4.38) mostra o 

sistema aumentado de malha aberta do conversor paralelo, obtido substituindo a equação (4.36) 

e os coeficientes dos ressonantes na equação (4.16).   

O sistema contínuo da equação (4.38) pode ser representado como um sistema em tempo 

discreto, com 𝑇𝑠 = 40 kHz, conforme (4.19), (4.20), (4.21) e (4.22), obtendo o seguinte sistema 

representado no espaço de estados. 

𝑥𝑝[𝑘 + 1] = 𝐴𝑝
𝑑𝑥𝑝[𝑘] + 𝐵𝑝

𝑑𝑑𝑝[𝑘] + 𝐵𝑤𝑝
𝑑 𝑖𝑑𝑝[𝑘]

𝑦𝑝[𝑘] = 𝐶𝑝𝑥𝑝[𝑘]
             (4.39) 

onde 𝑥𝑝[𝑘 + 1] é o vetor dos estados na iteração [𝑘 + 1], 𝑥𝑝[𝑘] é o vetor dos estados na iteração 

[𝑘], 𝑑𝑝[𝑘] é a razão cíclica do inversor série na iteração [𝑘], 𝑖𝑑𝑝[𝑘] é o distúrbio na iteração 

[𝑘], 𝑦𝑝[𝑘] é o vetor das saída na iteração [𝑘]. 𝐴𝑝
𝑑 é a matriz dos estados, 𝐵𝑝

𝑑 é a matriz das 

entradas e 𝐵𝑤𝑝
𝑑  é a matriz dos distúrbios, todas equivalentes discretas do sistema contínuo 

(4.36). A matriz 𝐵𝑤𝑝
𝑑  é calculada utilizando a mesma equação utilizada para o cálculo de 𝐵𝑝

𝑑, 

substituindo a matriz 𝐵𝑝 por 𝐵𝑤𝑝. 

Já o sistema contínuo aumentado (4.38) pode ser representado como um sistema em 

tempo discreto com 𝑇𝑠 = 40 kHz, conforme equação a seguir. Os valores que compõem as 

matrizes foram suprimidos, e a forma geral é apresentada.  

�̂�𝑝[𝑘 + 1] = �̂�𝑝
𝑑�̂�𝑝[𝑘] + �̂�𝑝

𝑑𝑑𝑝[𝑘] + �̂�𝑅𝑒𝑝
𝑑  𝑣𝐶𝑓𝑝

∗ [𝑘] + �̂�𝑤𝑝
𝑑  𝑖𝑑𝑝[𝑘]

𝑦𝑝[𝑘] = �̂�𝑝 �̂�𝑝[𝑘]
   (4.40) 

onde �̂�𝑝[𝑘 + 1] é o vetor dos estados na iteração 𝑘 + 1, �̂�𝑝[𝑘] é o vetor dos estados na iteração 

𝑘, 𝑑𝑝[𝑘] é a razão cíclica na iteração [𝑘]; �̂�𝑝
𝑑 é a matriz dos estados, �̂�𝑝

𝑑 é a matriz das entradas, 

�̂�𝑅𝑒𝑝
𝑑  é a matriz das referências e �̂�𝑤𝑝

𝑑  é a matriz do distúrbio aumentada, todas equivalentes 

discretas do sistema (4.38). �̂�𝑝 é a matriz das saídas aumentada. As matrizes �̂�𝑅𝑒𝑝
𝑑  e �̂�𝑤𝑝

𝑑  são 

calculadas utilizando a mesma equação utilizada para o cálculo de �̂�𝑝
𝑑, substituindo a matriz �̂�𝑝 

por �̂�𝑅𝑒𝑝 e �̂�𝑤𝑝, respectivamente. 

Apesar de o sistema que representa o conversor paralelo da fase “a” contar com um 

distúrbio diferente do sistema que representa os conversores paralelos das fases “b” e “c”, 

verificou-se nas simulações computacionais e nos testes experimentais que os mesmos ganhos 

de realimentação de estados poderiam ser utilizados em ambos os controladores, sem perda de 
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desempenho. Os ganhos de RE dos conversores paralelos foram calculados utilizando o LQR 

em tempo discreto, e as matrizes 𝑄𝑝
𝑑 e 𝑅𝑝 foram definidas como: 

𝑄𝑝
𝑑 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 7 × 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 7 × 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 5 × 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 5 × 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 5 × 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 5 × 105 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 × 105 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 × 105 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 × 105 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 × 105 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 × 104 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 × 104 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 × 104 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 × 104]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4.41) 

𝑅𝑝
𝑑 = 0,01          (4.42) 

Os vetores de ganhos de realimentação de estados obtidos são: 

𝐾𝑝
𝑑 = [𝐾𝑖𝑝𝑐

𝑑 𝐾𝑣𝑐𝑓𝑝
𝑑 𝐻𝑝

𝑑 𝐾𝑝
𝑑𝑟𝑒𝑠]

𝐾𝑖𝑝𝑐
𝑑 = [3,97 × 10−2]

𝐾𝑣𝑐𝑓𝑝
𝑑 = [5,1 × 10−3]

𝐻𝑝
𝑑 = [−16,84]

𝐾𝑝
𝑑𝑟𝑒𝑠 = [

−858,43 1,42 × 105 −712,04 1,26 × 106 −199,05 5,57 × 106 1,04 × 103 …

… 1,72 × 107 1,82 × 103 2,16 × 107 2,17 × 103 8,33 × 106 2,95 × 103 1,41 × 106
]

    (4.43) 

O sistema de controle de malha fechada do conversor paralelo da fase “𝑖” é representado 

pela seguinte equação: 

�̂�𝑝𝑖[𝑘 + 1] = (�̂�𝑝
𝑑 − �̂�𝑝

𝑑𝐾𝑝
𝑑)⏟        

�̂�
𝑝𝑖

𝑑𝑀𝐹

�̂�𝑝𝑖[𝑘] − �̂�𝑅𝑒𝑝𝑖
𝑑  𝑣𝐶𝑓𝑝𝑖

∗ [𝑘] + �̂�𝑤𝑝
𝑑  𝑖𝑑𝑝[𝑘]

𝑦𝑝𝑖[𝑘] = �̂�𝑝 �̂�𝑝𝑖[𝑘]

     (4.44) 

onde 𝑖 = 𝑎, 𝑏 ou 𝑐. Se 𝑖 = 𝑎, então 𝑖𝑑𝑝 = 𝑖𝐿𝑎 − 𝑖𝑠. Se 𝑖 = 𝑏 ou 𝑖 = 𝑐, então 𝑖𝑑𝑝 = 𝑖𝐿𝑖. 

A Figura 4.8 mostra o diagrama em blocos da malha de controle de corrente do conversor 

paralelo da fase “a”. 

Figura 4.8 - Diagrama em blocos do sistema de controle de tensão do conversor paralelo da fase "a" 

 
Fonte: Autoria própria. 

A Figura 4.9 mostra o diagrama em blocos da malha de controle de corrente do conversor 

paralelo das fases “b” e “c”. 

 

+
𝑑𝑝𝑎 [𝑘] 

+

𝑥𝑝𝑎 [𝑘 + 1] 𝑥𝑝𝑎 [𝑘] 

𝑦𝑝𝑎 [𝑘] 
𝐵𝑝

d  
-

-

𝐾𝑝
𝑑  

𝑣𝐶𝑓𝑝𝑎
∗ [𝑘] 

+
-
𝑞𝑝𝑐𝑎 [𝑘 + 1] 𝑞𝑝𝑐𝑎 [𝑘] 

𝐾𝑝
dres  + +

+
+ 𝑇𝑠  

𝑧−1 

𝐻𝑝
d  

𝐴𝑝
𝑑  

𝐶𝑝  𝑧−1 
+

𝐵𝑤𝑝
d  

(𝑖𝐿𝑎 − 𝑖𝑠)[𝑘] 

𝑞𝑝𝑐𝑎 [𝑘] 

𝑟𝑒𝑠𝑝
1  

𝑟𝑒𝑠𝑝
3  

𝑟𝑒𝑠𝑝
5  

𝑟𝑒𝑠𝑝
7  

𝑟𝑒𝑠𝑝
9 

𝑟𝑒𝑠𝑝
11 

𝑟𝑒𝑠𝑝
13  
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Figura 4.9 - Diagrama em blocos da malha de controle de tensão dos conversores paralelos das fases "b" e 

"c". 𝒊 = 𝒃 ou 𝒊 = 𝒄. 

 
Fonte: Autoria própria. 

Para analisar as características da resposta do sistema em regime permanente para sinais 

de diversas frequências, será utilizado o método da resposta em frequência, por meio do 

diagrama de Bode. As FTs utilizadas para a obtenção das respostas em frequência são 

calculadas com as seguintes equações: 

𝑦𝑝𝑖(𝑧)

𝑣𝐶𝑓𝑝𝑖
∗ (𝑧)

=
𝑣𝐶𝑓𝑝𝑖

(𝑧)

𝑣𝐶𝑓𝑝𝑖
∗ (𝑧)

= �̂�𝑝(𝑧𝐼 − �̂�𝑝𝑖
𝑑𝑀𝐹)

−1
�̂�𝑅𝑒𝑝𝑖
𝑑      (4.45) 

𝑦𝑝𝑖(𝑧)

𝑖𝑑𝑝(𝑧)
=
𝑣𝐶𝑓𝑝𝑖

(𝑧)

𝑖𝑑𝑝(𝑧)
= �̂�𝑝(𝑧𝐼 − �̂�𝑝𝑖

𝑑𝑀𝐹)
−1
�̂�𝑤𝑝𝑖
𝑑          (4.46) 

onde 𝑖 = 𝑎, 𝑏 ou 𝑐. Se 𝑖 = 𝑎, então 𝑖𝑑𝑝 = 𝑖𝐿𝑎 − 𝑖𝑠. Se 𝑖 = 𝑏 ou 𝑖 = 𝑐, então 𝑖𝑑𝑝 = −𝑖𝐿𝑖. 

A Figura 4.10 (a) mostra a resposta em frequência da tensão 𝑣𝐶𝑓𝑝𝑖(𝑧) pela referência 

𝑣𝐶𝑓𝑝𝑖
∗ (𝑧). Assim como nos diagrama da corrente controlada do conversor série, nas frequências 

em que os ressonantes estão sintonizados (60 Hz, 180 Hz, 300 Hz, 420 Hz, 540 Hz, 660 Hz e 

780 Hz), a magnitude e a fase estão em 0dB e 0º, respectivamente. Desta maneira, a referência 

de tensão de 60Hz é perfeitamente seguida em regime permanente, sem amplificação ou 

atenuação da amplitude e sem avanço ou atraso de fase. Já a Figura 4.10 (b) mostra a resposta 

em frequência da tensão 𝑣𝐶𝑓𝑝𝑎(𝑧) pelo distúrbio de corrente 𝑖𝑑𝑝(𝑧), que é o distúrbio presente 

na malha de controle. Nas frequências em que os ressonantes estão sintonizados a magnitude 

tem valores próximos de -60dB, o que indica que os distúrbios destas frequências são, na 

prática, completamente atenuados e não influenciam na tensão 𝑣𝐶𝑓𝑝𝑖. Além disso, pela atuação 

do integrador, o sistema de controle não é inerte à distúrbios de tensão menos comuns, como 

por exemplo os harmônicos de ordens pares. O controlador também atua em distúrbios de tais 

frequências, mas com menor eficiência. 

+
𝑑𝑝𝑖 [𝑘] 

+

𝑥𝑝𝑖[𝑘 + 1] 𝑥𝑝𝑖[𝑘] 
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𝐵𝑝

d  
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-

𝐾𝑝
𝑑  

𝑣𝐶𝑓𝑝 𝑖
∗ [𝑘] 

+
-
𝑞𝑝𝑐𝑖[𝑘 + 1] 𝑞𝑝𝑐𝑖[𝑘] 

+ +

+
+ 𝑇𝑠  

𝑧−1 

𝐻𝑝
d  

𝐴𝑝
𝑑  

𝐶𝑝  𝑧−1 
+

𝐵𝑤𝑝
d  

−𝑖𝐿𝑖[𝑘] 

𝑞𝑝𝑐𝑖[𝑘] 
𝐾𝑝

dres  

𝑟𝑒𝑠𝑝
1  

𝑟𝑒𝑠𝑝
3  

𝑟𝑒𝑠𝑝
5  

𝑟𝑒𝑠𝑝
7  

𝑟𝑒𝑠𝑝
9 

𝑟𝑒𝑠𝑝
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Figura 4.10 – Resposta em frequência do sistema de controle de tensão do conversor paralelo da fase “i”:  

(a)𝒗𝑪𝒇𝒑𝒊(𝒛) 𝒗𝑪𝒇𝒑𝒊
∗ (𝒛)⁄ , (b) 𝒗𝑪𝒇𝒑𝒊(𝒛) 𝒊𝒅𝒑(𝒛)⁄   

 
(a)            (b) 

Fonte: Autoria própria. 

Para demonstrar o funcionamento do sistema de controle projetado, o modelo equivalente 

do conversor paralelo da fase “a” e o controlador foram simulados no software 

MATLAB/Simulink®. A Figura 4.11 mostra o circuito simulado no software.  

Figura 4.11 – Circuito equivalente e controlador do conversor paralelo no software MATLAB/Simulink 

  

Fonte: Autoria própria. 

A tensão de saída média em um período de chaveamento do inversor foi representada por 

uma fonte de tensão controlada de acordo com o sinal de controle. Quanto aos distúrbios, a 

corrente da rede foi simulada como uma fonte de corrente de frequência fundamental, com 

corrente eficaz de 10A e em fase com a tensão controlada. A carga utilizada é formada por dois 

retificadores monofásicos em paralelo. O primeiro é de onda completa com carga RC, enquanto 

o segundo é de meia onda com carga R. A forma de onda da corrente da carga, da rede e da 

corrente 𝑖𝐿𝑎 − 𝑖𝑠 que representa o distúrbio dessa malha de controle, assim como as 

composições harmônicas das respectivas correntes são mostradas na Figura 4.12.  
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Figura 4.12 - Correntes da carga, da rede e corrente de distúrbio total - Simulação do modelo equivalente 

do conversor paralelo 

 
Fonte: Autoria própria. 

O distúrbio é composto por uma componente contínua, por uma componente de 

frequência fundamental, e por componentes harmônicas de ordens pares e impares. Desta 

maneira, é possível analisar a rejeição harmônica provida pelo sistema de controle para cada 

uma destas condições, e compará-las com os gráficos das respostas em frequências da Figura 

4.10. A Figura 4.12 mostra a tensão de saída do inversor, a corrente do indutor 𝑖𝐿𝑓𝑝𝑎, a corrente 

do capacitor 𝑖𝐶𝑓𝑝𝑎 e a tensão controlada 𝑣𝐶𝑓𝑝𝑎 . 

Para que a tensão sobre o capacitor seja puramente senoidal, é necessário que a corrente 

do capacitor também o seja. Para que isso aconteça, o conversor paralelo deve fornecer toda a 

corrente drenada pela carga, inclusive os harmônicos e reativos, absorver a corrente da rede e 

fornecer a corrente senoidal que mantem a tensão do capacitor. Por isso, verifica-se que a 

corrente do indutor do conversor paralelo é composta por componentes contínua, de ordem 

fundamental e harmônicas de ordem pares e ímpares. Para que tal corrente flua pelo indutor, o 

controlador deve calcular a tensão exata a ser imposta pelo inversor. Caso o inversor não 

imponha a tensão correta, correntes indesejadas circulam pelo capacitor, distorcendo a tensão. 
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Figura 4.13 - Tensões e correntes do conversor paralelo - Simulação do modelo equivalente do conversor 

paralelo 

 
Fonte: Autoria própria. 

O controlador projetado rejeita completamente as componentes contínuas e de 3ª, 5ª, 7ª, 

9ª, 11ª e 13ª ordens harmônicas, enquanto rejeita parcialmente as componentes harmônicas de 

ordens pares e as demais harmônicas de ordens ímpares, conforme mostrado gráficos das 

respostas em frequência da Figura 4.10. Além disso, garante o seguimento da referência de 

60Hz sem atraso de fase ou atenuação. Caso o controlador por RE não contasse com o 

integrador, as componentes contínuas, harmônicas pares e impares sem ressonantes teriam sua 

rejeição menos eficaz, aumentado a distorção da tensão. A tensão de saída do inversor é 

composta por componentes contínuas e por diversas harmônicas, inclusive de ordens pares. Já 

a corrente do indutor possui um valor contínuo considerável e diversas componentes 

harmônicas, com THD de 57,7%. A corrente do capacitor, que deveria ser composta apenas 

pelas componentes fundamental, possui harmônicos das ordens pares e das ordens ímpares em 

que os ressonantes não estão sintonizados. Assim, a tensão controlada é levemente distorcida 

com THD = 2,36%. 
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4.2 Controlador de tensão do barramento c.c. 

 

O modelo matemático que representa a dinâmica da tensão sobre o barramento c.c., o 

qual foi desenvolvido e apresentado no apêndice A.3, é reapresentado a seguir.  

𝐺𝑑𝑐(𝑠) =
�̂�𝑑𝑐(𝑠)

�̂�𝑑
𝑑𝑐(𝑠)

=
𝑣𝑑

2𝐶𝑑𝑐𝑉𝑑𝑐𝑠
        (4.47) 

O diagrama em blocos da malha de controle da tensão sobre o barramento c.c. é mostrado 

na Figura 4.14. Tal malha de controle é responsável por manter constante a tensão sobre o 

barramento c.c., e, em conjunto com a MCFF e com o algoritmo SRF aplicado às correntes das 

cargas, controlar o fluxo de potência ativa no sistema PV-UPQC-Mono-Tri. Neste modelo, 

considera-se que a malha de controle de corrente do conversor série segue perfeitamente a 

respectiva referência de corrente. 

Figura 4.14 – Diagrama em blocos da malha de controle de tensão sobre o barramento c.c. 

 

Fonte: Autoria própria. 

onde �̂�𝑖𝑛
𝑑𝑐 é a potência ativa instantânea monofásica drenada da rede para carregar o barramento, 

𝑣𝑑𝑐 é a tensão do barramento c.c., 𝑖̂𝑑𝑐 é a corrente de carga do barramento c.c., 𝑣𝑑 é a tensão da 

rede representada no eixo direto e 𝑖̂𝑑
𝑑𝑐 é a corrente da rede drenada para o carregamento do 

barramento c.c. representada no eixo direto. Todas as grandezas citadas são representadas por 

variáveis de pequenos sinais. 

Pela característica do inversor conectado à rede monofásica, a tensão total sobre o 

barramento c.c. possui uma oscilação de frequência igual a duas vezes a frequência da rede 

(120Hz). Desta maneira, para evitar que a referência de corrente do conversor série seja 

distorcida, o controlador deve rejeitar os sinais de frequência 120 Hz. Para isso, a frequência de 

cruzamento por 0dB desta malha de controle foi definida como 4,13Hz. 

A Tabela 4.4 mostra as especificações relativas à malha de controle do barramento c.c.. 

Tabela 4.4 -Especificações relativas à malha de controle do barramento c.c. 

Frequência de ondulação da tensão sobre o barramento c.c. 𝑓𝑜 = 120 Hz 

Frequência de cruzamento por 0dB desejada 𝑓𝑑𝑐 = 4,13 Hz 

Margem de fase desejada 𝑀𝐹𝑑𝑐 = 71° 

Capacitância total do barramento c.c. 𝐶𝑑𝑐 = 4700 uF 

Tensão sobre o barramento c.c. 𝑉𝑑𝑐 = 440 V 

Tensão da rede monofásica no eixo direto 𝑣𝑑 = 179,6 V 
Fonte: Autoria própria. 

+
-

�̂�𝑑𝑐
∗

 1

𝑉𝑑𝑐
 

1

𝐶𝑑𝑐 𝑠
 

𝑖̂𝑑
𝑑𝑐  �̂�𝑑𝑐  �̂�𝑖𝑛

𝑑𝑐  𝑖̂𝑑𝑐  𝑣𝑑
2

 𝐺𝑃𝐼
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Aplicando os dados da Tabela 4.4 na equação (4.47), é obtida a FT da tensão sobre o 

barramento c.c. do sistema PV-UPQC-Mono-Tri, como segue. 

𝐺𝑑𝑐(𝑠) =
�̂�𝑑𝑐(𝑠)

�̂�𝑑
𝑑𝑐(𝑠)

=
179,6

4,136𝑠
          (4.48) 

A Figura 4.15 (a) mostra a resposta em frequência do sistema compensado, mostrando 

que a frequência de cruzamento e a margem de fase desejadas foram alcançadas, enquanto a 

Figura 4.15 (b) mostra a resposta em frequência do sistema em malha fechada, indicando que 

o sistema atenua as componentes de 120Hz. O controlador PI obtido é dado por: 

𝐺𝑃𝐼
𝑑𝑐(𝑠) =

0,5652𝑠+5,0596

𝑠
         (4.49) 

Figura 4.15 – Respostas em frequência do sistema de controle de tensão sobre o barramento c.c..  

(a) Sistema compensado em malha aberta; (b) Sistema em malha fechada 

 
(a)            (b) 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

4.3 Controlador de tensão do arranjo PV 

 

Para a implementação dos algoritmos de MPPT em um sistema de duplo estágio de 

conversão de energia, a solução mais simples e amplamente utilizada consiste na regulação da 

razão cíclica do conversor c.c./c.c., a qual é realizada diretamente pelo algoritmo de MPPT 

(Viinamäki et al, 2016; Jain e Singh, 2017). Desta maneira, mesmo com a necessidade da leitura 

da tensão e da corrente do PV para o cálculo da potência, o conversor c.c./c.c. opera em malha 

aberta e, portanto, a tensão do arranjo PV é indiretamente controlada. Porém, uma vez que o 

sistema opera em malha aberta, quaisquer distúrbios de tensão estáticos e/ou dinâmicos que 

ocorrem no barramento c.c. do inversor conectado à rede não são devidamente rejeitados e 

podem piorar a dinâmica do algoritmo de MPPT. Além disso, o tempo de amostragem do 

𝑀𝑎𝑙ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑜 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐶𝐶 

𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑚 𝑚𝑎𝑙ℎ𝑎 𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎 (𝑓𝑔
𝑑𝑐 = 4,13𝐻𝑧, 𝛾𝑑𝑐 = 71°) 

𝑀𝑎𝑙ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑜 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐶𝐶 
𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑒𝑚 𝑚𝑎𝑙ℎ𝑎 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 
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algoritmo de MPPT deve ser maior que o tempo de acomodação do conversor c.c./c.c. em malha 

aberta para entradas do tipo degrau (Viinamäki et al, 2016; Femia et al, 2009). 

Uma alternativa à estratégia de controle em malha aberta consiste em tornar o algoritmo 

de MPPT o responsável pela geração da referência de tensão do arranjo PV. Neste caso, a tensão 

do arranjo PV passa a ser controlada em malha fechada, possibilitando projetar controladores 

que permitam melhorar da dinâmica do sistema, além de reduzir erros dos algoritmos de MPPT 

utilizados, seja eles os algoritmos de MPPT tradicionais, como o P&O por exemplo, ou mesmo 

os algoritmos baseados em otimização metaheurística (Silva et al, 2017). Outra melhoria 

alcançada com a utilização do sistema controlado em malha fechada é a possibilidade de rejeitar 

o distúrbio estacionário referente à oscilação de tensão de o dobro da frequência da rede (120 

Hz), presente na tensão do barramento c.c. do inversor.  

O controlador mais simples que pode ser utilizado para controlar a tensão do arranjo PV 

é o controlador PI convencional. Entretanto, pelas características da FT que representa o sistema 

a ser controlado, existem diversas restrições quanto ao uso deste controlador, as quais serão 

apresentadas na subseção 4.3.1. Desta maneira, o desempenho do controlador é insatisfatório e 

a rejeição aos distúrbios é ineficiente. Por isso, técnicas de controle mais sofisticadas vêm sendo 

estudadas. Em Femia et al (2009), Viinamäki et al (2016) e Reiter et al (2015) são apresentadas 

estratégias voltadas à rejeição do distúrbio do dobro da frequência da rede elétrica na tensão do 

arranjo PV. Entretanto, em tais estudos, a diminuição do tempo de resposta da malha de 

controle, de modo a permitir a diminuição do tempo do MPPT, não foi obtida. Para obter 

desempenho satisfatório, boa rejeição aos distúrbios e operação eficiente em diversos pontos 

de operação, Mahmood et al (2012) e Silva et al (2017) utilizam uma estrutura de controle 

multimalhas, onde uma malha interna de corrente do indutor é usada para calcular a razão 

cíclica do conversor c.c./c.c., enquanto uma malha externa de tensão é empregada para calcular 

a corrente de referência da malha interna. No entanto, procedimentos relacionados ao projeto 

dos ganhos dos controladores PI das malhas interna e externa não foram abordados ou 

discutidos.  

Esta subseção apresenta, em detalhes, metodologias envolvendo o projeto do controlador 

PI aplicado em um sistema PV de duplo estágio de conversão de energia. O primeiro 

controlador é inserido em um sistema de controle com uma única malha, enquanto o segundo é 

aplicado a um sistema de controle multimalhas, ou seja, com duas malhas de controle. São 

realizadas simulações computacionais por meio do modelo equivalente do sistema apresentado 

no apêndice A.3, bem como dos controladores projetados, de forma a analisar as respostas 

transitórias e a rejeição aos distúrbios. 
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4.3.1 Controlador PI de Malha Única 

 

A FT utilizada para o projeto do controlador PI de malha única, que relaciona a tensão do 

arranjo PV e a razão cíclica do conversor c.c./c.c. Boost, é apresentada no apêndice A.3 e 

reescrita a seguir: 

𝐺𝑣(𝑠) =
𝑣𝑃𝑉(𝑠)

𝑑𝑏(𝑠)
= −

𝑅𝑃𝑉𝑉𝑑𝑐

𝐶𝑃𝑉𝑅𝑃𝑉𝐿𝑓𝑏𝑠
2+(𝐶𝑃𝑉𝑅𝐿𝑓𝑏𝑅𝑃𝑉+𝐿𝑓𝑏)𝑠+(𝑅𝐿𝑓𝑏+𝑅𝑃𝑉)

             (4.50) 

Já a FT do controlador PI utilizado é dada por: 

𝐺𝑃𝐼
𝑣𝑑(𝑠) = 𝐾𝑖𝑣

𝑇𝑖𝑣𝑠+1

𝑠
= 𝐾𝑃𝑣 +

𝐾𝑃𝑣

𝑇𝑖𝑣𝑠
              (4.51) 

onde 𝐾𝑃𝑣 é o ganho proporcional, 𝐾𝑖𝑣 é o ganho integral e 𝑇𝑖𝑣 é o tempo integrativo, todos reais 

e positivos. 

A FT (4.50) é de fase não-mínima e por isso não pode ser controlada por um controlador 

PI, pois o sistema torna-se instável em malha fechada. Para mostrar tal efeito, pode-se verificar 

se o polinômio que é a equação característica do sistema em malha fechada é Hurwitz, ou seja, 

se ele tem todas as raízes (polos) com parte real negativa. A FT de malha fechada deste sistema 

é dada por: 

𝐺𝑀𝐹𝑣(𝑠) =
𝐺𝑃𝐼𝑣(𝑠)𝐺𝑣(𝑠)

1+𝐺𝑃𝐼𝑣(𝑠)𝐺𝑣(𝑠)
        (4.52) 

Portanto, a equação característica do sistema de malha fechada é dada por: 

Δ𝑀𝐹𝑣(𝑠) = 𝐶𝑃𝑉𝑅𝑃𝑉𝐿𝑓𝑏𝑠
3 + (𝐶𝑃𝑉𝑅𝐿𝑓𝑏𝑅𝑃𝑉 + 𝐿𝑓𝑏) 𝑠

2 + (𝑅𝐿𝑓𝑏 + 𝑅𝑃𝑉 − 𝐾𝑖
𝑣𝑑𝑇𝑖

𝑣𝑑𝑅𝑃𝑉𝑉𝑑𝑐) 𝑠 − 𝐾𝑖
𝑣𝑑𝑅𝑃𝑉𝑉𝑑𝑐   (4.53) 

Uma das condições necessárias para que o sistema seja estável é que todos os coeficientes 

da equação característica sejam positivos. Portanto para 𝐾𝑖𝑣 e 𝑇𝑖𝑣 positivos, não é possível 

projetar um controlador PI que estabilize o sistema.  

Uma possível solução para este problema, admitindo a utilização do controlador PI, é 

multiplicar a FT do sistema de malha aberta por -1, o que é equivalente a inverter os sinais da 

referência e da saída realimentada. Assim, a nova FT a ser controlada é dada por:  

−𝐺𝑣(𝑠) =
𝑅𝑃𝑉𝑉𝑑𝑐

𝐶𝑃𝑉𝑅𝑃𝑉𝐿𝑓𝑏𝑠
2+(𝐶𝑃𝑉𝑅𝐿𝑓𝑏𝑅𝑃𝑉+𝐿𝑓𝑏)𝑠+(𝑅𝐿𝑓𝑏+𝑅𝑃𝑉)

    (4.54) 

O diagrama em blocos da malha de controle é com o mostrado na Figura 4.16. O ganho 

do modulador PWM 𝐾𝑃𝑊𝑀 é compensado multiplicando o sinal de saída do controlador 𝐺𝑃𝐼𝑣(𝑠) 

por 𝐾𝑃𝑀𝑊
−1 . 



84 

 

 

Figura 4.16 - Diagrama em blocos da malha de controle de tensão do arranjo PV - Controlador PI de 

Malha Única 

 
Fonte: Autoria própria.  

A Tabela 4.5 mostra as especificações do conversor c.c./c.c. Boost e do arranjo PV 

utilizados neste trabalho. A partir delas, serão projetados os controladores de tensão. As 

especificações de cada módulo PV, assim como do arranjo PV utilizado são mostradas 

detalhadamente na seção 6.1. 

Tabela 4.5 - Especificações do conversor c.c./c.c. Boost 

Frequência de chaveamento 𝑓𝑠𝑤 = 20 kHz 

Ganho do Modulador PWM 𝐾𝑃𝑊𝑀
𝑏 = 1/7500 

Tensão do arranjo PV no MPP 𝑉𝑃𝑉 = 184,8 V 

Corrente do arranjo PV no MPP 𝐼𝑃𝑉 = 15,92 A 

Razão cíclica complementar no MPP 𝐷′ = 0,42 

Resistência diferencial do arranjo PV 𝑅𝑃𝑉 = 11,60 Ω 

Capacitância em paralelo com o arranjo PV 𝐶𝑃𝑉 = 235 μF 

Indutor Boost 𝐿𝑓𝑏 = 1,5 mH 

Resistência interna do indutor Boost 𝑅𝐿𝑓𝑏 = 0,22 Ω 

Tensão do barramento c.c. do inversor 𝑉𝑑𝑐 = 440 V 

Frequência de cruzamento por 0dB desejada 𝑓𝑐𝑣 = 275 Hz 

Margem de fase desejada 𝛾𝑣 = 81° 

Fonte: Autoria própria. 

A Figura 4.17 mostra a resposta em frequência da FT (4.54), na qual foram aplicadas as 

especificações da Tabela 4.5. Trata-se de uma FT com um par de polos complexos, frequência 

natural não amortecida 𝑓𝑛𝑣 = 270,59 Hz e fator de amortecimento ζ𝑣  = 0,1509. Em função 

do baixo fator de amortecimento, a fase do sistema migra de 0º para -180º em uma pequena 

faixa de frequências.  

�̂�𝑃𝑉
∗
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𝐺𝑃𝐼
𝑣𝑑(𝑠) 𝐾𝑃𝑊𝑀
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𝑅𝑃𝑉𝑉𝑑𝑐

𝐶𝑃𝑉𝑅𝑃𝑉𝐿𝑓𝑏𝑠
2 + (𝐶𝑃𝑉𝑅𝐿𝑓𝑏𝑅𝑃𝑉 + 𝐿𝑓𝑏) 𝑠 + (𝑅𝐿𝑓𝑏 + 𝑅𝑃𝑉)
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Figura 4.17 – Resposta em frequência de 𝑮𝒗(𝒔) 

  
Fonte: Autoria própria. 

Como característica própria, o controlador PI é capaz de atrasar a fase do sistema 

compensado de malha aberta, em relação ao sistema não-compensado de malha aberta, de 0º a 

90º graus. Por outro lado, tal controlador é incapaz de adiantar a fase do sistema. A margem de 

fase desejada é 𝛾𝑣 = 81°, ou seja, a fase do sistema compensado de malha aberta na frequência 

de cruzamento em 0dB deve ser −180 + 𝛾𝑣. Desta maneira, analisando o gráfico da fase da 

resposta em frequência da Figura 4.17, o projetista pode ser levado a acreditar que a faixa de 

frequências disponível para a seleção da frequência de cruzamento em 0dB  está entre 𝑓𝑐𝑣𝑚𝑖𝑛
=

115 Hz e 𝑓𝑐𝑣𝑚𝑎𝑥 = 277 Hz, onde 𝑓𝑐𝑣𝑚𝑖𝑛
 é a frequência em que a fase do sistema é −180 + 90 +

𝛾𝑣 e 𝑓𝑐𝑣𝑚𝑎𝑥  é a frequência em que a fase do sistema é −180 + 𝛾𝑣. 

Entretanto, ainda é necessário analisar a frequência de ressonância do sistema, que pode 

ser calculada pela seguinte equação, desde que o fator de amortecimento esteja entre 0 e 0,707 

(0 ≥ 𝜁 ≥ 0,707): 

𝑓𝑟 = 𝑓𝑛√1 − 2𝜁2               (4.55) 

Caso a frequência de cruzamento escolhida esteja entre 𝑓𝑐𝑣𝑚𝑖𝑛
= 115 Hz e 𝑓𝑟𝑣 =

264,42 Hz, o sistema cruzará por 0dB na frequência desejada, mas um novo cruzamento por 

zero acontecerá em uma frequência superior à de ressonância. Pelo novo cruzamento, 0dB 

acontece, a margem de fase do sistema compensado também é alterada. Para evitar esse efeito 

e garantir que a margem de fase escolhida será alcançada, deve-se escolher uma frequência de 

cruzamento em uma faixa muito estreita, ou seja, entre 𝑓𝑟𝑣 = 264,42 Hz e 𝑓𝑐𝑣𝑚𝑎𝑥 = 277 Hz.  

A Figura 4.18 (a) mostra a resposta em frequência do sistema compensado para 

frequência de cruzamento 𝑓𝑐𝑣 = 200 Hz, ou seja, entre 𝑓𝑐𝑣𝑚𝑖𝑛
= 115 Hz e 𝑓𝑟𝑣 = 264,42 Hz. Já 
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a Figura 4.18 (b) mostra a resposta em frequência do sistema compensado para frequência de 

cruzamento 𝑓𝑐𝑣 = 275 Hz, ou seja, dentro da faixa de frequências disponível para a sintonia 

correta. 

Figura 4.18 – Resposta em frequência do sistema compensado em malha aberta: (a) 𝒇𝒄𝒗  =  𝟐𝟎𝟎 𝑯𝒛; 

(b) 𝒇𝒄𝒗 = 𝟐𝟕𝟓 𝑯𝒛 

  
    (a)              (b) 

Fonte: Autoria própria. 
Na resposta em frequência da Figura 4.18 (a), em que a frequência de cruzamento 

escolhida é menor que 𝑓𝑟𝑣 , percebe-se que há um cruzamento por 0dB na frequência desejada 

(200Hz), e a margem de fase deste cruzamento é a desejada. Entretanto, pela margem de fase 

do novo cruzamento por 0dB após o pico de ressonância, o sistema se torna instável em malha 

fechada. Já na resposta em frequência da Figura 4.18 (b), em que a frequência de cruzamento 

está na faixa correta, não há nenhum problema de instabilidade. 

Desta maneira, pode-se obter uma sequência de passos a serem seguidos para o projeto 

do controlador PI de malha única para a tensão do arranjo PV, dados por: 

• Passo 1: Obtenha a função de transferência que relaciona a tensão do arranjo PV 

com a razão cíclica do conversor Boost 𝐺𝑣(𝑠) = 𝑣𝑃𝑉(𝑠) 𝑑𝑏⁄ (𝑠); 

• Passo 2: Multiplique 𝐺𝑣(𝑠) por -1, de forma que −𝐺𝑣(𝑠) será a FT utilizada para 

o cálculo dos ganhos do controlador PI; 

• Passo 3: Defina a margem de fase desejada 𝛾𝑣; 

• Passo 4: Com a resposta em frequência de −𝐺𝑣(𝑠), identifique a frequência 𝑓𝑐𝑣𝑚𝑎𝑥  

em que a fase do sistema é −180° + 𝛾𝑣. Em seguida, calcule a frequência de 

ressonância do sistema 𝑓𝑟𝑣; 

• Passo 5: Defina a frequência de cruzamento desejada 𝑓𝑐𝑣 entre 𝑓𝑟𝑣 e 𝑓𝑐𝑣𝑚𝑎𝑥 . 

• Passo 6: Calcule os ganhos do controlador PI para 𝑓𝑐𝑣 e 𝛾𝑣 desejados. 

𝛾𝑣 = −2,15° (292𝐻𝑧) 

𝛾𝑣 = 81° (275𝐻𝑧) 
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A Figura 4.19 mostra as respostas em frequência do sistema em malha fechada. A Figura 

4.19 (a) é relativa à tensão de saída pela tensão de referência 𝑣𝑃𝑉(𝑠) 𝑣𝑃𝑉
∗ (𝑠)⁄ , enquanto a Figura 

4.19 (b) se refere à tensão de saída pela tensão de distúrbio 𝑣𝑃𝑉(𝑠) 𝑣𝑑𝑐(𝑠)⁄ . 

Figura 4.19 – Respostas em frequência do sistema de controle de tensão em malha fechada: (a) 

𝒗𝑷𝑽(𝒔) 𝒗𝑷𝑽
∗ (𝒔)⁄ ; (b) 𝒗𝑷𝑽(𝒔) 𝒗𝒅𝒄(𝒔)⁄ . 

 
    (a)              (b) 

Fonte: Autoria própria. 

Analisando o diagrama da Figura 4.19 (a), percebe-se que o sistema segue referências 

constantes, visto que tanto a magnitude quanto a fase tendem a zero quanto a frequência tende 

a zero. Já na resposta em frequência que relaciona a saída e o distúrbio, a frequência de 120 Hz 

foi destacada, pois a tensão do barramento c.c. do inversor oscila nesta frequência. Percebe-se 

que nesta frequência o gráfico da magnitude indica uma atenuação de -2,05 dB, mostrando que 

o controlador não apresenta boa rejeição ao referido distúrbio. 

O conversor c.c./c.c. Boost, o arranjo PV e o controlador PI de malha única utilizados 

foram simulados no software MATLAB/Simulink. O arranjo PV opera em STC (Standard Test 

Conditions), enquanto a fonte de tensão 𝑣𝑑𝑐 é composta por uma parcela contínua de 440 V e 

uma parcela alternada de 120 Hz com 11,31 V. A Figura 4.20 mostra a tensão do arranjo PV e 

sua referência, a razão cíclica do conversor e a corrente do indutor 𝐿𝑓𝑏. Na simulação realizada, 

a referência da tensão do arranjo PV é iniciada em 200 V, em 0,35 s é alterada para 140 V, e 

em 0,7 s é alterada para 90V. Já em 1,05 s, a referência é alterada para a tensão de MPP 

(Maximum Power Point), ou seja, 184,8V.  

Verifica-se que, em todas as situações, há uma oscilação de 120 Hz na tensão do arranjo 

PV em torno de 4,35 V, indicando que o distúrbio da tensão do barramento c.c. foi atenuado 

em apenas 2,6 vezes, ou seja, não foi devidamente rejeitado. Verifica-se também que a corrente 

do indutor sofre grandes oscilações nas trocas de referência. Além disso, o tempo de 

acomodação após a troca de referência é de aproximadamente 0,2s, indicando que qualquer 

algoritmo de MPPT atuando em conjunto com este controlador deve atuar em menos de 5Hz. 
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Figura 4.20 – Simulação do conversor Boost e arranjo PV com o controlador PI de malha única: Tensão e 

referência da tensão do arranjo PV (𝒗𝑷𝑽, 𝒗𝑷𝑽
∗ ), razão cíclica (𝒅𝒃) e corrente do conversor Boost (𝒊𝑳𝒇𝒃). 

 

Fonte: Autoria própria. 

Durante a operação do sistema fotovoltaico, o mesmo opera em diversos pontos de 

operação, muitas vezes distantes do ponto ótimo de projeto. Desta forma, é importante que o 

sistema seja robusto a variações do parâmetro 𝑅𝑃𝑉, que representa a razão entre a tensão do PV 

e a corrente do PV. A Figura 4.21 apresenta o mapa de polos da função de transferência de 

malha fechada do sistema de controle de tensão do arranjo PV, com o controlador PI de Malha 

Única projetado. Para avaliar o comportamento dos polos do sistema, o parâmetro 𝑅𝑃𝑉 foi 

variado de 1, situação em que o arranjo PV se comporta como uma fonte de corrente, passando 

pelo MPP (𝑅𝑃𝑉 = 11,6Ω), até 50000, situação em que o arranjo PV se comporta como uma 

fonte de tensão.  

Conforme verifica-se na Figura 4.21, o sistema é estável em toda a faixa de operação 

testada, mesmo utilizando o controlador PI de Malha Única. Entretanto, pode-se verificar que 

os polos complexos do sistema tendem a aumentar sua parcela complexa e diminuir sua parcela 

real conforme o aumento de 𝑅𝑃𝑉, o que explica a dinâmica oscilatória apresentada nos degraus 

de referência mostrados na Figura 4.20. De fato, na região em que o sistema mais opera, ou 

seja, com 𝑅𝑃𝑉 próximo de 11,6Ω, os polos complexos possuem parcela imaginária muito maior 

que a parcela real. Além disso, o polo real está muito próximo da origem, explicando a dinâmica 

lenta mostrada nos degraus de referência da Figura 4.20. 
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Figura 4.21 – Mapa de polos do sistema de controle de tensão do arranjo PV em malha fechada, utilizando 

o controlador PI de malha única 

  
Fonte: Autoria própria. 

 

4.3.2 Metodologia de Projeto para Controladores PI Multimalhas 

 

Para o projeto dos controladores PI de tensão e corrente da estrutura multimalhas, serão 

utilizadas as FTs que relacionam a corrente do indutor e a razão cíclica, bem como a tensão do 

arranjo PV e a corrente do indutor. Tais FTs são apresentadas no apêndice A.3 e reescritas a 

seguir: 

𝐺𝑖(𝑠) =
𝑖𝐿𝑓𝑏

(𝑠)

𝑑𝑏(𝑠)
=

𝑉𝑑𝑐(𝐶𝑃𝑉𝑅𝑃𝑉𝑠+1)

𝐶𝑃𝑉𝑅𝑃𝑉𝐿𝑓𝑏𝑠
2+(𝐶𝑃𝑉𝑅𝐿𝑓𝑏𝑅𝑃𝑉+𝐿𝑓𝑏)𝑠+(𝑅𝐿𝑓𝑏+𝑅𝑃𝑉)

         (4.56) 

𝐺𝑣𝑖(𝑠) =  
𝑣𝑃𝑉(𝑠)

𝑖𝐿𝑏
(𝑠)
= −

𝑅𝑃𝑉

𝐶𝑃𝑉𝑅𝑃𝑉𝑠+1
            (4.57) 

A Figura 4.22 mostra o diagrama em blocos da malha de controle de tensão do arranjo 

PV com o controlador PI multimalhas. O ganho do modulador PWM 𝐾𝑃𝑊𝑀 é compensado 

multiplicando o sinal de saída do controlador 𝐺𝑃𝐼𝑖(𝑠) por 𝐾𝑃𝑀𝑊
−1 . 

Figura 4.22 - Diagrama em blocos da malha de controle de tensão do arranjo PV com PI multimalhas 

 
Fonte: Autoria própria. 

A Tabela 4.6 mostra as especificações dos controladores PI da estrutura multimalhas. As 

especificações do conversor Boost são as mostradas na Tabela 4.6. 
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Tabela 4.6 - Especificações dos controladores PI na estrutura multimalhas 

Frequência de cruzamento desejada em 0dB da malha de corrente 𝑓𝑐𝑖 = 1200  Hz 

Margem de fase desejada da malha de corrente 𝛾𝑖 = 89° 

Frequência de cruzamento desejada em 0dB da malha de tensão 𝑓𝑐𝑣𝑖 = 170 Hz 

Margem de fase desejada da malha de tensão 𝛾𝑣𝑖 = 89,7° 

Fonte: Autoria própria. 

Inicialmente, deve-se projetar o controlador PI de corrente da malha interna, utilizando a 

FT (4.56). A Figura 4.23 mostra a resposta em frequência desta FT em malha aberta, 

considerando as especificações de projeto apresentadas na Tabela 4.5. 

Figura 4.23 – Resposta em frequência de 𝑮𝒊(𝒔) 

 
Fonte: Autoria própria. 

A margem de fase desejada da malha interna de corrente é 𝛾𝑖 = 89,7°. Logo, como o 

controlador PI é capaz de atrasar a fase da planta de 0 a 90º, a frequência de cruzamento em 

0dB pode ser definida para qualquer frequência maior que 𝑓𝑐𝑖𝑚𝑖𝑛
= 262 Hz. 𝑓𝑐𝑖𝑚𝑖𝑛

 é a 

frequência em que a fase da planta é igual a −180 + 90 + 𝛾𝑖. 

Para tornar a malha de controle de corrente a mais rápida possível, mas sem amplificar os 

ruídos da frequência de chaveamento, a frequência de cruzamento em 0dB 𝑓𝑐𝑖 = 1200 Hz foi 

escolhida. A Figura 4.24 (a) mostra a resposta em frequência do sistema compensado, enquanto 

a Figura 4.24 (b) apresenta a resposta em frequência do sistema em malha fechada, ambos 

relativos à malha interna de controle de corrente. 
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Figura 4.24 – Respostas em frequência da malha interna de corrente: (a) Sistema compensado em malha 

aberta; (b) Sistema em malha fechada 

  
    (a)              (b) 

 Fonte: Autoria própria. 

Analisando a resposta em frequência do sistema compensado em malha aberta, percebe-

se que tanto a frequência de cruzamento em 0dB quanto a margem de fase desejada foram 

alcançadas. Analisando a resposta em frequência de malha fechada, percebe-se que o sistema 

se comporta de forma similar a um filtro passa-baixas de primeira ordem, com frequência de 

corte em 1200 Hz, pois o sistema tende a 0 dB e 0º em baixas frequências e decai 20 dB/década 

após a frequência de corte, tendendo a -90º em altas frequências. A diferença em relação a um 

filtro passa-baixas ideal são os entornos da frequência de ressonância 𝑓𝑟𝑖. Entretanto, o 

problema relativo ao cruzamento em 0 dB da FT 𝐺𝑣(𝑠) não se repete. 

O passo seguinte é projetar o controlador PI de tensão. A FT a ser utilizada para o projeto 

do referido controlador é dada pela multiplicação de 𝐺𝑣𝑖(𝑠) pela FT da malha fechada de 

corrente, como segue: 

𝐺𝑀𝐴𝑣𝑖(𝑠) =
𝐺𝑃𝐼𝑖

(𝑠)𝐺𝑖(𝑠)

1+𝐺𝑃𝐼𝑖
(𝑠)𝐺𝑖(𝑠)

𝐺𝑣𝑖(𝑠)          (4.58) 

A FT (4.58), assim como a FT (4.50) utilizada para o projeto do controlador PI de malha 

única, é de fase não-mínima e não pode ser controlada por um controlador PI, uma vez que o 

sistema em malha fechada se torna instável. Para resolver este problema, de maneira semelhante 

à estratégia utilizada no controlador PI de malha única, a FT (4.58) é multiplicada por -1, o que 

é equivalente a inverter os sinais da referência e da saída do sistema no cálculo do erro da malha 

de controle. Tal alteração é mostrada no diagrama em blocos da Figura 4.21. Logo, a FT 

utilizada no projeto do controlador é dada por: 

−𝐺𝑀𝐴𝑣(𝑠) = −
𝐺𝑃𝐼𝑖

(𝑠)𝐺𝑖(𝑠)

1+𝐺𝑃𝐼𝑖
(𝑠)𝐺𝑖(𝑠)

𝐺𝑣𝑖(𝑠)       (4.59) 
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A Figura 4.25 mostra a resposta em frequência de malha aberta desta FT definida em 

(4.59). 

Figura 4.25 - Resposta em frequência de −𝑮𝑴𝑨𝒗(𝒔) 

 
Fonte: Autoria própria. 

Como definido anteriormente, a margem de fase desejada é 𝛾𝑣𝑖 = 89,7°. Desta maneira, 

analisando o gráfico da fase da resposta em frequência da Figura 4.25, verifica-se que a faixa 

de frequências disponível para a seleção da frequência de cruzamento em 0dB se situa entre 

𝑓𝑐𝑣𝑖𝑚𝑖𝑛
= 0,0712 Hz e 𝑓𝑐𝑣𝑖𝑚𝑎𝑥 = 373 Hz. As grandezas  𝑓𝑐𝑣𝑖𝑚𝑖𝑛

 e 𝑓𝑐𝑣𝑖𝑚𝑎𝑥  representam as 

frequências em que a fase da planta são iguais a −180 + 90 + 𝛾𝑣𝑖 e −180 + 𝛾𝑣𝑖, 

respectivamente. Como o pico de ressonância foi atenuado pelo controlador PI da malha de 

corrente, o problema dos novos cruzamentos por 0 dB foi resolvido. A Figura 4.26 mostra a 

resposta em frequência do sistema compensado em malha aberta, onde percebe-se que a 

frequência de cruzamento 𝑓𝑐𝑣𝑖 = 170 Hz e a margem de fase 𝛾𝑣𝑖 = 89,7° foram alcançadas. 

Figura 4.26 – Resposta em frequência do sistema de controle de tensão compensado em malha aberta (PI 

multimalhas) 

 
Fonte: Autoria própria. 

𝛾𝑣𝑖 = 89,7° (170𝐻𝑧) 
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A Figura 4.27 mostra as respostas em frequência do sistema completo em malha fechada, 

onde a Figura 4.27 (a) mostra 
𝑣𝑃𝑉(𝑠)

𝑣𝑃𝑉
∗ (𝑠)

, enquanto a Figura 4.27 (b) mostra 
𝑣𝑃𝑉(𝑠)

𝑣𝑑𝑐
∗ (𝑠)

. 

Figura 4.27 – Respostas em frequência de malha fechada, controlador PI multimalhas: (a) 𝒗𝑷𝑽(𝒔) 𝒗𝑷𝑽
∗ (𝒔)⁄ ; 

(b) 𝒗𝑷𝑽(𝒔) 𝒗𝒅𝒄(𝒔)⁄  

 
      (a)               (b) 

Fonte: Autoria própria. 

Desta maneira, pode-se obter uma sequência de passos a serem seguidos para o projeto 

do controlador PI multimalhas para a tensão do arranjo PV, como segue: 

• Passo 1: Obtenha as FTs que relacionam a corrente e a razão cíclica do conversor 

c.c./c.c. Boost 𝐺𝑖(𝑠) = 𝑖𝐿𝑓𝑏(𝑠) 𝑑𝑏⁄ (𝑠) e a tensão do arranjo PV com a corrente do 

indutor 𝐺𝑣𝑖(𝑠) = 𝑣𝑃𝑉 (𝑠) 𝑖𝐿𝑓𝑏⁄ (𝑠); 

• Passo 2: Defina a margem de fase desejada 𝛾𝑖, uma vez que o primeiro controlador 

a ser projetado é o da malha interna de corrente; 

• Passo 3: Com a resposta em frequência de 𝐺𝑖𝑑(𝑠), identifique a frequência 𝑓𝑐𝑣𝑖𝑚𝑖𝑛
 

em que a fase do sistema é igual a −180 + 90 + 𝛾𝑖. Em seguida, defina a 

frequência de cruzamento desejada em 0dB 𝑓𝑐𝑖, a qual deve ser maior que 𝑓𝑐𝑣𝑖𝑚𝑖𝑛
. 

Na escolha de 𝑓𝑐𝑖, deve-se considerar a frequência de chaveamento do conversor, 

a fim de evitar que ruídos desta frequência sejam amplificados; 

• Passo 4: Calcule os ganhos do controlador PI 𝐺𝑃𝐼𝑖(𝑠) para 𝑓𝑐𝑖 e 𝛾𝑖 desejados; 

• Passo 5: Após o projeto da malha interna de corrente, deve-se projetar a malha 

externa de tensão. Para isso, obtenha a FT de malha aberta 𝐺𝑀𝐴𝑣(𝑠), a qual é 

calculada pela multiplicação de 𝐺𝑣𝑖(𝑠) com a FT da malha fechada de corrente; 

• Passo 6: Multiplique 𝐺𝑀𝐴𝑣(𝑠) por -1. −𝐺𝑀𝐴𝑣(𝑠) será a FT utilizada para o cálculo 

dos ganhos do controlador PI da malha externa de tensão; 

• Passo 7: Defina a margem de fase desejada 𝛾𝑣𝑖; 
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• Passo 8: Com a resposta em frequência de −𝐺𝑀𝐴𝑣(𝑠), identifique as frequências 

𝑓𝑐𝑣𝑖𝑚𝑖𝑛
 e 𝑓𝑐𝑣𝑖𝑚𝑎𝑥 . Determine a frequência de cruzamento desejada 𝑓𝑐𝑣𝑖 entre 𝑓𝑐𝑣𝑖𝑚𝑖𝑛

 

e 𝑓𝑐𝑣𝑖𝑚𝑎𝑥 ; 

• Passo 9: Calcule os ganhos do controlador PI  𝐺𝑃𝐼𝑣𝑖(𝑠) para 𝑓𝑐𝑣𝑖 e 𝛾𝑣𝑖 desejados. 

O conversor c.c./c.c. Boost, o arranjo PV e o controlador PI multimalhas utilizados foram 

simulados no software MATLAB/Simulink. A simulação utiliza os mesmos parâmetros 

utilizados para o controlador PI de malha única mostrados na Figura 4.20. A Figura 4.28 mostra 

a tensão do arranjo PV e sua referência, a razão cíclica do conversor Boost e a corrente do 

indutor 𝐿𝑓𝑏. Na simulação realizada, a referência da tensão do arranjo PV é iniciada em 200 V, 

em 0,35 s é alterada para 140 V, e em 0,7 s é alterada para 90V. Já em em 1,05 s, a referência 

é alterada para a tensão de MPP, ou seja, 184,8V.  

Figura 4.28 – Simulação do conversor Boost e arranjo PV com o controlador PI multimalhas: Tensão e 

referência da tensão do arranjo PV (𝒗𝑷𝑽, 𝒗𝑷𝑽
∗ ), razão cíclica (𝒅𝒃) e corrente do conversor Boost (𝒊𝑳𝒇𝒃). 

 
Fonte: Autoria própria. 

Apesar de a frequência de cruzamento em 0dB e a margem de fase da malha de tensão 

serem menor e maior, respectivamente, do que as escolhidas para o controlador PI de malha 

única, a malha de controle se torna muito mais rápida pela atuação da malha interna de corrente, 

sintonizada em 1200 Hz. Verifica-se que em todas as situações há uma oscilação de 120Hz na 

tensão do arranjo PV. Para os casos em que a tensão está em torno de 200 V, 140 V e 184,8V, 

há uma oscilação em 120 Hz em torno de 0,8 V, indicando que o distúrbio da tensão do 
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barramento c.c. do inversor foi atenuado em 11,78 vezes, indicando que a rejeição ao referido 

distúrbio melhorou significativamente. O tempo de acomodação após a troca de referência é de 

aproximadamente 18,18ms, o que significa que o algoritmo de MPPT atuando em conjunto com 

o controlador multimalhas deve atuar em até 55Hz, ou seja, 11 vezes mais rápido que o 

controlador PI de malha única.  

A Figura 4.29 apresenta o mapa de polos da função de transferência de malha fechada do 

sistema de controle de tensão do arranjo PV utilizando o controlador PI multimalhas projetado. 

Verifica-se que há um polo real, localizado muito distante do eixo imaginário. Logo, sua 

dinâmica é tão rápida que se torna imperceptível. Também há um polo real que se aproxima do 

eixo conforme o aumento de 𝑅𝑃𝑉. Na região em que 𝑅𝑃𝑉 = 11,6Ω, este polo está cerca de 8 

vezes mais distante do eixo real do que os polos complexos conjugados dominantes, e sua 

influência na resposta é pequena. Portanto, este sistema de malha fechada se comporta de forma 

muito parecida com um sistema de segunda ordem. Analisando a posição dos polos complexos 

conjugados dominantes, verifica-se que o sistema é mais rápido e menos oscilatório do que 

aquele controlado pelo controlador PI de malha única. Para o caso em que 𝑅𝑃𝑉 aumenta muito, 

os polos se tornam reais, mas continuam no semi plano esquerdo, e o sistema continua estável. 

Figura 4.29 – Mapa de polos do sistema de controle de tensão do arranjo PV em malha fechada, utilizando 

o controlador PI 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

4.4 Conclusão 

 

Neste capítulo foram apresentados os controladores de tensão e corrente utilizados em 

ambos os estágios do sistema PV-UPQC-Mono-Tri proposto. Para o controle das tensões e 

correntes do condicionador ativo de energia série e paralelo, foram utilizados controladores 

ressonantes por realimentação de estados. O desenvolvimento matemático necessário para a 
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obtenção das matrizes aumentadas do sistema, utilizadas para a obtenção dos ganhos de 

realimentação de estados, foi apresentado. Em seguida, tais matrizes foram discretizadas, para 

permitir o cálculo dos ganhos de realimentação de estados discretos. 

Os ganhos de realimentação de estados foram obtidos com a estratégia LQR, e a rejeição 

dos distúrbios harmônicos presentes nas malhas de controle foram analisadas por meio das 

respostas em frequência e por meio de simulações dos modelos equivalentes dos conversores. 

De acordo com as simulações, verifica-se que o controlador de corrente é eficaz na rejeição dos 

distúrbios harmônicos da tensão sobre o transformador, enquanto que o controlador de tensão 

é eficaz na rejeição dos distúrbios harmônicos das correntes das cargas.  

A malha de controle da tensão sobre o barramento c.c. foi apresentada, e o controlador PI 

utilizado nesta malha foi projetado. As respostas em frequência do sistema compensado de 

malha aberta e do sistema de malha fechada foram apresentados, analisando que este 

controlador pouco propaga as oscilações de 120Hz existentes na tensão do barramento c.c.. 

Em seguida, foram apresentadas metodologias de projeto para os controladores PI de 

malha única e PI multimalhas, aplicados ao controle da tensão do arranjo PV, atuando na razão 

cíclica da chave do conversor c.c./c.c. Boost. Tais metodologias foram baseadas nas respostas 

em frequência dos sistemas controlados, e apresentam sequências de passos a serem seguidas 

pelo projetista, de modo que o sistema de malha fechada seja estável. Assim como apresentado 

para os conversores série e paralelo, foram apresentadas simulações do modelo equivalente do 

conversor Boost e do arranjo PV, operando em conjunto com os dois controladores projetados. 

Como esperado de acordo com a análise realizada por meio das respostas em frequência de 

malha fechada, o controlador PI multimalhas teve um desempenho superior em relação ao 

controlador PI de malha única, pois é mais rápido nos degraus na referência e alcança melhores 

resultados na rejeição das oscilações de tensão presentes na tensão do barramento c.c.. 
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5. SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS 

 

Neste capítulo são mostrados os resultados das simulações computacionais do sistema 

PV-UPQC-Mono-Tri, as quais foram realizadas utilizando o software MATLAB/Simulink. No 

software, toda a estrutura de potência do sistema PV-UPQC-Mono-Tri foi implementada, 

conforme apresentada pela Figura 5.1 (a). Já os controladores de tensão do conversor paralelo, 

de corrente do conversor série, de tensão total e de desbalanceamento do barramento c.c. e de 

tensão do arranjo PV, assim como os algoritmos de geração de referência de corrente e tensão 

dos respectivos conversores série e paralelo, o que inclui o sistema PLL, o algoritmo SRF, a 

MCFF, e o método de MPPT P&O que gera a referência para a tensão do arranjo PV, são 

apresentados pela Figura 5.1 (b).  

Figura 5.1 – Diagrama em blocos do sistema PV-UPQC-Mono-Tri implementado em ambiente 

computacional: (a) Circuito de potência; (b) Sistema de controle. 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: Autoria própria. 

Para que o comportamento do sistema em simulação computacional se aproxime ao 

máximo do comportamento do sistema real, todos os controladores e algoritmos foram 

implementados em tempo discreto. Além disso, simulando as características de um 

microcontrolador digital, foram considerados o atraso entre as aquisições dos sinais analógicos 

e o cálculo das saídas dos controladores e os efeitos da quantização do conversor A/D. Também 
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foram considerados o tempo morto das chaves de potência e o atraso entre o sinal PWM gerado 

pelo microcontrolador e a atuação das chaves de potência. Os módulos PV utilizados na 

simulação foram implementados por meio do modelo equivalente descrito no Anexo B. 

Os principais parâmetros do sistema PV-UPQC-Mono-Tri utilizados nas simulações são 

apresentados na Tabela 5.1, enquanto as cargas utilizadas são apresentadas na Tabela 5.2. 

Tabela 5.1 - Parâmetros do sistema PV-UPQC-Mono-Tri 

Frequência de chaveamento dos inversores série e paralelo 
𝑓𝑠𝑤 = 20 kHz 

Frequência de chaveamento do conversor Boost 

Ganho do modulador PWM dos inversores half-bridge 𝐾𝑃𝑊𝑀 = 2/3750 

Ganho do Modulador PWM do conversor Boost 𝐾𝑃𝑊𝑀
𝑏 = 1/7500 

Capacitância total do barramento c.c. 𝐶𝑑𝑐 = 4700 uF 

Tensão do barramento c.c. 𝑉𝑑𝑐 = 440 V 

Valor de pico da referência de tensão do conversor paralelo 𝑉𝑝𝑘 = 179,6 V 

Indutância de filtragem do conversor série 𝐿𝑓𝑠 = 1,75 mH 

Resistência série do indutor de filtragem do conversor série 𝑅𝐿𝑠 = 0,17 Ω 

Indutância de dispersão do transformador de acoplamento 𝐿𝑑𝑡 = 𝐿𝑑𝑝 + 𝐿𝑑𝑠 = 180 μH 

Resistência do transformador de acoplamento 𝑅𝑡 = 0,162 Ω 

Indutância de filtragem do conversor paralelo 𝐿𝑓𝑝 = 1,75 mH 

Resistência interna do indutor de filtragem do conv. paralelo 𝑅𝐿𝑓𝑝 = 0,17 Ω 

Capacitância de filtragem do conversor paralelo 𝐶𝑓𝑝 = 50 μF 

Capacitância em paralelo com o arranjo PV 𝐶𝑃𝑉 = 235 μF 

Indutor Boost 𝐿𝑓𝑏 = 1,5 mH 

Resistência interna do indutor Boost 𝑅𝐿𝑓𝑏 = 0,22 Ω 

Tensão do arranjo PV no MPP 𝑉𝑃𝑉 = 184,8 V 

Corrente do arranjo PV no MPP 𝐼𝑃𝑉 = 15,92 A 

Frequência de amostragem dos controladores discretos 𝑓𝑠 = 40 kHz 

Frequência de amostragem do MPPT P&O 𝑇𝑠
𝑃&𝑂 = 2,5 ms 

Passo de incremento de tensão do MPPT P&O Δ𝑉𝑃&𝑂 = 1 𝑉 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 5.2 - Cargas utilizadas na simulação 

Carga Fase “a” Fase “b” Fase “c” 

1 

Retificador 1Φ em ponte 

completa com Carga RL 

R = 20Ω L = 250mH 

Retificador 1Φ em ponte 

completa com Carga RL 

R = 30Ω L = 250mH 

Retificador 1Φ em ponte 

completa com Carga RC 

R = 91Ω L = 940µF 

2 

Retificador 1Φ em ponte 

completa com Carga RL 

R = 30Ω L = 250mH 

Retificador 1Φ em ponte 

completa com Carga RL 

R = 60Ω L = 250mH 

Retificador 1Φ em ponte 

completa com Carga RC 

R = 100Ω L = 940µF 

3 - 

Retificador 1Φ em ponte 

completa com Carga RL 

R = 60Ω L = 250mH 

- 

4 Retificador 3Φ de 6 pulsos Carga R       R = 87 Ω 

Fonte: Autoria própria. 

Os resultados de simulações apresentados a seguir foram obtidos para diferentes 

condições da rede elétrica monofásica: tensão senoidal e com valor eficaz nominal, tensão com 

afundamentos ou elevações no valor eficaz, ou tensão com componentes harmônicas. A Tabela 

5.3 apresenta os valores eficazes da tensão da rede simulada, onde 𝑉𝑠𝑖  (𝑖 = 1, 3, 5, 7, 9, 11) 

indica o valor eficaz de tensão de ordem harmônica 𝑖. 

Tabela 5.3 - Tensões eficazes das tensões rede monofásica utilizada nas simulações. 

 
Sem afundamento ou 

elevação 

Com 

afundamento 
Com elevação 

Valor eficaz de frequência 

fundamental 
𝑉𝑠1 = 127 V 𝑉𝑠1 = 95,25 V 𝑉𝑠1 = 158,75 V 

Valor eficaz das componentes 

harmônicas 

𝑉𝑠3 = 10,55 V 

𝑉𝑠5 = 8,79 V 

𝑉𝑠7 = 7,64 V 

𝑉𝑠9 = 3,54 V 

𝑉𝑠11 = 8,15 V 

- - 

Fonte: Autoria própria. 

 

5.1 Comportamento estático do sistema 

 

Essa seção mostra o sistema operando em regime permanente. Inicialmente, são 

apresentados resultados para o sistema operando como UPQC-Mono-Tri, ou seja, sem energia 

gerada pelo arranjo PV (𝑃𝑃𝑉 = 0 W), considerando cargas monofásicas ou trifásicas, e com a 
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tensão da rede monofásica puramente senoidal ou com componentes harmônicas. Em seguida, 

são mostrados resultados para o sistema operando como PV-UPQC-Mono-Tri, ou seja, com 

geração de energia pelo sistema PV. Para essa condição, são apresentados resultados para o 

caso em que a tensão da rede elétrica é composta pela componente de frequência fundamental 

e pelas componentes harmônicas apresentadas na Tabela 5.3, e que não há cargas conectadas 

ao sistema (𝑃𝐿 = 0 W). Desta maneira, toda a potência extraída do arranjo PV deve ser injetada 

na rede elétrica. O resultado seguinte mostra o sistema operando conectado à rede elétrica 

senoidal e com valor eficaz nominal. A carga 1 está conectada, mas a potência extraída do 

arranjo PV é maior que a potência ativa drenada pelas cargas (𝑃𝑃𝑉 > 𝑃𝐿), e, neste caso, há 

corrente injetada na rede monofásica. Já no último caso, também com a rede elétrica puramente 

senoidal, a potência extraída do arranjo PV é menor que a potência drenada pela carga 1 (𝑃𝑃𝑉 <

𝑃𝐿), e o sistema drena energia da rede elétrica para manter o balanço de potência na estrutura. 

 

5.1.1 Sistema operando como UPQC-Mono-Tri 

 

A Figura 5.2 mostra o sistema operando conectado à rede monofásica, que fornece a 

tensão com valor eficaz nominal e sem componentes harmônicos. A Carga 1 está conectada. 

Nesta Figura, são mostradas as tensões da rede, sobre o transformador de acoplamento série e 

fornecida à carga da fase “a” (𝑣𝑠, 𝑣𝑇 = 𝑣𝑠 − 𝑣𝐿𝑎, 𝑣𝐿𝑎), as correntes da carga da fase “a”, do 

conversor paralelo da fase “a” e da rede (𝑖𝐿𝑎, 𝑖𝑐𝑝𝑎, 𝑖𝑠), as tensões fornecidas às cargas (𝑣𝐶𝑓𝑝𝑎 =

𝑣𝐿𝑎, 𝑣𝐶𝑓𝑝𝑏 = 𝑣𝐿𝑏 e 𝑣𝐶𝑓𝑝𝑐 = 𝑣𝐿𝑐) e as correntes das cargas (𝑖𝐿𝑎, 𝑖𝐿𝑏, 𝑖𝐿𝑐, 𝑖𝐿𝑛).  

É possível verificar que o sistema UPQC-Mono-Tri é capaz de fornecer tensões trifásicas 

senoidais e equilibradas as cargas, enquanto a corrente drenada da rede monofásica está em fase 

com a tensão, indicando que os reativos das cargas foram efetivamente rejeitados. A corrente 

de compensação do conversor paralelo 𝑖𝑐𝑝𝑎 é composta pela soma da parcela de frequência 

fundamental, referente à corrente reativa da carga da fase “a”, mais a parcela harmônica, 

referente aos distúrbios harmônicos da carga conectada à fase “a”, menos a corrente ativa 

drenada da rede para alimentar as cargas das fases “b” e “c”.  
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Figura 5.2 – Sistema UPQC-Mono-Tri - Rede Senoidal – Carga 1 - 𝑷𝑷𝑽 = 𝟎𝑾: (a) Tensões (𝒗𝒔, 𝒗𝑻, 𝒗𝑳𝒂), 

(b) Correntes (𝒊𝑳𝒂, 𝒊𝒄𝒑𝒂, 𝒊𝒔), (c) Tensões das cargas (𝒗𝑳𝒂, 𝒗𝑳𝒃, 𝒗𝑳𝒄), (d) Correntes das cargas (𝒊𝑳𝒂, 𝒊𝑳𝒃, 𝒊𝑳𝒄, 

𝒊𝑳𝒏). 

 
        (a)           (b)  

 
   (c)            (d) 

Fonte: Autoria própria 

Figura 5.3 – Sistema UPQC-Mono-Tri – Rede Senoidal – Carga 1 - 𝑷𝑷𝑽 = 𝟎𝑾: (a) Espectro harmônico da 

corrente da rede (𝒊𝒔) e das tensões fornecidas às cargas (𝒗𝑳𝒂, 𝒗𝑳𝒃, 𝒗𝑳𝒄). 

 
Fonte: Autoria própria 
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A Figura 5.3 apresenta os espectros harmônicos da corrente da rede (𝑖𝑠) e das tensões 

fornecidas às cargas (𝑣𝐿𝑎, 𝑣𝐿𝑏, 𝑣𝐿𝑐) mostradas na Figura 5.2. Verifica-se que, nas frequências 

em que há ressonantes, os distúrbios foram rejeitados tanto na corrente quanto nas tensões.  

A Figura 5.4 mostra o sistema operando somente como UPQC-Mono-Tri, mas com a 

tensão da rede composta pela parcela fundamental de valor eficaz nominal mais as parcelas 

harmônicas mostradas na Tabela 5.3. A Carga 4 está conectada, a qual é uma carga trifásica a 

três fios com características não lineares. Desta maneira, pode-se avaliar não somente a rejeição 

das componentes harmônicas da corrente das cargas, mas também a rejeição dos distúrbios 

harmônicos da tensão da rede.  

Como a tensão fornecida à carga da fase “a” é controlada como senoidal, a parcela 

harmônica da tensão da rede aparece sobre os terminais do transformador série, gerando um 

distúrbio para a malha de controle de corrente do conversor série. Na Figura 5.4, são mostradas 

a tensão da rede, sobre o transformador de acoplamento série e fornecida à carga da fase “a” 

(𝑣𝑠, 𝑣𝑇, 𝑣𝐿𝑎), as correntes da carga da fase “a”, do conversor paralelo da fase “a” e da rede (𝑖𝐿𝑎, 

𝑖𝑐𝑝𝑎, 𝑖𝑠), as tensões fornecidas às cargas (𝑣𝐶𝑓𝑝𝑎, 𝑣𝐶𝑓𝑝𝑏  e 𝑣𝐶𝑓𝑝𝑐) e as correntes das cargas (𝑖𝐿𝑎, 

𝑖𝐿𝑏, 𝑖𝐿𝑐).  

A Figura 5.5 mostra os espectros harmônicos das tensões fornecidas às cargas (𝑣𝐿𝑎, 𝑣𝐿𝑏, 

𝑣𝐿𝑐), da corrente da rede (𝑖𝑠) e da tensão da rede (𝑣𝑠) mostradas na Figura anterior. Apesar de 

as componentes harmônicas da tensão da rede serem absorvidas pelo transformador de 

acoplamento série, se comportando como um distúrbio para a malha de controle de corrente, a 

corrente da rede permanece com baixíssima distorção harmônica (1,71%), indicando que os 

distúrbios harmônicos foram efetivamente rejeitados. Ao mesmo tempo, as tensões fornecidas 

às cargas apresentam baixa distorção harmônica, indicando que os distúrbios harmônicos das 

correntes das cargas foram rejeitados. Portanto, o sistema compensa, simultaneamente, os 

harmônicos e reativos das correntes drenadas pelas cargas e os harmônicos da tensão da rede. 
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Figura 5.4 – Sistema UPQC-Mono-Tri - Rede com harmônicos – Carga 4 - 𝑷𝑷𝑽 = 𝟎𝑾: (a) Tensões (𝒗𝒔, 
𝒗𝑻 = 𝒗𝒔 − 𝒗𝑳𝒂, 𝒗𝑳𝒂), (b) Correntes (𝒊𝑳𝒂, 𝒊𝒄𝒑𝒂, 𝒊𝒔), (c) Tensões das cargas (𝒗𝑳𝒂, 𝒗𝑳𝒃, 𝒗𝑳𝒄), (d) Correntes das 

cargas (𝒊𝑳𝒂, 𝒊𝑳𝒃, 𝒊𝑳𝒄). 

 
     (a)           (b)

 
     (c)           (d) 

Fonte: Autoria própria 

Figura 5.5 – Sistema UPQC-Mono-Tri – Rede com harmônicos – Carga 4 - 𝑷𝑷𝑽 = 𝟎W: (a) Espectros 

harmônicos das tensões fornecidas às cargas (𝒗𝑳𝒂, 𝒗𝑳𝒃, 𝒗𝑳𝒄); (b) Espectro harmônico da corrente da rede 

(𝒊𝒔) e da tensão da rede (𝒗𝒔). 

 
     (a)           (b) 

Fonte: Autoria própria 
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A Figura 5.6 mostra o sistema operando somente como UPQC-Mono-Tri, com a tensão 

da rede senoidal. Neste caso, a carga 3 está conectada, na qual as fases “a” e “c” operam sem 

carga. Nesta Figura, são mostradas a tensão da rede, sobre o transformador de acoplamento 

série e fornecida à carga da fase “a” (𝑣𝑠, 𝑣𝑇, 𝑣𝐿𝑎), as correntes do conversor paralelo da fase 

“a” e da rede (𝑖𝑐𝑝𝑎, 𝑖𝑠), as tensões fornecidas às cargas (𝑣𝐶𝑓𝑝𝑎, 𝑣𝐶𝑓𝑝𝑏 e 𝑣𝐶𝑓𝑝𝑐)  e as correntes das 

cargas (𝑖𝐿𝑎, 𝑖𝐿𝑏, 𝑖𝐿𝑐, 𝑖𝐿𝑛).  

Verifica-se que mesmo operando sem carga na fase “a”, há uma corrente fluindo pelo 

conversor paralelo da fase “a”, que é igual à corrente da rede medida no sentido contrário. De 

fato, no sistema proposto, a potência ativa necessária para alimentar as cargas conectadas às 

fases “b” e “c”, mais a potência ativa necessária para compensar as perdas na estrutura, flui da 

rede para o barramento c.c. pelo conversor paralelo da fase “a”. 

Figura 5.6 – Sistema UPQC-Mono-Tri - Rede Senoidal – Carga 3 - 𝑷𝑷𝑽 = 𝟎𝑾: (a) Tensões (𝒗𝒔, 𝒗𝑻 = 𝒗𝒔 −
𝒗𝑳𝒂, 𝒗𝑳𝒂), (b) Correntes (𝒊𝒄𝒑𝒂, 𝒊𝒔), (c) Tensões das cargas (𝒗𝑳𝒂, 𝒗𝑳𝒃, 𝒗𝑳𝒄), (d) Correntes das cargas (𝒊𝑳𝒂, 𝒊𝑳𝒃, 

𝒊𝑳𝒄, 𝒊𝑳𝒏). 

 
     (a)           (b)

 
     (c)           (d) 

Fonte: Autoria própria 
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A Figura 5.7 mostra a espectro harmônico da corrente da rede (𝑖𝑠) e das tensões fornecidas 

às cargas (𝑣𝐿𝑎, 𝑣𝐿𝑏, 𝑣𝐿𝑐) mostradas na Figura anterior. A corrente da rede possui distorção 

harmônica de 3,03%, maior do que para as condições mostradas anteriormente. Isso acontece 

porque o valor eficaz da corrente da rede é menor, e as parcelas harmônicas se tornam mais 

significativas. Por outro lado, verifica-se que as tensões disponíveis para as cargas a serem 

conectadas nas fases “a” e “c” possuem baixíssima distorção harmônica (< 1%). Já a tensão 

fornecida à carga conectada à fase “b” possui distorção de apenas 2,05%. Tal diferença se 

justifica porque a carga conectada ao conversor paralelo da fase “b” se configura como um 

distúrbio para a malha de corrente, enquanto os conversores das fases “a” e “c” operam sem 

distúrbios. 

Figura 5.7 – Sistema UPQC-Mono-Tri – Rede Senoidal – Carga 3 - 𝑷𝑷𝑽 = 𝟎𝑾: Espectro harmônico da 

corrente da rede (𝒊𝒔) e das tensões fornecidas às cargas (𝒗𝑳𝒂, 𝒗𝑳𝒃, 𝒗𝑳𝒄). 

 
Fonte: Autoria própria 

 

5.1.2 Sistema operando como PV-UPQC-Mono-Tri 

 

A Figura 5.8 mostra o sistema operando como PV-UPQC-Mono-Tri. Neste caso, o 

arranjo PV opera em STC, e o sistema opera em torno do MPP. A potência média drenada do 

arranjo PV neste período é 𝑃𝑃𝑉 = 2940𝑊. Neste teste, a rede elétrica é composta pela 

componente de frequência fundamental mais as componentes harmônicas apresentadas na 

Tabela 5.3, e o sistema opera sem carga. Desta maneira, desconsiderando as perdas, a toda 

energia drenada do arranjo PV deve ser injetada na rede elétrica. Nesta Figura, são mostradas 

as tensões da rede, sobre o transformador de acoplamento série e fornecida à carga da fase “a” 
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(𝑣𝑠, 𝑣𝑇, 𝑣𝐿𝑎), as correntes do conversor paralelo da fase “a” e da rede (𝑖𝑐𝑝𝑎, 𝑖𝑠), as tensões 

fornecidas às cargas (𝑣𝐶𝑓𝑝𝑎, 𝑣𝐶𝑓𝑝𝑏 e 𝑣𝐶𝑓𝑝𝑐) e a tensão e a corrente do arranjo PV (𝑣𝑃𝑉, 𝑖𝑃𝑉).  

Analisando as tensões e correntes obtidas, verifica-se que o sistema é capaz de injetar a 

energia extraída do arranjo PV na rede elétrica com baixa distorção harmônica total de corrente, 

mesmo se a tensão for distorcida. Observa-se que toda a corrente injetada na rede circula pelo 

conversor paralelo da fase “a”, enquanto que os distúrbios da tensão da rede são indiretamente 

compensados, sendo absorvidos pelo transformador de acoplamento série. Pode-se verificar 

também o funcionamento do algoritmo de MPPT, visto que a tensão 𝑣𝑝𝑣 está em torno da tensão 

de MPP 𝑉𝑃𝑉 = 184,8 V, e que o controlador de tensão do arranjo PV é suficientemente rápido 

para alcançar o valor da referência, antes da próxima atuação do algoritmo de MPPT (há um 

degrau de 1 V na tensão de referência durante o período apresentado, pela atuação do algoritmo 

de MPPT). 

Figura 5.8 - Sistema PV-UPQC-Mono-Tri - Rede com harmônicos - Sem carga - 𝑷𝑷𝑽 = 𝟐𝟗𝟒𝟎𝑾: (a) 

Tensões (𝒗𝒔, 𝒗𝑻, 𝒗𝑳𝒂), (b) Correntes (𝒊𝒄𝒑𝒂, 𝒊𝒔), (c) Tensões das cargas (𝒗𝑳𝒂, 𝒗𝑳𝒃, 𝒗𝑳𝒄), (d) Tensão e corrente 

do arranjo PV (𝒗𝑷𝑽, 𝒊𝑷𝑽). 

 
     (a)           (b)

 
     (c)           (d) 

Fonte: Autoria própria 
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A Figura 5.9 (a) apresenta os espectros harmônicos das tensões fornecidas às cargas (𝑣𝐿𝑎, 

𝑣𝐿𝑏, 𝑣𝐿𝑐), enquanto a Figura 5.9 (b) apresenta os espectros harmônicos da corrente da rede (𝑖𝑠) 

e da tensão da rede (𝑣𝑠) mostradas na Figura anterior. Percebe-se que apesar da tensão da rede 

ser distorcida e uma parcela de tensão harmônica significativa aparecer sobre o transformador 

série, a corrente da rede permanece com baixíssima distorção harmônica (0,854%), enquanto 

que as tensões disponíveis para as cargas apresentam baixa distorção harmônica.  

Figura 5.9 – Sistema PV-UPQC-Mono-Tri – Rede com harmônicos – Sem Carga - 𝑷𝑷𝑽 = 𝟐𝟗𝟒𝟎𝑾: (a) 

Espectros harmônicos das tensões fornecidas às cargas (𝒗𝑳𝒂, 𝒗𝑳𝒃, 𝒗𝑳𝒄); (b) Espectros harmônicos da 

corrente da rede (𝒊𝒔) e da tensão da rede (𝒗𝒔). 

 
     (a)           (b) 

Fonte: Autoria própria 

 A Figura 5.10 mostra o sistema operando como PV-UPQC-Mono-Tri. O arranjo PV 

opera em STC e em torno do MPP, drenando potência média de 𝑃𝑃𝑉 = 2940𝑊. A rede elétrica 

é senoidal e com valor eficaz nominal, e a carga 2 está conectada. Neste caso, a potência 

extraída do arranjo PV é maior que a potência ativa das cargas, portanto o excedente de energia 

deve ser injetado na rede elétrica. Nesta Figura, são mostradas as tensões da rede, sobre o 

transformador de acoplamento série e fornecida à carga da fase “a” (𝑣𝑠, 𝑣𝑇, 𝑣𝐿𝑎), as correntes 

da carga da fase “a”, do conversor paralelo da fase “a” e da rede (𝑖𝐿𝑎, 𝑖𝑐𝑝𝑎, 𝑖𝑠), as tensões 

fornecidas às cargas (𝑣𝐶𝑓𝑝𝑎, 𝑣𝐶𝑓𝑝𝑏 e 𝑣𝐶𝑓𝑝𝑐), as correntes das cargas (𝑖𝐿𝑎, 𝑖𝐿𝑏, 𝑖𝐿𝑐, 𝑖𝐿𝑛) e a tensão 

e a corrente do arranjo PV (𝑣𝑃𝑉, 𝑖𝑃𝑉).  

Analisando o resultado obtido, verifica-se que o sistema é capaz de alimentar as cargas 

trifásicas, aproveitando parte da energia extraída do arranjo PV, ao mesmo tempo que 

condiciona o excedente de energia, injetando-o na rede elétrica na forma de energia ativa. Além 

disso, a corrente injetada possui baixa distorção harmônica. Neste caso, a corrente da carga da 
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fase “a” 𝑖𝐿𝑎 e a corrente de compensação do conversor paralelo 𝑖𝑐𝑝𝑎 fluem no mesmo sentido, 

aumentando o valor eficaz da corrente por tal conversor, e consequentemente, a potência 

aparente processada. 

Figura 5.10 – Sistema PV-UPQC-Mono-Tri - Rede Senoidal – Carga 2 - 𝑷𝑷𝑽 = 𝟐𝟗𝟒𝟎𝑾: (a) Tensões (𝒗𝒔, 
𝒗𝑻 = 𝒗𝒔 − 𝒗𝑳𝒂, 𝒗𝑳𝒂), (b) Correntes (𝒊𝑳𝒂, 𝒊𝒄𝒑𝒂, 𝒊𝒔), (c) Tensões das cargas (𝒗𝑳𝒂, 𝒗𝑳𝒃, 𝒗𝑳𝒄), (d) Correntes das 

cargas (𝒊𝑳𝒂, 𝒊𝑳𝒃, 𝒊𝑳𝒄, 𝒊𝑳𝒏), (e) Tensão e corrente do arranjo PV (𝒗𝑷𝑽, 𝒊𝑷𝑽). 

 
     (a)           (b) 

 
(c)                       (d)                      (e) 

Fonte: Autoria própria 

Figura 5.11 – Sistema PV-UPQC-Mono-Tri – Rede Senoidal – Carga 1 - 𝑷𝑷𝑽 = 𝟐𝟗𝟒𝟎𝑾: Espectro 

harmônico da corrente da rede (𝒊𝒔) e das tensões fornecidas às cargas (𝒗𝑳𝒂, 𝒗𝑳𝒃, 𝒗𝑳𝒄). 

 
Fonte: Autoria própria 
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A Figura 5.11 mostra a distribuição harmônica da corrente da rede (𝑖𝑠) e das tensões 

fornecidas às cargas (𝑣𝐿𝑎, 𝑣𝐿𝑏, 𝑣𝐿𝑐) mostradas na Figura anterior. Verifica-se que os distúrbios 

das correntes das cargas são efetivamente rejeitados, e as tensões possuem baixas distorções 

harmônicas totais. Ao mesmo tempo, o sistema injeta corrente na rede elétrica com apenas 

1,64% de distorção harmônica total.  

A Figura 5.12 mostra o sistema operando como PV-UPQC-Mono-Tri. Neste caso, o 

arranjo PV opera fora do STC e com o algoritmo de MPPT ativado, e a rede elétrica é senoidal. 

A potência média drenada do arranjo PV neste período é 𝑃𝑃𝑉 = 1080𝑊 e a carga 1 está 

conectada. Como a potência ativa das cargas é maior que a potência gerada pelo arranjo PV, 

uma parcela de potência ativa é drenada da rede para estabelecer o balanço de potência na 

estrutura.  

A Figura 5.13 mostra as distribuições harmônicas da corrente da rede e das tensões 

fornecidas às cargas (𝑣𝐿𝑎, 𝑣𝐿𝑏, 𝑣𝐿𝑐) mostradas na Figura 5.12. Verifica-se que as tensões 

fornecidas às cargas possuem baixas distorções harmônicas totais, enquanto a corrente da rede 

possui distorção harmônica total de 3,98%. 

Figura 5.12 – Sistema PV-UPQC-Mono-Tri – Rede Senoidal – Carga 1 - 𝑷𝑷𝑽 = 𝟏𝟎𝟖𝟎𝑾: (a) Tensões (𝒗𝒔, 
𝒗𝑻 = 𝒗𝒔 − 𝒗𝑳𝒂, 𝒗𝑳𝒂), (b) Correntes (𝒊𝑳𝒂, 𝒊𝒄𝒑𝒂, 𝒊𝒔), (c) Tensões das cargas (𝒗𝑳𝒂, 𝒗𝑳𝒃, 𝒗𝑳𝒄), (d) Correntes das 

cargas (𝒊𝑳𝒂, 𝒊𝑳𝒃, 𝒊𝑳𝒄, 𝒊𝑳𝒏), (e) Tensão e corrente do arranjo PV (𝒗𝑷𝑽, 𝒊𝑷𝑽). 

 
     (a)           (b) 

 
(c)                       (d)                      (e) 

 Fonte: Autoria própria 
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Figura 5.13 – Sistema PV-UPQC-Mono-Tri – Rede Senoidal – Carga 1 - 𝑷𝑷𝑽 = 𝟏𝟎𝟖𝟎𝑾: Espectro 

harmônico (a) das correntes da rede do conversor série (𝒊𝒔, 𝒊𝒄𝒔), (b) das tensões fornecidas às cargas (𝒗𝑳𝒂, 

𝒗𝑳𝒃, 𝒗𝑳𝒄). 

 
Fonte: Autoria própria 

 

5.2 COMPORTAMENTO DINÂMICO DO SISTEMA 

 

Nesta seção é apresentado o comportamento dinâmico do sistema PV-UPQC-Mono-Tri. 

Serão mostrados o comportamento do sistema quando ocorre um degrau de carga, analisando o 

comportamento das tensões dos capacitores do barramento c.c., quando ocorrem variações no 

valor eficaz da tensão da rede (sag e swell), avaliando as tensões fornecidas às cargas, a tensão 

do barramento c.c. e a corrente da rede, e quando ocorrem variações na irradiância solar 

incidente no arranjo PV e na temperatura do arranjo PV, analisando o funcionamento do 

controlador de tensão do arranjo PV, do algoritmo de MPPT e da Malha de Controle Feed-

forward.  

A Figura 5.14 (a) e (b) mostra a dinâmica do sistema quando ocorrem degraus de entrada 

e de saída de carga, respectivamente. Em ambos os casos, a tensão da rede é senoidal e com 

valor eficaz nominal e a carga 3 é utilizada. O arranjo PV opera em STC e em torno do MPP. 

São mostrados as correntes das cargas (𝑖𝐿𝑎, 𝑖𝐿𝑏, 𝑖𝐿𝑐), a tensão total do barramento c.c. e as 

tensões dos capacitores do barramento c.c. (𝑣𝑑𝑐, 𝑣𝑑𝑐1, 𝑣𝑑𝑐2), a corrente da rede (𝑖𝑠) e tensão do 

arranjo PV (𝑣𝑃𝑉). 

 A Figura 5.14 (a) mostra a carga sendo conectada no tempo 4 segundos. Antes da 

conexão das cargas, a energia extraída do arranjo PV era injetada na rede elétrica. A partir da 

conexão, na Figura 5.14 (a), o algoritmo de geração da referência de corrente do conversor série 
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ajusta amplitude da corrente injetada na rede, durante cerca de 0,2 segundos, até que o fluxo de 

potência ativa do sistema esteja novamente estabilizado. Já na Figura 5.14 (b), no tempo 4 

segundos, a carga é desconectada, e a dinâmica do algoritmo de geração de referência de 

corrente e do controlador é apresentada, levando 0,2 segundos para que o balanço de potência 

na estrutura esteja estabilizado. Em ambos os casos, verifica-se a tensão do arranjo PV continua 

controlada e o algoritmo de MPPT continua operando em torno do MPP, mesmo com a variação 

da tensão do barramento, indicando que o controlador de tensão do PV rejeita os distúrbios 

dinâmicos da tensão do barramento. E ainda, verifica-se que não houve desbalanceamento de 

tensão entre os capacitores do barramento c.c..  

Figura 5.14 – Degraus de carga - PV-UPQC-Mono-Tri – Rede Senoidal – Carga 3 - 𝑷𝑷𝑽 = 𝟐𝟗𝟒𝟎𝑾: (a) 

Degrau de entrada de carga (100% a 0%); (b) Degrau de saída de carga. Correntes das cargas (𝒊𝑳𝒂, 𝒊𝑳𝒃, 

𝒊𝑳𝒄), Tensões do barramento c.c. (𝒗𝒅𝒄, 𝒗𝒅𝒄𝟏, 𝒗𝒅𝒄𝟐), Corrente da rede (𝒊𝒔) e tensão do arranjo PV (𝒗𝑷𝑽). 

 
     (a)           (b) 

 Fonte: Autoria própria 

A Figura 5.15 mostra o sistema operando com a rede composta pelas componentes 

harmônicas mostradas na Tabela 5.3, quando ocorre uma elevação (swell) e um afundamento 

(sag) na componente de frequência fundamental tensão da rede, conforme os valores mostrados 

na Tabela 5.3. O arranjo fotovoltaico opera em STC e em torno do MPP, e a carga 1 é utilizada. 

Desta maneira, há mais energia sendo extraída do arranjo PV do que sendo consumida pela 

carga. São mostradas a tensão da rede (𝑣𝑠), a tensão sobre o transformador de acoplamento série 

(𝑣𝑇), a tensão da carga na fase “a” (𝑣𝐿𝑎), a corrente da rede (𝑖𝑠) e a tensão do barramento c.c. 

(𝑣𝑑𝑐). Tanto o afundamento quanto a elevação duram 20 ciclos da rede. 

Verifica-se que a tensão entregue à carga na fase “a” não sofre nenhuma dinâmica 

transitória na ocorrência do afundamento e da elevação de tensão, enquanto que a parcela de 

tensão de frequência fundamental, a qual representa o afundamento ou a elevação da tensão da 
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rede, somado à parcela harmônica da tensão da rede, é absorvida pelo transformador série. Além 

disso, a corrente injetada na rede se mantém senoidal durante todo o teste. As tensões fornecidas 

às cargas das fases “b” e “c” não sofrem alterações, pois operam independentemente da fase 

“a”, e não foram mostradas. Pelas alterações no valor eficaz da tensão da rede, a potência da 

rede monofásica se altera, o que influencia no balanço de potência na estrutura. Desta maneira, 

o controlador PI do barramento c.c. atua ajustando o valor da amplitude da corrente ativa a ser 

injetada na rede, de modo que o balanço de potência na estrutura seja novamente alcançado. 

Figura 5.15 – Elevação e afundamento da tensão da rede - PV-UPQC-Mono-Tri – Rede Senoidal – Carga 

1 - 𝑷𝑷𝑽 = 𝟐𝟗𝟒𝟎𝑾: Tensão da rede (𝒗𝒔), Tensão sobre o transformador de acoplamento série (𝒗𝑻), Tensão 

da carga na fase “a” (𝒗𝑳𝒂), Corrente da rede (𝒊𝒔) e Tensão do barramento c.c. (𝒗𝒅𝒄). 

 
Fonte: Autoria própria 

A Figura 5.16 mostra o sistema operando com variações de irradiância solar e temperatura 

no arranjo PV. Desta maneira é possível avaliar o controlador de tensão do arranjo PV, a 

dinâmica do algoritmo de MPPT adotado e a ação da MCFF. A rede elétrica é senoidal e com 

valor eficaz nominal, e a carga 1 foi utilizada. A Figura 5.16 (a) mostra o sistema operando com 

o arranjo PV a 25ºC, mas com diferentes valores de irradiância solar. Inicialmente, o sistema 

opera com 1000𝑊/𝑚² e o sistema injeta energia ativa na rede elétrica. Com a diminuição da 

irradiância solar para 700𝑊/𝑚², a energia injetada na rede elétrica é diminuída. Já quando a 

irradiância cai para 550𝑊/𝑚², a fase da corrente se inverte, e o sistema passa a drenar energia 

da rede elétrica. Para os casos em que a irradiância é diminuída para 375𝑊/𝑚² e para 

100𝑊/𝑚², uma grande parcela de energia é drenada da rede, visto que a energia gerada pelo 

arranjo PV se torna insuficiente para alimentar as cargas. Em seguida, a irradiância é aumentada 

novamente, até atingir os 1000𝑊/𝑚². Verifica-se que nos degraus de potência extraída do 

arranjo PV, a amplitude da corrente da rede é rapidamente alterada, o que não aconteceria caso 
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a MCFF não estivesse sendo utilizada. Com a utilização da MCFF a tensão do barramento c.c. 

praticamente não varia, acelerando a dinâmica da tensão do barramento c.c.. Verifica-se 

também que o algoritmo de MPPT opera corretamente, oscilando em torno do MPP de cada 

situação de potência gerada pelo arranjo PV. 

Já a Figura 5.16 (b) mostra o sistema operando com irradiação solar de 1000𝑊/𝑚², mas 

com alterações do tipo degrau na temperatura. Trata-se de uma situação hipotética, visto que a 

dinâmica da temperatura é lenta, mas análises relevantes podem ser realizadas acerca da 

operação do algoritmo de MPPT, do controlador de tensão do arranjo PV e da MCFF. 

Figura 5.16 – Variação de irradiação solar e temperatura do arranjo PV - PV-UPQC-Mono-Tri – Rede 

Senoidal – Carga 1: (a) Variações na irradiância solar sobre o arranjo PV; (b) Variação na temperatura 

do arranjo PV: Potência extraída do arranjo PV (𝑷𝑷𝑽), Tensão do arranjo PV (𝒗𝑷𝑽), corrente do arranjo 

PV (𝒊𝑷𝑽), tensão do barramento c.c. (𝒗𝒅𝒄) e corrente da rede (𝒊𝒔). 

 
     (a)           (b) 

 Fonte: Autoria própria 

Verifica-se que quanto maior a temperatura, menor a tensão de máxima potência, 

enquanto que a corrente de máxima potência se mantém estável. Desta maneira, quanto mais 

quente estiver o arranjo PV, menor é a eficiência de conversão da energia solar em energia 

elétrica, pelas células fotovoltaicas. Apesar das diminuições rápidas da potência disponível, a 

tensão do barramento c.c. se mantém praticamente constante indicando que a MCFF opera 

corretamente. Além disso, verifica-se que o algoritmo de MPPT opera corretamente, buscando 

os novos pontos de máxima potência e com pouca oscilação em torno do MPP em regime 

permanente. 
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5.3 Conclusão 

 

Neste capítulo foram apresentados os resultados obtidos por meio de simulações 

computacionais do sistema PV-UPQC-Mono-Tri. Inicialmente, foram apresentados os 

resultados do sistema operando somente como UPQC-Mono-Tri, ou seja, considerando que o 

arranjo PV não gera energia. Testes foram realizados para mostrar que o sistema é capaz de 

compensar, simultaneamente, os distúrbios das correntes das cargas e da tensão da rede, e foi 

possível verificar que o sistema proposto é capaz de fornecer tensões trifásicas equilibradas e 

com baixa distorção harmônica para as cargas com características não-lineares, enquanto drena 

corrente senoidal e em fase com a rede monofásica. Também foi possível perceber que o 

conversor paralelo da fase “a” processa toda a energia ativa consumida pelas cargas conectadas 

aos conversores paralelos das fases “b” e “c”. 

Já para o sistema operando como PV-UPQC-Mono-Tri, verificou-se que a energia gerada 

pelo arranjo PV e o condicionamento ativo de potência foi realizado simultaneamente, drenando 

ou injetando (dependendo dos níveis de potência do arranjo PV e das cargas) corrente com 

baixa distorção harmônica na rede elétrica monofásica, e fornecendo tensões trifásicas 

equilibradas e com baixa distorção harmônica às cargas. Também foi verificado que a energia 

gerada pelo arranjo PV flui do barramento c.c. para a rede elétrica pelo conversor paralelo da 

fase “a”. 

Por fim, nos ensaios dinâmicos, verificou-se que a estrutura proposta, operando em 

conjunto com os algoritmos de geração de referências de corrente e tensão utilizados e com os 

controladores propostos, é robusta às variações de carga, da tensão da rede, e da energia gerada 

pelo arranjo PV. E ainda, quando tais variações ocorrem, a tensão do barramento c.c. oscila 

pouco, indicando que o balanço de potência na estrutura é rapidamente alcançado. 
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6. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados experimentais obtidos por meio de um 

protótipo do sistema PV-UPQC-Mono-Tri proposto. Inicialmente são apresentados resultados 

para o sistema operando sem geração de energia pelo arranjo PV, ou seja, operando somente 

como UPQC-Mono-Tri. Em seguida, são apresentados resultados para o sistema operando 

como PV-UPQC-Mono-Tri, ou seja, processando a energia gerada pelo arranjo PV 

simultaneamente com o condicionamento ativo de potência. A partir dos resultados, é analisado 

o comportamento e do desempenho da estrutura proposta, fornecendo às cargas tensões 

trifásicas senoidais, equilibradas e reguladas, e drenando/injetando energia na rede elétrica 

monofásica, e drenando a máxima potência disponível no arranjo PV. Também é avaliada a 

eficácia do sistema quanto à rejeição dos distúrbios da tensão da rede e das correntes das cargas, 

a robustez do sistema aos distúrbios dinâmicos, assim como o fluxo de potência através dos 

conversores série e paralelo da fase “a”. 

As formas de onda de tensão e corrente da rede e das cargas foram coletadas por meio de 

um osciloscópio digital TPS2024, fabricado pela TEKTRONIX. Já as medidas de FP (Fator de 

Potência), FP1 (Fator de Deslocamento) e THD (Total Harmonic Distortion) foram coletadas 

com um medidor de qualidade de energia elétrica monofásico 43B, fabricado pela FLUKE. As 

potências ativa, não-ativa e aparente das cargas, assim como as potências ativa e aparente da 

rede, do arranjo PV e pelos conversores série e paralelo da fase “a”, utilizadas para a análise do 

fluxo de potência através da estrutura, foram coletadas por meio de um analisador de potência 

WT3000, fabricado pela YOKOGAWA. 

 

6.1 Descrição do protótipo experimental do sistema PV-UPQC-Mono-Tri 

 

As Figuras 6.1 (a) e (b) apresentam os diagramas em blocos do protótipo experimental do 

sistema PV-UPQC-Mono-Tri utilizado. O circuito de potência, mostrado na Figura 6.1 (a) é 

composto por um módulo inversor SKS 50F B6U, da fabricante SEMIKRON, o qual possui 4 

braços inversores implementados por módulos IGBTs SKM100GB124D (100A/1200V), 

acionados por drivers SKHI 22A. Destes, um braço inversor é utilizado para implementar o 

conversor série monofásico, e os três demais são utilizados para implementar o conversor 

paralelo trifásico. O conversor série monofásico é acoplado à rede por meio de um indutor de 

filtragem e um transformador de acoplamento série, implementando um filtro L, enquanto que 

no conversor paralelo é utilizado um acoplamento indutivo-capacitivo, implementando um 
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filtro LC. O barramento c.c. é formado por capacitores eletrolíticos que resultam em uma 

capacitância equivalente de 4700µF. Além disso, é utilizado um conversor c.c./c.c. Boost, 

conectado entre o arranjo PV e o barramento c.c. do inversor, implementado com um módulo 

IGBT SKM100GB12T4 (100A/1200V), acionado por um driver SKHI 22A, ambos da 

fabricante SEMIKRON. 

Figura 6.1 – Diagrama em blocos do protótipo do sistema PV-UPQC-Mono-Tri implementado: (a) 

Circuito de potência; (b) Sistema de controle. 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: Autoria Própria 

Já o sistema de controle, mostrado na Figura 6.1 (b) é composto pelas placas de 

condicionamento de sinais e pelo Controlador Digital de Sinais (DSC – Digital Signal 

Controller) modelo TMS320F28335, fabricado pela Texas Instruments. Os sinais de tensão e 

corrente apresentados na Figura 6.1 (b) são adquiridos por meio dos sensores LV25-P e LA100-

P, respectivamente, ambos da fabricante LEM. Os sinais de saída dos sensores são 

condicionados para o nível de tensão de trabalho do conversor analógico-digital (AD) de 12 

bits disponível no DSC utilizado, de 0V a 3,3V, utilizando os amplificadores operacionais 

OPA344PA e TL071, ambos fabricados pela Texas Instruments. O DSC TMS320F28335 opera 

com frequência de clock de 150 MHz, a taxa de amostragem configurada foi de 40 kHz e a 

frequência dos pulsos PWM foi configurada para 20 kHz, tanto para os sinais que comandam 

os drivers das chaves dos conversores série e paralelo quanto para o que comanda o driver da 
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chave do conversor c.c./c.c. Boost. Os controladores de corrente do conversor série, de tensão 

do conversor paralelo, de tensão do barramento c.c. e de tensão do arranjo PV, assim como os 

algoritmos de geração das referências de tensão e corrente, que incluem o algoritmo SRF, o 

sistema PLL, a MCFF e o método de MPPT P&O foram implementados em tempo discreto no 

referido DSC. 

A Figura 6.2 mostra uma foto do protótipo implementado em laboratório, indicando a 

localização de cada um dos componentes. 

Figura 6.2 – Imagem do protótipo do sistema PV-UPQC-Mono-Tri implementado em laboratório. 

 
Fonte: Autoria Própria 

O arranjo PV utilizado neste trabalho é composto por 12 módulos PV modelo Sunmodule 

SW 245 poly, da fabricante SolarWorld. A Tabela 6.1 apresenta os parâmetros da placa solar 

citada operando nas condições de teste padrão (STC - Standard Test Conditions), ou seja, 

irradiância solar incidente sobre o painel igual a 1000W/m², temperatura igual a 25ºC, e massa 

de ar (AM) igual a 1,5. A Figura 6.3 apresenta a configuração do arranjo PV utilizado. Os 12 

painéis disponíveis são divididos em duas strings de 6 painéis conectados em série, e as duas 

strings foram conectados em paralelo. Para evitar a circulação de corrente entre as strings, no 

caso de a irradiância sobre elas não ser exatamente igual, foram utilizados diodos em série. 

Figura 6.3 – Diagrama em blocos da estrutura de potência do sistema PV-UPQC-Mono-Tri e de seu 

sistema de controle 

  

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 6.1 - Parâmetros do módulo solar modelo Sunmodule SW 245 poly, fabricante SolarWorld 

operando em STC. 

Potência máxima 𝑃𝑚𝑎𝑥 = 245𝑊 

Tensão de circuito aberto 𝑉𝑜𝑐 = 37,5𝑉 

Tensão no ponto de máxima potência 𝑉𝑀𝑃𝑃 = 30,8𝑉 

Corrente de curto circuito 𝐼𝑠𝑐 = 8,49𝐴 

Corrente no ponto de máxima potência 𝐼𝑀𝑃𝑃 = 7,96𝐴 

Fonte: SolarWorld, 2017. 

A Tabela 6.2 apresenta os principais parâmetros do protótipo implementado: 

Tabela 6.2 - Parâmetros do protótipo do sistema PV-UPQC-Mono-Tri 

Tensão eficaz da rede elétrica monofásica 𝑉𝑠 = 127 𝑉 

Frequência da rede elétrica 𝑓𝑠 = 60 Hz 

Frequência de chaveamento dos inversores série e paralelo 
𝑓𝑠𝑤 = 20 kHz 

Frequência de chaveamento do conversor Boost 

Frequência de amostragem do conversor A/D do DSC 𝑓𝑎𝑑 = 40 kHz 

Ganho do modulador PWM dos inversores half-bridge 𝐾𝑃𝑊𝑀 = 2/3750 

Ganho do Modulador PWM do conversor Boost 𝐾𝑃𝑊𝑀
𝑏 = 1/7500 

Capacitância total do barramento c.c. 𝐶𝑑𝑐 = 4700 𝑢𝐹 

Tensão do barramento c.c. 𝑉𝑑𝑐 = 440 𝑉 

Indutância de filtragem do conversor série 𝐿𝑓𝑠 = 1,75 𝑚𝐻 

Resistência série do indutor de filtragem do conversor série 𝑅𝐿𝑠 = 0,17 Ω 

Indutância de dispersão do transformador de acoplamento 𝐿𝑑𝑡 = 𝐿𝑑𝑝 + 𝐿𝑑𝑠 = 180 𝜇𝐻 

Resistência do transformador de acoplamento 𝑅𝑡 = 0,162 Ω 

Potência do transformador série 3 𝑘𝑉𝐴 

Indutância de filtragem do conversor paralelo 𝐿𝑓𝑝 = 1,75 𝑚𝐻 

Resistência interna do indutor de filtragem do conv. paralelo 𝑅𝐿𝑓𝑝 = 0,17Ω 

Capacitância de filtragem do conversor paralelo 𝐶𝑓𝑝 = 50 𝜇𝐹 

Valor de pico da tensão de referência do conv. paralelo 𝑉𝑝𝑘 = 179,6 𝑉 

Capacitância em paralelo com o arranjo PV 𝐶𝑃𝑉 = 235 𝜇𝐹 

Indutor Boost 𝐿𝑓𝑏 = 1,5 𝑚𝐻 

Resistência interna do indutor Boost 𝑅𝐿𝑓𝑏 = 0,22 Ω 

Tensão do arranjo PV no MPP (operando em STC) 𝑉𝑃𝑉 = 184,8 𝑉 

Corrente do arranjo PV no MPP (operando em STC) 𝐼𝑃𝑉 = 15,92 𝐴 

Potência do arranjo PV no MPP (operando em STC) 𝑃𝑃𝑉 = 2942 𝑊 

Frequência de amostragem do MPPT P&O 𝑇𝑠
𝑃&𝑂 = 2,5 𝑚𝑠 

Passo de incremento de tensão do MPPT P&O Δ𝑉𝑃&𝑂 = 1 𝑉 
Fonte: Autoria própria. 
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A Tabela 6.3 apresenta as configurações das cargas utilizadas nos ensaios experimentais, 

e a Tabela 6.4 apresenta os valores eficazes das correntes das três fases e de neutro, as distorções 

harmônicas totais das correntes das três fases e de neutro, os fatores de potência e de 

deslocamento das três fases, os valores das potências ativas, não-ativas e aparentes das três 

fases e os valores as potências ativas, não-ativas e aparentes totais das quatro cargas. 

Tabela 6.3 – Especificações das cargas utilizadas nos ensaios experimentais 

Carga Fase “a” Fase “b” Fase “c” 

1 

Retificador 1Φ em ponte 

completa com Carga RL 

R = 20Ω L = 250mH 

Retificador 1Φ em ponte 

completa com Carga RL 

R = 30Ω L = 250mH 

Retificador 1Φ em ponte 

completa com Carga RC 

R = 91Ω L = 940µF 

2 

Retificador 1Φ em ponte 

completa com Carga RL 

R = 30Ω L = 250mH 

Retificador 1Φ em ponte 

completa com Carga RL 

R = 60Ω L = 250mH 

Retificador 1Φ em ponte 

completa com Carga RC 

R = 100Ω L = 940µF 

3 Retificador 3Φ de 6 pulsos Carga R       R = 87 Ω 

4 Retificador 3Φ de 6 pulsos Carga R       R = 117Ω 

Fonte: Autoria própria. 

Tabela 6.4 – Valores eficazes das correntes das três fases e de neutro, das distorções harmônicas totais das 

correntes das três fases e de neutro, fatores de potência e fatores de deslocamento para as três fases, 

potências ativas, não-ativas e aparentes para as três fases e potências ativas, não-ativas e aparentes totais, 

para as cargas 1, 2, 3 e 4.  

 

Carga 1 Carga 2 Carga 3 Carga 4 

Fase 

“a” 

Fase 

“b” 

Fase 

“c” 

Neutro Fase 

“a” 

Fase 

“b” 

Fase 

“c” 

Neutro Fase 

“a” 

Fase 

“b” 

Fase 

“c” 

Fase 

“a” 

Fase 

“b” 

Fase 

“c” 

𝐼𝑅𝑀𝑆 (𝐴) 5,71 3,59 4,82 4,11 3,86 1,90 4,47 3,46 2,75 2,75  2,75 2 2 2 

𝑇𝐻𝐷 (%) 33,7 35,1 84 85,1 34,5 40,2 84,6 95,3 28,5 2,75 28,3 28,2 28,4 27,8 

𝐹𝑃 0,93 0,93 0,53 - 0,93 0,91 0,52 - 0,95 0,95 0,96 0,96 0,95 0,96 

𝐹𝑃1 0,99 1 0,98 - 0,99 1 0,98 - 1 1 1 1 1 1 

𝑃(𝑊) 670 433 310 - 443 218 293 - 333 330 330 240 240 240 

𝑁(𝑉𝑎𝑟) 263 177 493 - 179 100 472 - 101 110 110 80 80 80 

𝑆(𝑉𝐴) 720 468 583 - 478 240 556 - 348 348 348 253 253 253 

Potências totais 

𝑃𝐿(𝑊) 1413 954 993 720 

𝑁𝐿(𝑉𝑎𝑟) 933 751 321 240 

𝑆𝐿(𝑉𝐴) 1771 1274 1044 759 

Fonte: Autoria própria. 

As Figuras 6.4 a 6.7 apresentam as formas de onda das correntes de fase e de neutro (𝑖𝐿𝑎, 

𝑖𝐿𝑏, 𝑖𝐿𝑐 e 𝑖𝐿𝑛) das cargas de 1 a 4 quando conectadas ao UPQC-Mono-Tri, assim como os valores 
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eficazes e as distorções harmônicas totais destas correntes e as potências ativa e aparente 

drenadas de cada fase.  

A Figura 6.4 apresenta as informações relativas à carga 1. Nas fases “a” e “b”, são 

conectados retificadores monofásicos em ponte completa com carga RL, enquanto que na fase 

“c” é conectado um retificador monofásico com carga RC. Verifica-se que a THD da corrente 

da carga conectada à fase “c” é maior que as demais. Entretanto, a corrente das cargas das fases 

“a” e “b” são compostas por componentes distribuídas em boa parte da faixa de frequências, 

enquanto a distribuição harmônica da corrente da carga da fase “c” é concentrada nas 

frequências mais baixas. 

Figura 6.4 – Correntes, Tensões e Potências da Carga 1: (a) Correntes 𝒊𝑳𝒂, 𝒊𝑳𝒃, 𝒊𝑳𝒄 e 𝒊𝑳𝒏 (10A/div, 5ms/div); 

Valores eficazes, Distorções harmônicas totais e distribuições harmônicas das correntes (b) 𝒊𝑳𝒂; (c) 𝒊𝑳𝒃 e 

(d) 𝒊𝑳𝒄; (e) Valores de tensão e corrente eficazes e das potências ativa e aparente das fases “a”, “b” e “c”. 

 
(a) 

 
(b)               (c)             (d) 

 
(e) 

Fonte: Autoria Própria 
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A Figura 6.5 apresenta as informações relativas à carga 2. Da mesma forma como para a 

carga 1, são conectados às fases “a” e “b” retificadores monofásicos com carga RL, e é 

conectado à fase “c” um retificador monofásico com carga RC. Entretanto, em comparação à 

carga 1, as resistências das cargas são maiores e, consequentemente, a potência consumida pelos 

retificadores que formam a carga 2 é menor. 

Figura 6.5 – Correntes, Tensões e Potências da Carga 2: (a) Correntes 𝒊𝑳𝒂, 𝒊𝑳𝒃, 𝒊𝑳𝒄 e 𝒊𝑳𝒏 (10A/div, 5ms/div); 

Valores eficazes, Distorções harmônicas totais e distribuições harmônicas das correntes (b) 𝒊𝑳𝒂; (c) 𝒊𝑳𝒃 e 

(d) 𝒊𝑳𝒄; (e) Valores de tensão e corrente eficazes e das potências ativa e aparente das fases “a”, “b” e “c”. 

 
(a) 

 
(b)               (c)             (d) 

  
(e) 

Fonte: Autoria Própria 

A Figura 6.6 apresenta as informações relativas à carga 3, um retificador trifásico a seis 

pulsos com carga resistiva, no qual a corrente de neutro 𝑖𝐿𝑛 é nula e não é mostrada. 

Analisando os dados apresentados, verifica-se que a carga 3 é uma carga não-linear 

balanceada, visto que as correntes das três fases possuem são idênticas, a não ser pela 
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defasagem de 120º de uma em relação às outras, como mostra a Figura 6.6 (a). Além disso, as 

correntes possuem distorção harmônica de aproximadamente 28,5%, de acordo com as Figuras 

6.6 (b) a (d). Entretanto, verifica-se que a distribuição harmônica das correntes mostra que esta 

carga não gera harmônicos de terceira ordem e seus múltiplos, mas gera harmônicos 

consideráveis em ordens maiores que a 13ª. 

Figura 6.6 – Correntes, Tensões e Potências da Carga 3: (a) Correntes 𝒊𝑳𝒂, 𝒊𝑳𝒃 e 𝒊𝑳𝒄 (2A/div, 5ms/div); 

Valores eficazes, Distorções harmônicas totais e distribuições harmônicas das correntes (b) 𝒊𝑳𝒂; (c) 𝒊𝑳𝒃 e 

(d) 𝒊𝑳𝒄; (e) Valores de tensão e corrente eficaz e das potências ativa e aparente das fases “a”, “b” e “c”. 

 
(a) 

 
(b)               (c)             (d) 

  
(e) 

Fonte: Autoria Própria 

A Figura 6.7 apresenta informações quanto à Carga 4. Assim como a Carga 3, trata-se de 

um retificador trifásico a 6 pulsos. Entretanto, a resistor de carga possui resistência maior. 
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Assim como a carga 3, a carga 4 é não-linear, mas balanceada. Como a única diferença 

da carga 4 para a carga 3 é o valor da resistência de carga, a análise realizada para a carga 3 

também é válida para a carga 4. 

Figura 6.7 – Correntes, Tensões e Potências da Carga 4: (a) Correntes 𝒊𝑳𝒂, 𝒊𝑳𝒃 e 𝒊𝑳𝒄 (2A/div, 5ms/div); 

Valores eficazes, Distorções harmônicas totais e distribuições harmônicas das correntes (b) 𝒊𝑳𝒂; (c) 𝒊𝑳𝒃 e 

(d) 𝒊𝑳𝒄; (e) Valores de tensão e corrente eficaz e das potências ativa e aparente das fases “a”, “b” e “c”. 

 
(a) 

 
(b)               (c)             (d) 

  
(e) 

Fonte: Autoria Própria 

 

6.2 Resultados experimentais do Sistema operando como UPQC-Mono-Tri 

 

Nesta seção são apresentados resultados estáticos, dinâmicos e de análise do fluxo de 

potência pela estrutura para o sistema operando somente como UPQC-Mono-Tri, ou seja, não 

há energia sendo gerada pelo arranjo PV.  
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6.2.1 Comportamento estático do UPQC-Mono-Tri 

 

As Figuras 6.8 e 6.9 apresentam o comportamento estático do sistema operando com a 

Carga 1, ou seja, uma carga não-linear desbalanceada. A Figura 6.7 apresenta as formas de onda 

da tensão e da corrente da rede (𝑣𝑠 e 𝑖𝑠), das tensões das cargas (𝑣𝐶𝑓𝑝𝑎, 𝑣𝐶𝑓𝑝𝑏  e 𝑣𝐶𝑓𝑝𝑐), das 

tensões da rede, do transformador de acoplamento série e da tensão da carga na fase “a” (𝑣𝑠, 𝑣𝑇 

e 𝑣𝐿𝑎), das correntes da carga da fase “a”, de compensação do conversor paralelo da fase “a” e 

da rede (𝑖𝐿𝑎, 𝑖𝑐𝑝𝑎 e 𝑖𝑠), e das correntes das cargas e do condutor de neutro (𝑖𝐿𝑎, 𝑖𝐿𝑏, 𝑖𝐿𝑐 e 𝑖𝐿𝑛). 

Figura 6.8 – Sistema operando como UPQC-Mono-Tri, com a carga 1: (a) Tensão e corrente da rede (𝒗𝒔 e 

𝒊𝒔) (50V/div, 10A/div, 5ms/div); (b) Tensões de carga (𝒗𝑳𝒂, 𝒗𝑳𝒃 e 𝒗𝑳𝒄) (50V/div, 5ms/div); (c) Tensão da 

rede, do transformador série e da carga na fase “a” (𝒗𝒔, 𝒗𝑻 e 𝒗𝑳𝒂) (200V/div, 5ms/div); (d) Correntes da 

carga na fase “a”, de compensação do conversor paralelo da fase “a” e da rede (𝒊𝑳𝒂, 𝒊𝒄𝒑𝒂 e 𝒊𝒔) (20A/div, 

5ms/div) e; (e) Correntes das cargas e do condutor de neutro (𝒊𝑳𝒂, 𝒊𝑳𝒃, 𝒊𝑳𝒄 e 𝒊𝑳𝒏) (10A/div, 5ms/div). 

 

        
(a)           (b) 

 
(c)               (d)             (e) 

 Fonte: Autoria Própria 

 

De acordo com a Figura 6.8, verifica-se que o sistema UPQC-Mono-Tri é capaz de 

fornecer tensões trifásicas para as cargas a partir da rede elétrica monofásica, drenando da rede 

corrente senoidal e em fase com a tensão. Além disso, a corrente de compensação do conversor 

paralelo da fase “a” 𝑖𝑐𝑝𝑎 pode ser escrita como 𝑖𝐿𝑎 − 𝑖𝑠. Logo, conforme a Figura 6.8 (d), a 

corrente 𝑖𝑐𝑝𝑎 é composta por uma parcela de frequência fundamental, formada pela parcela 

referente aos harmônicos drenados pela carga conectada à fase “a”, mais a parcela referente aos 

reativos da carga conectada à fase “a”, menos uma parcela ativa que flui da rede para o 
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barramento c.c. para alimentar as cargas conectadas às fases “b” e “c”. Verifica-se, portanto, 

que no UPQC-Mono-Tri atuando no modo de compensação Dual, a corrente de compensação 

𝑖𝑐𝑝𝑎 é obtida indiretamente, eliminando a necessidade da utilização de métodos de extração de 

componentes para o cálculo de referências de corrente não-senoidais utilizadas em sistemas 

UPQC operando no modo de compensação convencional ou em Filtros Ativos de Potência 

Paralelos. 

Já a Figura 6.9 apresenta os espectros harmônicos, THDs e valores eficazes da tensão e 

da corrente da rede e das tensões das cargas, assim como as potências ativa, não-ativa e aparente 

da rede, o fator de potência (FP) e o fator de deslocamento (FP1) da rede.  

Figura 6.9 – Sistema operando como UPQC-Mono-Tri, com a carga 1: (a) Valores eficazes, THD e 

distribuições harmônicas: (a) da tensão da rede; (b) e da corrente da rede; (c) Potências ativa, não-ativa e 

aparente, e fatores de potência (FP) e de deslocamento (FP1) da rede; Valores eficazes, THD e 

distribuições harmônicas das tensões de carga das fases: (d) “a”; (e) “b” e (f) “c”. 

 
(a)               (b)             (c) 

 
(d)               (e)             (f) 

 Fonte: Autoria Própria 

De acordo com a Figura 6.9, o UPQC-Mono-Tri operando com os controladores 

ressonantes por realimentação de estados proposto, é capaz de praticamente isolar da rede 

elétrica as componentes harmônicas das correntes das cargas, visto que a corrente da rede tem 

THD de apenas 0,5%. E ainda, de acordo com a Figura 6.9 (c), verifica-se que o sistema PLL e 

os termos ressonantes do controlador de corrente operam corretamente, visto que os fatores de 

potência e fator de deslocamento são unitários. Como o conversor drena 1,88kVA da rede 
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elétrica, a tensão sofreu uma queda em seu valor eficaz. Desta como, a tensão sobre o 

transformador série 𝑣𝑇, que pode ser escrita como 𝑣𝑠 − 𝑣𝐿𝑎, é composta por uma pequena 

componente de frequência fundamental, conforme a Figura 6.8 (c). Por fim, de acordo com as 

Figuras 6.9 (d), (e) e (f), verifica-se que as tensões de carga possuem distorções harmônicas 

menores do que 2,5%, abaixo dos limites de 10% recomendado pelo PRODIST e de 5% 

recomentado pela IEEE 519. Entretanto, as tensões de carga das fases “a” e “b” possuem 

distorção harmônica maior do que a tensão de carga da fase “c”, apesar de a carga conectada à 

fase “c” possuir THD maior que as demais. Isso acontece pela distribuição harmônica das 

correntes das cargas. De acordo com as Figuras 6.3 (b), (c) e (d), as correntes das cargas 

conectadas às fases “a” e “b” possuem parcelas harmônicas em diversas ordens maiores que a 

13ª, distorcendo a tensão em frequências em que não existem termos ressonantes sintonizados 

nos controladores de tensão. Na Figura 6.8 (b), é visível uma pequena distorção no cruzamento 

das tensões das fases “a” e “b” por (0 V) zero volts, ou seja, no instante em que os diodos dos 

retificadores conectados às fases “a” e “b” comutam.  

As Figuras 6.10 e 6.11 apresentam o comportamento estático do sistema operando com a 

Carga 3. A Figura 6.10 apresenta as formas de onda da tensão e da corrente da rede (𝑣𝑠 e 𝑖𝑠), 

das tensões das cargas (𝑣𝐶𝑓𝑝𝑎 , 𝑣𝐶𝑓𝑝𝑏 e 𝑣𝐶𝑓𝑝𝑐), das tensões da rede, do transformador de 

acoplamento série e da tensão da carga na fase “a” (𝑣𝑠, 𝑣𝑇 e 𝑣𝐿𝑎), das correntes da carga da fase 

“a”, de compensação do conversor paralelo da fase “a” e da rede (𝑖𝐿𝑎, 𝑖𝑐𝑝𝑎 e 𝑖𝑠), e das correntes 

das cargas e do condutor de neutro (𝑖𝐿𝑎, 𝑖𝐿𝑏, 𝑖𝐿𝑐 e 𝑖𝐿𝑛). 

Analisando a Figura 6.10, verifica-se que o UPQC-Mono-Tri é capaz de alimentar uma 

carga trifásica a partir da rede elétrica monofásica. Verifica-se que a corrente 𝑖𝑐𝑝𝑎 está em contra 

fase com a corrente da rede e possui degraus nos instantes das comutações dos diodos da carga, 

conforme a Figura 6.10 (d). Ao mesmo tempo, a tensão 𝑣𝑇 é praticamente nula, visto que 𝑣𝑠 ≅

𝑣𝐿𝑎, conforme a Figura 6.10 (c). Apesar da utilização de uma carga não-linear que drena 

correntes com elevados conteúdos harmônicos, as formas de onda das tensões de carga são 

pouco afetadas, indicando que os controladores de tensão rejeitam efetivamente os distúrbios 

das correntes de carga. A única alteração na forma de onda das tensões de carga acontece nos 

instantes das comutações dos diodos do retificador trifásico, nos cruzamentos entre as tensões, 

conforme a Figura 6.10 (b)  
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Figura 6.10 – Sistema operando como UPQC-Mono-Tri, com a carga 3: (a) Tensão e corrente da rede (𝒗𝒔 
e 𝒊𝒔) (50V/div, 10A/div, 5ms/div); (b) Tensões de carga (𝒗𝑳𝒂, 𝒗𝑳𝒃 e 𝒗𝑳𝒄) (50V/div, 5ms/div); (c) Tensão da 

rede, do transformador série e da carga na fase “a” (𝒗𝒔, 𝒗𝑻 e 𝒗𝑳𝒂) (200V/div, 5ms/div); (d) Correntes da 

carga na fase “a”, de compensação do conversor paralelo da fase “a” e da rede (𝒊𝑳𝒂 (10A/div), 𝒊𝒄𝒑𝒂 

(20A/div) e 𝒊𝒔 (20A/div)) (5ms/div) e; (e) Correntes das cargas e do condutor de neutro (𝒊𝑳𝒂, 𝒊𝑳𝒃, 𝒊𝑳𝒄 e 𝒊𝑳𝒏) 

(2A/div, 5ms/div). 

       
(a)           (b) 

 
(c)               (d)             (e) 

 Fonte: Autoria Própria 

Já a Figura 6.11 apresenta os espectros harmônicos, THDs e valores eficazes da tensão e 

da corrente da rede e das tensões das cargas, assim como as potências ativa, não-ativa e aparente 

da rede, o fator de potência (FP) e o fator de deslocamento (FP1) da rede. 

Analisando a Figura 6.11, verifica-se que a corrente da rede possui distorção harmônica 

total de apenas 1,3%, conforme a Figura 6.11 (a), ou seja, abaixo do limite de 5% recomentado 

pela IEEE 519. Além disso, o fator de potência é próximo de unitário, enquanto que o fator de 

deslocamento é unitário, conforme a Figura 6.11 (c). Ao mesmo tempo, as tensões de carga são 

praticamente senoidais, com distorções harmônicas totais entre 0,8% e 1,5%. Verifica-se 

também que as tensões de carga possuem pequenas parcelas harmônicas de 17ª e 19ª ordens, 

ou seja, em frequências nas quais há parcelas harmônicas significativas nas correntes de carga, 

consideradas como distúrbios para a malha de controle de tensão, e nas quais não foram 

utilizados termos ressonantes nos controladores de tensão. 
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Figura 6.11 – Sistema operando como UPQC-Mono-Tri, com a carga 3: (a) Valores eficazes, THD e 

distribuições harmônicas: (a) da tensão da rede; (b) e da corrente da rede; (c) Potências ativa, não-ativa e 

aparente, e fatores de potência (FP) e de deslocamento (FP1) da rede; Valores eficazes, THD e 

distribuições harmônicas das tensões de carga das fases: (d) “a”; (e) “b” e (f) “c”. 

 
(a)               (b)             (c) 

 
(d)               (e)             (f) 

Fonte: Autoria Própria 

As Figuras 6.12 e 6.13 apresentam o comportamento estático do sistema operando com a 

Carga 2. Tais resultados foram obtidos com o UPQC-Mono-Tri conectado a uma fonte CA 

programável, modelo FCATH 450-22-50, da fabricante SUPPLIER.  Desta forma, a rede foi 

emulada como uma tensão com parcelas harmônicas de 3ª a 11ª ordens somadas à parcela de 

tensão de frequência fundamental de valor eficaz 127V. A Figura 6.12 apresenta as formas de 

onda da tensão e da corrente da rede (𝑣𝑠 e 𝑖𝑠), das tensões das cargas (𝑣𝐶𝑓𝑝𝑎 , 𝑣𝐶𝑓𝑝𝑏 e 𝑣𝐶𝑓𝑝𝑐), das 

tensões da rede, do transformador de acoplamento série e da tensão da carga na fase “a” (𝑣𝑠, 𝑣𝑇 

e 𝑣𝐿𝑎), das correntes da carga da fase “a”, de compensação do conversor paralelo da fase “a” e 

da rede (𝑖𝐿𝑎, 𝑖𝑐𝑝𝑎 e 𝑖𝑠), e das correntes das cargas e do condutor de neutro (𝑖𝐿𝑎, 𝑖𝐿𝑏, 𝑖𝐿𝑐 e 𝑖𝐿𝑛). 

Os resultados da Figura 6.12 mostram que o UPQC-Mono-Tri é capaz de fornecer tensões 

trifásicas senoidais, equilibradas e reguladas para as cargas a partir da rede monofásica, mesmo 

que esta tenha consideráveis componentes harmônicas. Nesta condição de operação, o UPQC 

opera com distúrbios consideráveis tanto para o controlador de corrente do conversor série 

quanto para os controladores de tensão do conversor paralelo. Como mostra a Figura 6.12 (c), 

a diferença entre a tensão da rede 𝑣𝑠 e a tensão de carga da fase “a” 𝑣𝐿𝑎, que é composta pelas 
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parcelas harmônicas da tensão da rede, aparece entre os terminais do transformador de 

acoplamento série. Isso ocorre porque o conversor paralelo da fase “a” controla a tensão 

fornecida à carga da fase “a”, garantindo-a como senoidal. Desta forma, a tensão de 

compensação 𝑣𝑇 é obtida indiretamente, sem a necessidade da utilização de um método de 

extração de componentes, o qual se faz necessário quando da utilização de um Filtro Ativo de 

Potência Série ou de um UPQC operando no modo de compensação convencional. Ao mesmo 

tempo, as tensões de carga das fases “b” e “c” são senoidais. E ainda, o sistema opera como um 

isolador harmônico das correntes das cargas, garantindo que a corrente drenada da rede seja 

senoidal. Da mesma forma como mostrado nas Figuras 6.8 (d) e 6.10 (d), o conversor paralelo 

da fase “a” processa a energia ativa necessária para alimentar as cargas conectadas às fases “b” 

e “c”, enquanto que fornece as parcelas harmônicas e reativas da corrente da carga conectada à 

fase “a”.  

Figura 6.12 – Sistema operando como UPQC-Mono-Tri, com a carga 2 e rede com componentes 

harmônicas: (a) Tensão e corrente da rede (𝒗𝒔 e 𝒊𝒔) (50V/div, 10A/div, 5ms/div); (b) Tensões de carga (𝒗𝑳𝒂, 

𝒗𝑳𝒃 e 𝒗𝑳𝒄) (50V/div, 5ms/div); (c) Tensão da rede, do transformador série e da carga na fase “a” (𝒗𝒔 
(200V/div), 𝒗𝑻 (50V/div) e 𝒗𝑳𝒂 (200V/div)) (5ms/div); (d) Correntes da carga na fase “a”, de compensação 

do conversor paralelo da fase “a” e da rede (𝒊𝑳𝒂 (10A/div), 𝒊𝒄𝒑𝒂 (20A/div) e 𝒊𝒔 (20A/div)) (5ms/div) e; (e) 

Correntes das cargas e do condutor de neutro (𝒊𝑳𝒂, 𝒊𝑳𝒃, 𝒊𝑳𝒄 e 𝒊𝑳𝒏) (10A/div, 5ms/div). 

      
(a)           (b) 

 
(c)               (d)             (e) 

Fonte: Autoria Própria 

Já a Figura 6.13 apresenta os espectros harmônicos, THDs e valores eficazes da tensão e 

da corrente da rede e das tensões das cargas, assim como as potências ativa, não-ativa e aparente 

da rede, o fator de potência (FP) e o fator de deslocamento (FP1) da rede.  
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Analisando a Figura 6.13, verifica-se que a tensão da rede possui distorção harmônica 

total de 16,6%, com parcelas harmônicas de 3ª a 11ª ordens. Entretanto, o UPQC-Mono-Tri 

fornece às cargas tensões com distorções harmônicas totais de 0,6% a 1,1%, ou seja, os 

harmônicos da tensão da rede não são percebidos pelas cargas, como é mostrado nas Figuras 

6.13 (d), (e) e (f). Além disso, conforme a Figura 6.13 (b), a corrente da rede 𝑖𝑠 possui distorção 

harmônica de apenas 1,3% mesmo com consideráveis componentes harmônicas de tensão sobre 

o transformador série. Ao mesmo tempo, de acordo com a Figura 6.13 (c), verifica-se que o 

fator de deslocamento FP1 é unitário, indicando que o sistema PLL é robusto quanto a distúrbios 

na tensão da rede 𝑣𝑠. 

Figura 6.13 – Sistema operando como UPQC-Mono-Tri, com a carga 3: (a) Valores eficazes, THD e 

distribuições harmônicas: (a) da tensão da rede; (b) e da corrente da rede; (c) Potências ativa, não-ativa e 

aparente, e fatores de potência (FP) e de deslocamento (FP1) da rede; Valores eficazes, THD e 

distribuições harmônicas das tensões de carga das fases: (d) “a”; (e) “b” e (f) “c”. 

 
(a)               (b)             (c) 

 
(d)               (e)             (f) 

 Fonte: Autoria Própria 

Por fim, a Tabela 6.5 apresenta os valores eficazes da tensão da rede 𝑣𝑠, da corrente da 

rede 𝑖𝑠 e das tensões de carga 𝑣𝐿𝑎, 𝑣𝐿𝑏 e 𝑣𝐿𝑐, assim como suas distorções harmônicas totais, 

para os três casos mostrados nesta subseção. Verifica-se, portanto, que ambas as tensões e 

corrente controladas estão de acordo com a recomendação IEEE 519 (2014). 
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Tabela 6.5 – Valores eficazes e distorções harmônicas totais da tensão da rede 𝒗𝒔, da corrente da rede 𝒊𝒔 e 

das tensões de carga 𝒗𝑳𝒂, 𝒗𝑳𝒃 e 𝒗𝑳𝒄, para o sistema UPQC-Mono-Tri 

Sistema UPQC-Mono-Tri - Rede Senoidal – Carga 1 - 𝑃𝑃𝑉 = 0 W 

 𝑣𝑠 𝑖𝑠 𝑣𝐿𝑎 𝑣𝐿𝑏 𝑣𝐿𝑐 

Valor Eficaz (V) 122,5 15,31 127 125,2 126 

THD (%) 2,1 0,5 1,7 2,4 0,7 

Sistema UPQC-Mono-Tri – Rede Senoidal – Carga 3 - 𝑃𝑃𝑉 = 0 W 

 𝑣𝑠 𝑖𝑠 𝑣𝐿𝑎 𝑣𝐿𝑏 𝑣𝐿𝑐 

Valor Eficaz (V) 124,4 10,81 126,6 126,1 125,5 

THD (%) 2,2 1,3 0,8 1,5 1,2 

Sistema UPQC-Mono-Tri – Rede Distorcida – Carga 2 - 𝑃𝑃𝑉 = 0 W 

 𝑣𝑠 𝑖𝑠 𝑣𝐿𝑎 𝑣𝐿𝑏 𝑣𝐿𝑐 

Valor Eficaz (V) 128,9 10,3 126,3 125,3 126,1 

THD (%) 16,6 1,3 1,1 0,6 0,8 

Fonte: Autoria Própria 

 

6.2.2 Comportamento dinâmico do UPQC-Mono-Tri 

 

As Figuras 6.14 a 6.16 apresentam o comportamento dinâmico do UPQC-Mono-Tri 

quando ocorre um afundamento e uma elevação na tensão da rede monofásica, e quando ocorre 

um degrau de entrada e um degrau de saída de carga, para o sistema operando sem geração de 

energia pelo arranjo PV e utilizando a carga 3. A Figura 6.14 mostra um teste de afundamento 

e elevação da tensão da rede elétrica, no qual tal tensão foi emulada utilizando a fonte CA 

programável modelo FCATH 450-22-50, da fabricante SUPPLIER.  

A Figura 6.14 apresenta a tensão da rede 𝑣𝑠, a tensão sobre o transformador série 𝑣𝑇, a 

tensão da carga na fase “a” 𝑣𝐿𝑎, a corrente da rede 𝑖𝑠 e a tensão do barramento c.c. 𝑣𝑑𝑐, quando 

ocorre um afundamento e uma elevação de 30% do valor nominal da rede elétrica, ambos em 

um período de 200ms. Conforme a Figura 6.14, na ocorrência do afundamento, a tensão da 

carga da fase “a” não sofre alterações, visto que o conversor paralelo é controlado como uma 

fonte de tensão senoidal. Desta forma, a diferença entre a tensão 𝑣𝑠 e a tensão 𝑣𝐿𝑎 aparece sobre 

o transformador de acoplamento série compensando a tensão da carga da fase “a” de forma 

indireta, sem a necessidade da utilização de métodos de extração de componentes. Pode-se 

verificar também a atuação do controlador de tensão do barramento c.c.. No instante do 

afundamento de tensão, a potência ativa drenada da rede passa a ser insuficiente para alimentar 

as cargas, e a tensão do barramento c.c. tende a cair. Assim, o controlador de tensão do 



132 

 

 

barramento ajusta a amplitude da referência de corrente do conversor série, reajustando a tensão 

sobre o barramento. Quando a tensão da rede volta ao valor nominal, o efeito contrário acontece. 

Ainda de acordo com a Figura 6.14, na ocorrência de uma elevação na tensão da rede 

elétrica, a tensão da carga da fase “a” também não sofre alterações, visto que é controlada. A 

diferença 𝑣𝑠 − 𝑣𝐿𝑎 é percebida entre os terminais do transformador série, compensando a tensão 

da carga sem a necessidade da utilização de métodos de extração de componentes. Da mesma 

forma que para o afundamento da tensão da rede, pode-se verificar a atuação do controlador de 

tensão do barramento c.c., ajustando a amplitude da corrente drenada da rede elétrica. 

Figura 6.14 – Comportamento dinâmico do UPQC-Mono-Tri operando com a carga 3 - Afundamento e 

elevação de 30% do valor nominal na tensão da rede: 𝒗𝒔, 𝒗𝑻, 𝒗𝑳𝒂 (63,63V/div), 𝒊𝒔 (9,375A/div), 𝒗𝒅𝒄 
(11,25V/div) (50ms/div). 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Já as Figuras 6.15 e 6.16 apresentam o comportamento dinâmico do UPQC-Mono-Tri 

para degraus de entrada e saída de carga. A Figura 6.15 apresenta as correntes das cargas (𝑖𝐿𝑎, 

𝑖𝐿𝑏 e 𝑖𝐿𝑐), a tensão do barramento c.c. (𝑣𝑑𝑐), as tensões dos capacitores do barramento c.c. 

dividido (𝑣𝑑𝑐1 e 𝑣𝑑𝑐2) e a corrente da rede (𝑖𝑠), enquanto a Figura 6.16 apresenta as correntes 

das cargas (𝑖𝐿𝑎, 𝑖𝐿𝑏 e 𝑖𝐿𝑐), as tensões de carga (𝑣𝐿𝑎, 𝑣𝐿𝑏 e 𝑣𝐿𝑐), a tensão do barramento c.c. (𝑣𝑑𝑐) 

e a corrente da rede (𝑖𝑠). Para facilitar a visualização do comportamento dinâmico do UPQC-

Mono-Tri, a Figura 6.15 é apresentada com escala de tempo de 50ms/div, enquanto a Figura 

6.16 é apresentada com escala de tempo de 20ms/div. 
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Analisando a Figura 6.15, verifica-se que, tanto na entrada quanto na saída de carga, os 

dois capacitores que formam o barramento c.c. dividido se mantêm com a mesma tensão, 

indicando a efetividade do controlador de desbalanceamento de tensão entre os capacitores do 

barramento c.c.. Além disso, verifica-se a dinâmica da atuação do controlador PI de tensão do 

barramento c.c. em conjunto com o algoritmo baseado em SRF, ajustando a amplitude da 

corrente da rede para estabelecer o balanço de energia na estrutura. Como pode ser verificado 

na Figura 6.15 (b), após a desconexão da carga, a corrente drenada da rede é utilizada para 

suprir as perdas na estrutura. A partir do instante da conexão da carga a tensão do barramento 

c.c. tende a cair, pois o sistema passa a fornecer energia ativa para a carga. Em consequência, 

para regular a tensão do barramento, o algoritmo de geração de referência aumenta amplitude 

da referência da a corrente a ser drenada da rede, reestabelecendo a tensão do barramento c.c. 

volte no valor de referência. Na saída de carga, verifica-se o efeito contrário. 

Figura 6.15 – Comportamento dinâmico do UPQC-Mono-Tri para degraus de entrada e saída da carga 3: 

𝒊𝑳𝒂, 𝒊𝑳𝒃, 𝒊𝑳𝒄 (3A/div), 𝒗𝒅𝒄 (11,25V/div), 𝒗𝒅𝒄𝟏, 𝒗𝒅𝒄𝟐 (5,625V/div), 𝒊𝒔 (9,375A/div) (50ms/div). 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Já analisando a Figura 6.16, verifica-se que as tensões de carga são pouco afetadas no 

instante e após a entrada e a saída da carga. 
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Figura 6.16 – Comportamento dinâmico do UPQC-Mono-Tri para degraus de entrada e saída da carga 3: 

𝒊𝑳𝒂, 𝒊𝑳𝒃, 𝒊𝑳𝒄 (3A/div), 𝒗𝑳𝒂, 𝒗𝑳𝒃, 𝒗𝑳𝒄 (63,63V/div), 𝒗𝒅𝒄 (11,25V/div), 𝒊𝒔 (9,375A/div) (20ms/div). 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

6.2.3 Análise do fluxo de potência do UPQC-Mono-Tri 

 

As Figuras 6.17 e 6.18 mostram resultados experimentais para o UPQC-Mono-Tri, com 

o intuito de comprovar o estudo apresentado sobre a potência aparente processada pelos 

conversores série e paralelo da fase “a” e sobre o fluxo da potência ativa pela estrutura, para as 

situações em que não há potência sendo gerada pelo arranjo PV. Em todos os resultados 

experimentais, o sinal positivo para 𝑃𝑝𝑐𝑎 (Potência ativa pelo conversor paralelo da fase “a”) 

indica que há potência ativa fluindo do barramento c.c. do conversor para a rede elétrica pelo 

conversor paralelo da fase “a”. Já o sinal negativo indica que há potência ativa fluindo da rede 

elétrica para o barramento c.c.. Para 𝑃𝑠𝑐 (Potência ativa pelo conversor série), o sinal positivo 

indica que a energia flui da rede para o barramento c.c. pelo conversor série, enquanto o sinal 

negativo indica que a energia flui do barramento c.c. para a rede pelo conversor série. Além 

disso, em todos os resultados mostrados nessa subseção, a tensão da rede foi emulada com a 

fonte c.a. programável modelo FCATH 450-22-50, da fabricante SUPPLIER. Em todos os 

casos, a tensão da rede é considerada como senoidal. 

Inicialmente, apresenta-se o sistema operando sem geração de energia pelo arranjo PV e 

com a carga 4, que apresenta distorção harmônica total das correntes de carga de 

aproximadamente 28%. As Figuras 6.17 (a), (b) e (c) apresentam os valores das tensões 

eficazes, das correntes eficazes e das potências ativa e aparente na rede elétrica, no conversor 

paralelo da fase “a” e no conversor série, para 𝑉𝑠 ≅ 𝑉𝐿, 𝑉𝑠 > 𝑉𝐿 e 𝑉𝑠 < 𝑉𝐿, respectivamente. 

Logo, os resultados experimentais apresentados a seguir são relacionados com o estudo da 
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potência aparente apresentado na Figura 3.5 e com o estudo da potência ativa apresentado na 

Figura 3.10. Na Figura 6.17 (a) (𝑉𝑠 ≅ 𝑉𝐿), o conversor série praticamente não processa nenhuma 

potência ativa ou aparente. Por outro lado, a potência ativa drenada pela carga pelas fases “b” 

e “c”, mais a potência ativa absorvida pelo barramento c.c. para compensar as perdas na 

estrutura flui da rede para o barramento c.c. pelo conversor paralelo da fase “a”. Verifica-se que 

a potência aparente pelo conversor paralelo da fase “a” é maior que o módulo da potência ativa 

pelo conversor. Isso acontece porque este conversor compensa também a parcela não-ativa da 

corrente da carga conectada à fase “a”. 

Figura 6.17 – Tensão eficaz, corrente eficaz, e potências ativa e aparente na rede elétrica, no conversor 

paralelo da fase “a” e no conversor série. Sistema operando com a carga 4 conectada e sem geração de 

energia pelo arranjo PV: (a) 𝑽𝒔 ≅ 𝑽𝑳, (b) 𝑽𝒔 > 𝑽𝑳 e (c) 𝑽𝒔 < 𝑽𝑳. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Fonte: Autoria Própria 

Na Figura 6.17 (b) (𝑉𝑠 > 𝑉𝐿), uma parcela de potência ativa flui da rede para o barramento 

c.c. pelo conversor série, e do barramento c.c. para a rede pelo conversor paralelo da fase “a”. 
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Como essa energia flui pelo conversor paralelo da fase “a” no sentido contrário da energia 

necessária para alimentar a carga conectada às fases “b” e “c”, a potência ativa processada pelo 

conversor paralelo da fase “a” diminui em relação à situação em que 𝑉𝑠 ≅ 𝑉𝐿 (Figura 6.17 (a)). 

Já na Figura 6.17 (c) (𝑉𝑠 < 𝑉𝐿), o efeito contrário ao mostrado na Figura 6.17 (b) acontece. 

Uma parcela de potência ativa flui do barramento c.c. para a rede pelo conversor série e da rede 

para o barramento c.c. pelo conversor paralelo da fase “a”, ou seja, tal parcela se soma à 

potência consumida pelas cargas conectadas às fases “b” e “c” e à parcela relativa às perdas na 

estrutura, aumentando a potência processada pelo conversor paralelo da fase “a”.  

Também operando sem geração de energia pelo arranjo PV, a Figura 6.18 apresenta os 

valores das tensões eficazes, das correntes eficazes e das potências ativa e aparente na rede 

elétrica, no conversor paralelo da fase “a” e no conversor série, para 𝑉𝑠 ≅ 𝑉𝐿, 𝑉𝑠 > 𝑉𝐿 e 𝑉𝑠 < 𝑉𝐿, 

respectivamente, para o conversor operando com a carga 2. Trata-se de três cargas monofásicas 

com potências ativas, não-ativas e aparentes diferentes, formando uma carga trifásica 

desbalanceada. A soma das potências ativas consumidas pelas cargas conectadas às fases “b” e 

“c” é igual a 511W, enquanto a potência ativa consumida pela carga conectada à fase “a” é de 

443W. Como as cargas são desbalanceadas, as análises apresentadas nas Figuras de 3.4 a 3.9 

não são válidas, e as potências aparentes normalizadas em relação à potência aparente das 

cargas pelos conversores série e paralelo da fase “a” devem ser analisadas pelas equações (3.32) 

e (3.42), respectivamente. Por outro lado, o estudo teórico da potência ativa pelos conversores 

apresentado na Figura 3.10 se relaciona com os resultados experimentais da Figura 6.18. Para 

o caso em que 𝑉𝑠 ≅ 𝑉𝐿, conforme a Figura 6.18 (a), o conversor série praticamente não processa 

nenhuma potência ativa ou aparente. Por outro lado, a potência ativa drenada pelas cargas 

conectadas às fases “b” e “c”, mais a potência ativa absorvida pelo barramento c.c. para 

compensar as perdas na estrutura flui da rede elétrica para o barramento c.c. pelo conversor 

paralelo da fase “a”. Verifica-se também que a soma da potência ativa da rede elétrica com a 

potência ativa que flui pelo conversor paralelo “a” é 458,9W, ou seja, muito próxima da 

potência ativa consumida pela carga conectada à fase “a”. Desta forma, verifica-se que o 

conversor paralelo da fase “a” não processa a potência ativa drenada pela carga da fase “a”, 

pois tal parcela de potência é fornecida diretamente pela rede elétrica. Além disso, verifica-se 

que a parcela não-ativa de potência drenada pela carga conectada à fase “a” é fornecida pelo 

conversor paralelo da fase “a”, visto que a potência aparente processada pelo conversor é maior 

que o módulo da potência ativa. 

Para as Figuras 6.18 (b) (𝑉𝑠 > 𝑉𝐿) e (c) (𝑉𝑠 < 𝑉𝐿), são válidas as mesmas análises 

realizadas para as Figuras 6.17 (b) e (c), respectivamente. 
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Figura 6.18 – Tensão eficaz, corrente eficaz, e potências ativa e aparente na rede elétrica, no conversor 

paralelo da fase “a” e no conversor série. Sistema operando com a carga 2 conectada e sem geração de 

energia pelo arranjo PV: (a) 𝑽𝒔 ≅ 𝑽𝑳, (b) 𝑽𝒔 > 𝑽𝑳 e (c) 𝑽𝒔 < 𝑽𝑳. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Fonte: Autoria Própria 

 

 

 

6.3 Resultados experimentais do Sistema operando como PV-UPQC-Mono-Tri 

 

Nesta seção são apresentados resultados estáticos, dinâmicos e de análise do fluxo de 

potência pelos conversores, para o sistema operando como PV-UPQC-Mono-Tri, ou seja, o 

sistema realiza simultaneamente o processamento da energia gerada pelo arranjo PV e o 

condicionamento ativo de potência série e paralelo. 
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6.3.1 Comportamento estático e análise do fluxo de potência do sistema PV-UPQC-Mono-

Tri 

 

As Figuras 6.19 e 6.20 apresentam o comportamento estático do sistema PV-UPQC-

Mono-Tri operando sem carga, ou seja, a estrutura processa somente a energia gerada pelo 

arranjo PV (𝑃𝑃𝑉 ≅ 1814𝑊). A Figura 6.19 apresenta as formas de onda da tensão e da corrente 

da rede (𝑣𝑠 e 𝑖𝑠), das tensões das cargas (𝑣𝐶𝑓𝑝𝑎 , 𝑣𝐶𝑓𝑝𝑏  e 𝑣𝐶𝑓𝑝𝑐), e das tensões da rede, do 

transformador de acoplamento série e da tensão da carga na fase “a” (𝑣𝑠, 𝑣𝑇  e 𝑣𝐿𝑎). As correntes 

das cargas (𝑖𝐿𝑎, 𝑖𝐿𝑏 e 𝑖𝐿𝑐) não são apresentadas, pois são nulas, e a corrente de compensação do 

conversor paralelo da fase “a” não é apresentada, visto que, se 𝑖𝐿𝑎 = 0, 𝑖𝑠 = −𝑖𝑐𝑝𝑎. Já a Figura 

6.20 apresenta os espectros harmônicos, THDs e valores eficazes da tensão e da corrente da 

rede, assim como as potências ativa, não-ativa e aparente da rede, o fator de potência (FP) e o 

fator de deslocamento (FP1) da rede. 

Figura 6.19 – Sistema operando como PV-UPQC-Mono-Tri, sem carga e 𝑷𝑷𝑽 ≅  𝟏𝟖𝟏𝟒𝑾: (a) Tensão e 

corrente da rede (𝒗𝒔 e 𝒊𝒔) (50V/div, 10A/div, 5ms/div); (b) Tensões de carga (𝒗𝑳𝒂, 𝒗𝑳𝒃 e 𝒗𝑳𝒄) (50V/div, 

5ms/div); (c) Tensão da rede, do transformador série e da carga na fase “a” (𝒗𝒔 (200V/div), 𝒗𝑻 (50V/div) e 

𝒗𝑳𝒂 (200V/div)) (5ms/div). 

 
(a)               (b)             (c) 

 Fonte: Autoria Própria 

 

Analisando a Figura 6.19 (a), verifica-se que o sistema é capaz de injetar na rede elétrica 

a energia gerada pelo um arranjo fotovoltaico, controlando a corrente para que esteja em contra 

fase com a tensão da rede. Além disso, de acordo com a Figura 6.20 (b), a corrente injetada 

possui distorção harmônica total de apenas 1,5%, e, como mostra a Figura 6.20 (c), o fator de 

potência e de deslocamento são muito próximos da unidade. Já pela análise da Figura 6.20 (a), 

verifica-se a tensão da rede sofreu uma elevação em seu valor eficaz, causada pela injeção de 

uma considerável potência ativa. Entretanto, de acordo com a Figura 6.20 (d), a tensão de carga 

não sofre alterações e pode-se verificar na Figura 6.19 (c) que há uma parcela de frequência 

fundamental sobre o transformador de acoplamento série, indicando que a elevação da tensão 

da rede foi compensada.  

𝑣𝑠 

𝑖𝑠  

𝑣𝐿𝑎  𝑣𝐿𝑏  𝑣𝐿𝑐  

𝑣𝑠 

𝑣𝑇 

𝑣𝐿𝑎  



139 

 

 

Figura 6.20 – Sistema operando como PV-UPQC-Mono-Tri, sem carga e 𝑷𝑷𝑽 ≅  𝟏𝟖𝟏𝟒𝑾: (a) Valores 

eficazes, THD e distribuições harmônicas: (a) da tensão da rede; (b) e da corrente da rede; (c) Potências 

ativa, não-ativa e aparente, e fatores de potência (FP) e de deslocamento (FP1) da rede; Valores eficazes, 

THD e distribuições harmônicas das tensões de carga das fases: (d) “a”; (e) “b” e (f) “c”. 

 
(a)               (b)             (c) 

 
(d)               (e)             (f) 

Fonte: Autoria Própria 

 

Por fim, a Figura 6.21 apresenta os valores das tensões eficazes, das correntes eficazes e 

das potências ativa e aparente na rede elétrica, no conversor paralelo da fase “a” e no conversor 

série, assim como a tensão, a corrente, a potência ativa e aparente do arranjo PV para o sistema 

operando sem carga. Neste caso, a potência ativa gerada pelo arranjo PV é 1814W, enquanto 

que 1245W fluem do barramento c.c. para a rede elétrica pelo conversor paralelo da fase “a”, e 

70W fluem do barramento c.c. para a rede elétrica pelo conversor série. O conversor série 

processa uma pequena parcela de potência porque existe uma parcela de tensão sobre o 

transformador série, causada pela elevação da tensão da rede. E ainda, as perdas no conversor 

foram estimadas como 492W. 
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Figura 6.21 – Tensão eficaz, corrente eficaz, potência ativa e potência aparente na rede elétrica, no 

conversor paralelo da fase “a” e no conversor série, e tensão, corrente e potência ativa e aparente do 

arranjo PV. Sistema operando sem carga e 𝑷𝑷𝑽 = 𝟏𝟖𝟏𝟒𝑾.  

 
Fonte: Autoria Própria 

 

As Figuras 6.22 e 6.23 apresentam o comportamento estático do sistema PV-UPQC-

Mono-Tri operando com a carga 4 e com o arranjo PV gerando energia (𝑃𝑃𝑉 ≅ 1752𝑊). Neste 

caso, a potência ativa gerada pelo arranjo PV é maior do que a potência ativa consumida pelas 

cargas mais as perdas na estrutura. Assim, o excedente de energia é injetado na rede elétrica.  

A Figura 6.22 apresenta as formas de onda da tensão e da corrente da rede (𝑣𝑠 e 𝑖𝑠), das 

tensões das cargas (𝑣𝐿𝑎, 𝑣𝐿𝑏 e 𝑣𝐿𝑐), das tensões da rede, do transformador de acoplamento série 

e da tensão da carga na fase “a” (𝑣𝑠, 𝑣𝑇 e 𝑣𝐿𝑎), das correntes da carga da fase “a”, de 

compensação do conversor paralelo da fase “a” e da rede (𝑖𝐿𝑎, 𝑖𝑐𝑝𝑎 e 𝑖𝑠), e das correntes das 

cargas (𝑖𝐿𝑎, 𝑖𝐿𝑏 e 𝑖𝐿𝑐). Já a Figura 6.23 apresenta os espectros harmônicos, THDs e valores 

eficazes da tensão e da corrente da rede e das tensões das cargas, assim como as potências ativa, 

não-ativa e aparente da rede, o fator de potência (FP) e de deslocamento (FP1) da rede.  

De acordo com as formas de onda apresentadas na Figuras 6.22 e os dados apresentados 

na Figura 6.23, comprova-se que o sistema PV-UPQC-Mono-Tri é capaz de processar não 

somente a energia gerada pelo arranjo PV, injetando-a na rede monofásica, mas também de 

fornecer tensões trifásicas senoidais, equilibradas e reguladas às cargas. Comparando os 

resultados apresentados na Figura 6.23 com a situação apresentada na Figura 6.21 (operação 

sem carga), verifica-se que a corrente eficaz injetada na rede diminuiu, e consequentemente o 

valor eficaz da rede, diminuindo a parcela de tensão de frequência fundamental sobre o 

transformador série. Além disso, mesmo com uma parcela de energia ativa fluindo do 

barramento c.c. para a rede pelo conversor paralelo da fase “a”, a tensão fornecida à carga 

conectada a fase “a” continua com baixa THD (0,7%). As tensões fornecidas à carga pelas fases 

“b” e “c” também possuem baixa THD, com 1,3% e 1,5%, respectivamente.  
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Figura 6.22 – Sistema operando como PV-UPQC-Mono-Tri, com a carga 4 e 𝑷𝑷𝑽 ≅ 𝟏𝟕𝟓𝟐𝑾: (a) Tensão e 

corrente da rede (𝒗𝒔 e 𝒊𝒔) (50V/div, 10A/div, 5ms/div); (b) Tensões de carga (𝒗𝑳𝒂, 𝒗𝑳𝒃 e 𝒗𝑳𝒄) (50V/div, 

5ms/div); (c) Tensão da rede, do transformador série e da carga na fase “a” (𝒗𝒔, 𝒗𝑻 e 𝒗𝑳𝒂) (200V/div, 

5ms/div); (d) Correntes da carga na fase “a”, de compensação do conversor paralelo da fase “a” e da rede 

(𝒊𝑳𝒂, 𝒊𝒄𝒑𝒂 e 𝒊𝒔) (10A/div, 5ms/div) e; (e) Correntes das cargas (𝒊𝑳𝒂, 𝒊𝑳𝒃, e 𝒊𝑳𝒄) (2A/div, 5ms/div). 

        
(a)           (b) 

 
(c)               (d)             (e) 

Fonte: Autoria Própria 

 

A Figura 6.23 apresenta os valores das tensões eficazes, das correntes eficazes e das 

potências ativa e aparente na rede elétrica, no conversor paralelo da fase “a” e no conversor 

série, assim como a tensão, a corrente, a potência ativa e aparente do arranjo PV. Neste caso, o 

sistema PV-UPQC-Mono-Tri opera com a carga 4 conectada, o que demanda 720W, e com o 

arranjo PV gerando 1752W, o que é suficiente para alimentar todas as cargas, suprir todas as 

perdas na estrutura e ainda injetar uma parcela de energia ativa na rede elétrica. As perdas na 

estrutura foram estimadas como 409W. Como há apenas uma pequena diferença entre a tensão 

da rede elétrica e a tensão de carga na fase “a”, o conversor série praticamente não processa 

potência. Já o conversor paralelo da fase “a” processa toda a potência necessária para alimentar 

a carga conectada à fase “a”, mais a energia ativa injetada na rede elétrica. 
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Figura 6.23 – Sistema operando como PV-UPQC-Mono-Tri, com a carga 4 e 𝑷𝑷𝑽 ≅ 𝟏𝟕𝟓𝟐𝑾: (a) Valores 

eficazes, THD e distribuições harmônicas: (a) da tensão da rede; (b) e da corrente da rede; (c) Potências 

ativa, não-ativa e aparente, e fatores de potência (FP) e de deslocamento (FP1) da rede; Valores eficazes, 

THD e distribuições harmônicas das tensões de carga das fases: (d) “a”; (e) “b” e (f) “c”. 

  
(a)               (b)             (c) 

 
(d)               (e)             (f) 

Fonte: Autoria Própria 

 

Figura 6.24 – Tensão eficaz, corrente eficaz, potência ativa e potência aparente na rede elétrica, no 

conversor paralelo da fase “a” e no conversor série, e tensão, corrente e potência ativa e aparente do 

arranjo PV. Sistema operando com a carga 4 e 𝑷𝑷𝑽 = 𝟏𝟕𝟓𝟐𝑾.  

 
Fonte: Autoria Própria 

 

As Figuras 6.25 e 6.26 apresentam o comportamento estático do sistema PV-UPQC-

Mono-Tri operando com a carga 1 e com o arranjo PV gerando energia (𝑃𝑃𝑉 ≅ 1856𝑊). Neste 

caso, a potência ativa gerada pelo arranjo PV é quase igual a potência ativa consumida pelas 
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cargas mais as perdas nos conversores. Desta forma, a potência ativa drenada/injetada na rede 

elétrica para que o balanço de energia na estrutura seja alcançado próxima de 0 W. A Figura 

6.25 apresenta as formas de onda da tensão e da corrente da rede (𝑣𝑠 e 𝑖𝑠), das tensões das cargas 

(𝑣𝐿𝑎, 𝑣𝐿𝑏 e 𝑣𝐿𝑐), das tensões da rede, do transformador de acoplamento série e da tensão da 

carga na fase “a” (𝑣𝑠, 𝑣𝑇 e 𝑣𝐿𝑎), das correntes da carga da fase “a”, de compensação do 

conversor paralelo da fase “a” e da rede (𝑖𝐿𝑎, 𝑖𝑐𝑝𝑎 e 𝑖𝑠), e das correntes das cargas (𝑖𝐿𝑎, 𝑖𝐿𝑏 e 

𝑖𝐿𝑐). Já a Figura 6.26 apresenta os espectros harmônicos, THDs e valores eficazes da tensão e 

da corrente da rede e das tensões das cargas, assim como as potências ativa, não-ativa e aparente 

da rede, o fator de potência (FP) e o fator de deslocamento (FP1) da rede. 

Analisando a Figura 6.25 verifica-se que a corrente da rede é muito próxima de zero. 

Assim, a corrente de compensação do conversor paralelo da fase “a” é praticamente igual à 

corrente da carga da fase “a”.  

Figura 6.25 – Sistema operando como PV-UPQC-Mono-Tri, com a carga 1 e 𝑷𝑷𝑽 ≅ 𝟏𝟖𝟓𝟔𝑾: (a) Tensão e 

corrente da rede (𝒗𝒔 e 𝒊𝒔) (50V/div, 10A/div, 5ms/div); (b) Tensões de carga (𝒗𝑳𝒂, 𝒗𝑳𝒃 e 𝒗𝑳𝒄) (50V/div, 

5ms/div); (c) Tensão da rede, do transformador série e da carga na fase “a” (𝒗𝒔, 𝒗𝑻 e 𝒗𝑳𝒂) (200V/div, 

5ms/div); (d) Correntes da carga na fase “a”, de compensação do conversor paralelo da fase “a” e da rede 

(𝒊𝑳𝒂, 𝒊𝒄𝒑𝒂 e 𝒊𝒔) e; (e) Correntes das cargas de do condutor de neutro (𝒊𝑳𝒂, 𝒊𝑳𝒃, 𝒊𝑳𝒄 e 𝒊𝑳𝒏) (10A/div, 5ms/div). 

      
(a)           (b) 

 
(c)               (d)             (e) 

 Fonte: Autoria Própria 

Já analisando a Figura 6.26, verifica-se que a THD da corrente da rede é de 38,6%, pois 

a parcela de frequência fundamental é pequena. E ainda, verifica-se que as tensões fornecidas 

às cargas têm baixa distorção harmônica total, de 0,7% a 2,6%. Como a tensão da rede e a da 

carga na fase “a” são muito próximas, o conversor série praticamente não processa potência 
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ativa ou aparente. Considerando que a potência ativa total das cargas é 1413W e a potência 

ativa do arranjo PV é igual a 1856W, as perdas na estrutura foram estimadas como 443W. 

Figura 6.26 – Sistema operando como PV-UPQC-Mono-Tri, com a carga 1 e 𝑷𝑷𝑽 ≅ 𝟏𝟖𝟓𝟔𝑾: (a) Valores 

eficazes, THD e distribuições harmônicas: (a) da tensão da rede; (b) e da corrente da rede; (c) Potências 

ativa, não-ativa e aparente, e fatores de potência (FP) e de deslocamento (FP1) da rede; Valores eficazes, 

THD e distribuições harmônicas das tensões de carga das fases: (d) “a”; (e) “b” e (f) “c”. 

 
(a)               (b)             (c) 

  
(d)               (e)             (f) 

 Fonte: Autoria Própria 

 

A Figura 6.27 apresenta os valores das tensões eficazes, das correntes eficazes e das 

potências ativa e aparente na rede elétrica, no conversor paralelo da fase “a” e no conversor 

série, assim como a tensão, a corrente, a potência ativa e aparente do arranjo PV.  

Analisando a Figura 6.27 verifica-se que como a tensão da rede e a de carga na fase “a” 

são praticamente iguais, o conversor série praticamente não processa potência ativa ou aparente. 

Além disso, de acordo com a Figura 6.4 (e), as potências ativa e aparente drenadas pela carga 

1 na fase “a” são 670W e 720 VA, respectivamente, praticamente as mesmas potências 

processadas pelo conversor paralelo da fase “a”, conforme a Figura 6.27. Isso indica que no 

caso mostrado, a potência gerada pelo arranjo PV supre completamente as cargas, e o conversor 

paralelo da fase “a” simplesmente fornece energia para a carga da fase “a”. 
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Figura 6.27 – Tensão eficaz, corrente eficaz, potência ativa e potência aparente na rede elétrica, no 

conversor paralelo da fase “a” e no conversor série, e tensão, corrente e potência ativa e aparente do 

arranjo PV. Sistema operando com a carga 1 e 𝑷𝑷𝑽 = 𝟏𝟖𝟓𝟔𝑾. 

 
Fonte: Autoria Própria 

 

As Figuras 6.28 e 6.29 apresentam o comportamento estático do sistema PV-UPQC-

Mono-Tri operando com a carga 1 e com o arranjo PV gerando energia (𝑃𝑃𝑉 ≅ 1356𝑊). Neste 

caso, a potência ativa gerada pelo arranjo PV é menor que a potência ativa consumida pelas 

cargas mais as perdas na estrutura. Desta forma, para que o balanço de energia seja alcançado, 

é necessário que energia ativa flua da rede para o barramento c.c. do sistema PV-UPQC-Mono-

Tri. A Figura 6.28 apresenta as formas de onda da tensão e da corrente da rede (𝑣𝑠 e 𝑖𝑠), das 

tensões das cargas (𝑣𝐿𝑎, 𝑣𝐿𝑏 e 𝑣𝐿𝑐), das tensões da rede, do transformador de acoplamento série 

e da tensão da carga na fase “a” (𝑣𝑠, 𝑣𝑇 e 𝑣𝐿𝑎), das correntes da carga da fase “a”, de 

compensação do conversor paralelo da fase “a” e da rede (𝑖𝐿𝑎, 𝑖𝑐𝑝𝑎 e 𝑖𝑠), e das correntes das 

cargas (𝑖𝐿𝑎, 𝑖𝐿𝑏 e 𝑖𝐿𝑐). Já a Figura 6.29 apresenta os espectros harmônicos, THDs e valores 

eficazes da tensão e da corrente da rede e das tensões das cargas, assim como as potências ativa, 

não-ativa e aparente da rede, o fator de potência (FP) e o fator de deslocamento (FP1) da rede. 

Analisando a Figura 6.28, verifica-se que o sistema PV-UPQC-Mono-Tri continua 

alimentando as cargas, mesmo para o caso em que a energia do arranjo PV é insuficiente. Desta 

forma, a corrente da rede está em fase com a tensão, indicando que o sistema está drenando 

energia da rede elétrica. Neste caso, a tensão da rede se manteve muito próxima do valor 

nominal, e por isso praticamente não há tensão sobre o transformador série. 

Analisando a Figura 6.29, verifica-se que o sistema opera mantendo as tensões e corrente 

controladas com baixa distorção harmônica total. Para este caso, em que a corrente eficaz da 

rede é baixa (3,735A), a THD medida foi de 4%, ainda abaixo dos 5% recomendados pela IEEE 

519. Ao mesmo tempo, as tensões fornecidas às cargas continuam com baixas THDs, entre 

1,2% e 2,6%. O fator de deslocamento foi medido como muito próximo da unidade. 
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Figura 6.28 – Sistema operando como PV-UPQC-Mono-Tri, com a carga 1 e 𝑷𝑷𝑽 ≅ 𝟏𝟑𝟓𝟔𝑾: (a) Tensão e 

corrente da rede (𝒗𝒔 e 𝒊𝒔) (50V/div, 5A/div, 5ms/div); (b) Tensões de carga (𝒗𝑳𝒂, 𝒗𝑳𝒃 e 𝒗𝑳𝒄) (50V/div, 

5ms/div); (c) Tensão da rede, do transformador série e da carga na fase “a” (𝒗𝒔, 𝒗𝑻 e 𝒗𝑳𝒂) (200V/div, 

5ms/div); (d) Correntes da carga na fase “a”, de compensação do conversor paralelo da fase “a” e da rede 

(𝒊𝑳𝒂, 𝒊𝒄𝒑𝒂 e 𝒊𝒔) e; (e) Correntes das cargas de do condutor de neutro (𝒊𝑳𝒂, 𝒊𝑳𝒃, 𝒊𝑳𝒄 e 𝒊𝑳𝒏) (10A/div, 5ms/div). 

  
(a)        (b) 

 
(c)               (d)             (e) 

Fonte: Autoria Própria 

Figura 6.29 – Sistema operando como PV-UPQC-Mono-Tri, com a carga 1 e 𝑷𝑷𝑽 ≅ 𝟏𝟑𝟓𝟔𝑾: (a) Valores 

eficazes, THD e distribuições harmônicas: (a) da tensão da rede; (b) e da corrente da rede; (c) Potências 

ativa, não-ativa e aparente, e fatores de potência (FP) e de deslocamento (FP1) da rede; Valores eficazes, 

THD e distribuições harmônicas das tensões de carga das fases: (d) “a”; (e) “b” e (f) “c”. 

 
(a)               (b)             (c) 

 
(d)               (e)             (f) 

Fonte: Autoria Própria 

𝑣𝑠 

𝑖𝑠  

𝑣𝐿𝑎  𝑣𝐿𝑏  𝑣𝐿𝑐  

𝑣𝑠 

𝑣𝑇 

𝑣𝐿𝑎  

𝑖𝐿𝑎  

𝑖𝑐𝑝𝑎  

𝑖𝑠  

𝑖𝐿𝑎  𝑖𝐿𝑐  𝑖𝐿𝑏  

𝑖𝐿𝑛  



147 

 

 

A Figura 6.30 apresenta os valores das tensões eficazes, das correntes eficazes e das 

potências ativa e aparente na rede elétrica, no conversor paralelo da fase “a” e no conversor 

série, assim como a tensão, a corrente, a potência ativa e aparente do arranjo PV. Neste caso, a 

potência ativa total das cargas é 1413W, enquanto que a soma das potências ativas das cargas 

conectadas às fases “b” e “c” é 743W e a potência gerada pelo arranjo PV é de 1356W. Logo, 

as perdas na estrutura foram estimadas como 406W. Desta forma, flui do barramento c.c. para 

a rede elétrica pelo conversor paralelo da fase “a” uma parcela de potência ativa de 207W. 

Como a carga conectada à fase “a” demanda 670W, a rede fornece 465W e o conversor paralelo 

da fase “a” fornece aproximadamente 205W. Além disso, o conversor paralelo da fase “a” 

fornece as parcelas reativas e harmônicas da corrente da carga conectada à fase “a”.  

Figura 6.30 – Tensão eficaz, corrente eficaz, potência ativa e potência aparente na rede elétrica, no 

conversor paralelo da fase “a” e no conversor série, e tensão, corrente e potência ativa e aparente do 

arranjo PV. Sistema operando com a carga 1 e 𝑷𝑷𝑽 = 𝟏𝟑𝟓𝟔𝑾. 

 

 
Fonte: Autoria Própria 

 

Por fim, a Tabela 6.6 apresenta os valores eficazes da tensão da rede 𝑣𝑠, da corrente da 

rede 𝑖𝑠 e das tensões de carga 𝑣𝐿𝑎, 𝑣𝐿𝑏 e 𝑣𝐿𝑐, assim como suas distorções harmônicas totais, 

para os três casos mostrados nesta subseção. Verifica-se, portanto, que ambas as tensões e 

corrente controladas estão de acordo com a norma NBR 16149-2013, com exceção para a 

situação em que a corrente da rede tem valor eficaz muito próximo a zero. 
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Tabela 6.6 – Valores eficazes e distorções harmônicas totais da tensão da rede 𝒗𝒔, da corrente da rede 𝒊𝒔 e 

das tensões de carga 𝒗𝑳𝒂, 𝒗𝑳𝒃 e 𝒗𝑳𝒄, para o sistema PV-UPQC-Mono-Tri 

Sistema PV-UPQC-Mono-Tri - Rede Senoidal – Sem Carga - 𝑃𝑃𝑉 = 1814W 

 𝑣𝑠 𝑖𝑠 𝑣𝐿𝑎 𝑣𝐿𝑏 𝑣𝐿𝑐 

Valor Eficaz (V) 133,5 9,99 126,2 126,2 127,5 

THD (%) 1,5 1,5 0,5 0,5 0,4 

Sistema PV-UPQC-Mono-Tri – Rede Senoidal – Carga 4 - 𝑃𝑃𝑉 = 1752W 

 𝑣𝑠 𝑖𝑠 𝑣𝐿𝑎 𝑣𝐿𝑏 𝑣𝐿𝑐 

Valor Eficaz (V) 129,6 4,75 126,3 125,8 127,4 

THD (%) 1,9 2,2 0,7 1,3 1,5 

Sistema PV-UPQC-Mono-Tri – Rede Senoidal – Carga 1 - 𝑃𝑃𝑉 = 1856W 

 𝑣𝑠 𝑖𝑠 𝑣𝐿𝑎 𝑣𝐿𝑏 𝑣𝐿𝑐 

Valor Eficaz (V) 128 0,461 126,2 125,4 126,3 

THD (%) 1,8 38,6 2,0 2,6 0,7 

Sistema PV-UPQC-Mono-Tri – Rede Senoidal – Carga 1 - 𝑃𝑃𝑉 = 1356W 

 𝑣𝑠 𝑖𝑠 𝑣𝐿𝑎 𝑣𝐿𝑏 𝑣𝐿𝑐 

Valor Eficaz (V) 126,4 3,735 126,5 125,4 126,6 

THD (%) 2,2 4,0 1,9 2,6 1,2 

Fonte: Autoria Própria 

 

6.3.2 Comportamento dinâmico do sistema PV-UPQC-Mono-Tri 

 

Nesta seção, serão apresentados resultados experimentais que permitem analisar o 

comportamento dinâmico do sistema PV-UPQC-Mono-Tri. Inicialmente, será apresentado o 

comportamento dinâmico do sistema quando ocorrem variações abruptas na energia disponível 

no arranjo PV. Em seguida, será apresentada a dinâmica do algoritmo de MPPT P&O utilizado.  

Nas Figuras 6.31 a 6.32 são mostradas a potência do arranjo PV (𝑃𝑃𝑉), a tensão do arranjo 

PV (𝑣𝑃𝑉), a corrente do arranjo PV (𝑖𝑃𝑉), a corrente da rede (𝑖𝑠) e a tensão do barramento c.c. 

(𝑣𝑑𝑐). Na Figura 6.31 o sistema atua com a carga 4 conectada e o algoritmo de MPPT desligado, 

ou seja, a tensão de referência é estabelecida externamente. Inicialmente, a referência foi 

estabelecida como 207V, ou seja, o arranjo PV opera distante do MPP. Em seguida, a referência 

de tensão do arranjo PV é alterada para 169V. Neste ponto, a corrente drenada do arranjo PV 

aumenta consideravelmente, e consequentemente, a potência, configurando um degrau de 

energia. Desta forma, uma grande quantidade de energia passa a ser absorvida pelo barramento 

c.c., e caso tal energia não seja entregue para a rede, a tensão do barramento c.c. tende a 
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aumentar. Assim, o algoritmo de geração de referência de corrente do conversor série ajusta a 

amplitude da corrente da rede, regulando a tensão do barramento c.c.. Na Figura 6.31 (a), o 

sistema opera com a MCFF desativada, e na Figura 6.31 (b) opera com a MCFF ativada. 

Quando a MCFF está desativada, como é o caso da Figura 6.31 (a), o único responsável 

pelo ajuste da amplitude da referência de corrente do conversor série é o controlador PI do 

barramento c.c.. Desta forma, quando ocorre o degrau de potência do arranjo PV, a tensão do 

barramento c.c. aumenta cerca de 40V e, em cerca de 220ms, volta ao valor de operação, de 

acordo com dinâmica do controlador PI. Já para o caso da Figura 6.31 (b), em que a MCFF está 

ativada, a amplitude da corrente da rede é calculada de acordo com a potência extraída do 

arranjo PV e a dinâmica da controlador PI notada no instante do degrau de potência do arranjo 

PV é praticamente eliminada. Desta forma, pode-se concluir que a MCFF acelera a dinâmica 

do barramento c.c. quando acontecem variações abruptas na energia gerada pelo arranjo PV. 

Figura 6.31 – Potência, tensão e corrente do arranjo PV (𝑷𝑷𝑽, 𝒗𝑷𝑽, 𝒊𝑷𝑽) (300W/div, 28,125V/div, 

1,875A/div), corrente da rede (𝒊𝒔) (6A/div) e tensão do barramento c.c. (𝒗𝒅𝒄) (11,25V/div). Degrau de 

potência no arranjo PV, carga 4 conectada: (a) MCFF desativada; (b) MCFF ativada. 

   
  (a)              (b) 

Fonte: Autoria Própria 

 

Já na Figura 6.32, é apresentada a dinâmica do algoritmo MPPT P&O buscando o MPP. 

Inicialmente, a referência da tensão do arranjo PV é fixada em 202V. No instante apontado nas 

Figuras, o algoritmo de MPPT é ativado. Na Figura 6.31 (a), o sistema opera com a MCFF 

desativada, enquanto que na Figura 6.32 (b), a MCFF está ativada. Em ambos os casos, a 

corrente do arranjo PV aumenta gradualmente, aumentando a potência drenada do arranjo PV. 

Cerca de 4,3 segundos após a ativação do algoritmo de MPPT, a tensão do arranjo PV passa a 

oscilar em torno de um valor, indicando que o sistema está operando em torno de 𝑉𝑀𝑃𝑃. 

Verifica-se que a dinâmica do MPPT independe da utilização da MCFF. Além disso, tais 
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resultados comprovam que o controlador de tensão do arranjo PV opera satisfatoriamente em 

ampla faixa de tensões de referência, com resposta ao degrau suficientemente rápida e pouca 

oscilação em regime permanente, permitindo que o algoritmo de MPPT opere rápida e 

corretamente. 

Figura 6.32 – Potência, tensão e corrente do arranjo PV (𝑷𝑷𝑽, 𝒗𝑷𝑽, 𝒊𝑷𝑽) (300W/div, 28,125V/div, 

1,875A/div), corrente da rede (𝒊𝒔) (6A/div) e tensão do barramento c.c. (𝒗𝒅𝒄) (11,25V/div). Dinâmica de 

operação do MPPT P&O, sistema operando sem carga: (a) MCFF desativada; (b) MCFF ativada. 

      
  (a)           (b) 

Fonte: Autoria Própria 

 

6.4 Conclusão 

 

Neste capítulo foram apresentados resultados experimentais obtidos por meio de um 

protótipo do sistema PV-UPQC-Mono-Tri proposto. Com eles, foi possível analisar o 

desempenho estático e dinâmico do sistema para diversas condições de operação. 

Operando somente como UPQC-Mono-Tri, os resultados experimentais comprovaram 

que o sistema fornece às cargas tensões trifásicas com baixa THD, atendendo à norma IEEE 

Std. 519-2014 (2014), equilibradas e reguladas. Ao mesmo tempo, drena da rede monofásica 

corrente com baixa THD, também atendendo à norma IEEE Std. 519-2014 (2014), e fator de 

potência próximo do unitário. Além disso, os resultados dinâmicos mostraram que o 

controlador de tensão do barramento c.c. mantém o balanço de potência na estrutura, e o 

controlador de desbalanceamento entre os capacitores do barramento c.c. mantém o mesmo 

valor médio para as tensões de ambos os capacitores. E ainda, os resultados comprovam que a 
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potência ativa processada pelo conversor paralelo da fase “a” está relacionada, dentre outros 

fatores, com a potência ativa consumida pelas cargas conectadas às fases “b” e “c”. 

Para a obtenção de THDs de corrente da rede tão baixas como as apresentadas neste 

capítulo, é de fundamental importância a utilização dos termos ressonantes no controlador de 

corrente. Caso o controlador fosse composto apenas pelo termo proporcional-integrativo sem a 

utilização de termos ressonantes, a faixa de frequências em que o controlador atua precisaria 

ser substancialmente aumentada, de modo que os distúrbios na malha de controle pudessem ser 

rejeitados. Entretanto, ao mesmo tempo que a rejeição dos distúrbios não é tão eficaz quanto a 

obtida com os termos ressonantes, o aumento da banda passante do controlador degrada a 

capacidade de rejeição dos sinais de alta frequência gerados pelo chaveamento dos inversores, 

aumentando a distorção harmônica total da corrente controlada. Análise similar pode ser 

realizada para os controladores de tensão, visto que as tensões fornecidas às cargas 

apresentaram baixas THDs.  

Já operando como PV-UPQC-Mono-Tri, os resultados experimentais comprovaram que 

o sistema proposto realiza adequadamente o processamento da energia gerada pelo arranjo PV, 

simultaneamente ao condicionamento ativo de potência. Desta forma, as tensões fornecidas às 

cargas são equilibradas e com baixas distorções harmônicas para todas as situações testadas, 

atendendo à norma IEEE Std. 519-2014 (2014), enquanto que a corrente drenada ou injetada na 

rede possui baixa THD e está em fase com a tensão da rede, atendendo às exigências da norma 

brasileira NBR16149-2013 (ABNT, 2013) e a norma internacional IEEE Std. 1547 (IEEE, 

2003). Já os resultados dinâmicos comprovam que a MCFF melhora a dinâmica do barramento 

c.c. para variações abruptas de potência gerada pelo arranjo PV, e que o algoritmo de MPPT 

opera adequadamente.  
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7. CONCLUSÕES GERAIS E PROPOSTAS DE CONTINUIDADE 

 

7.1 Conclusão 

 

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

de geração distribuída fotovoltaico, que opera integrado a um sistema de distribuição de energia 

trifásico a quatro fios implementado por meio de um condicionador de qualidade de energia 

unificado monofásico-trifásico. Desta forma, o sistema PV-UPQC-Mono-Tri proposto realiza 

simultaneamente: i. o processamento da energia gerada pelo arranjo PV; ii. o fornecimento de 

tensões trifásicas equilibradas e com baixas distorções harmônicas totais às cargas e; iii. o 

controle da corrente drenada/injetada da rede elétrica monofásica, mantendo-a em fase com a 

tensão e com baixa distorção harmônica total. 

Considerando que o PV-UPQC-Mono-Tri opera no modo de compensação dual. 

algoritmos de geração das referências de corrente e tensão dos respectivos conversores foram 

desenvolvidos. Para isso, foram utilizados os controladores de tensão total e de 

desbalanceamento das tensões do barramento c.c., o algoritmo baseado em SRF aplicado às 

correntes das cargas, a MCFF e o sistema PLL. 

Para fornecer subsídios para o projeto dos conversores série e paralelo da fase “a”, foi 

realizado um estudo do fluxo de potência que ocorre pelos conversores, apresentando as curvas 

normalizadas das potências aparentes de ambos os conversores com relação à potência aparente 

das cargas, levando em consideração alguns distúrbios presentes na tensão da rede e nas 

correntes das cargas, assim como diversas condições de potência gerada pelo arranjo PV.  

Para garantir que os distúrbios presentes na tensão da rede e nas correntes das cargas 

fossem efetivamente rejeitados e que as tensões das cargas e a corrente da rede fossem 

senoidais, controladores ressonantes por realimentação de estados foram propostos, projetados 

e implementados. Além disso, procedimentos de projeto para os controladores PI e PI 

multimalhas, a serem utilizados no controle de tensão do arranjo PV, foram desenvolvidos. Pelo 

desempenho e estabilidade superior apresentados, o controlador PI multimalhas foi 

implementado experimentalmente. 

Os desempenhos estáticos e dinâmicos do sistema PV-UPQC-Mono-Tri proposto foram 

analisados por meio de simulações computacionais e por meio de um protótipo experimental 

construído em laboratório. Diversas condições da tensão da rede, das cargas e de potência 

gerada pelo arranjo PV foram testadas, e em todas, o sistema se manteve operando dentro das 

normas. Em todas as condições analisadas, o sistema opera fornecendo às cargas tensões 
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trifásicas equilibradas e com baixas THDs, drenando ou injetando corrente na rede monofásica 

com baixa THD, e extraindo do arranjo PV a máxima potência disponível. 

 

7.2 Propostas de continuidade 

 

As propostas de continuidade deste trabalho estão descritas a seguir: 

 

• Empregar o sistema PV-UPQC-Mono-Tri na implementação de uma microrrede 

trifásica rural, em áreas rurais ou remotas atendidas por redes de distribuição 

monofásica; 

• Implementar um sistema de armazenamento de energia acoplado ao barramento 

c.c., para que o sistema PV-UPQC-Mono-Tri continue alimentando as cargas na 

ausência da rede elétrica; 

• Desenvolver um modelo matemático para a malha de desbalanceamento de tensão 

entre os capacitores do barramento c.c.. 
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APÊNDICE A - MODELAGEM MATEMÁTICA DOS CONVERSORES 

 

Neste apêndice são apresentadas as modelagens matemáticas dos conversores série e 

paralelo e do barramento c.c. do UPQC, assim como a modelagem matemática do conversor 

c.c./c.c. Boost acoplado ao arranjo PV. O modulador PWM utilizado neste trabalho é similar ao 

modulador encontrado nos controladores digitais de sinais (DSC – Digital Signal Controller). 

Os moduladores utilizados para os inversores série e paralelo possuem ganhos 𝐾𝑃𝑊𝑀 =

2/3750, enquanto o modulador utilizado no conversor Boost possui ganho igual 𝐾𝑃𝑊𝑀
𝑏 =

1/7500. Para compensá-los, os sinais de saída dos controladores são multiplicados pelo inverso 

dos respectivos moduladores. 

 

A.1 Modelagem do conversor série do sistema PV-UPQC-Mono-Tri 

 

Para a obtenção do modelo matemático que representa o conversor série, é considerado o 

circuito elétrico representado na Figura A.1. As tensões e corrente são representadas no 

referencial estacionário abc. O conversor paralelo da fase “a” é representado por uma fonte de 

tensão ideal, ou seja, tensão puramente senoidal e imune a transitórios. 

Figura A.1 – Circuito elétrico do conversor série 

 
Fonte: Autoria própria 

Com base na Figura A.1, as seguintes grandezas podem ser definidas: 𝑖𝑠𝑐 é a corrente do 

conversor série, 𝑖𝑠 é a corrente da rede, 𝑣𝐿𝑎 é a tensão da carga da fase “a”, 𝑣𝑠 é a tensão da rede 

elétrica, 𝑣𝑑𝑐1 e 𝑣𝑑𝑐2 são as tensões dos capacitores superior e inferior do barramento c.c.. 

𝑣𝑠  𝑖𝑠  +-

Rede 
Elétrica

𝑣𝐿𝑎  

𝑁𝑃  

𝐿𝑓𝑠  

𝑖𝑠𝑐  

𝑁𝑆 

𝐶𝑑𝑐1
 +

-
𝑣𝑑𝑐1

 

𝐶𝑑𝑐2
 

+

-
𝑣𝑑𝑐2

 

+ -
𝐴𝑠  0𝑠 
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O transformador de acoplamento série apresenta indutância de dispersão do primário 𝐿𝑑𝑝 

e resistência série do primário 𝑅𝑑𝑝, indutância de dispersão do secundário 𝐿𝑑𝑠 e resistência série 

do secundário 𝑅𝑑𝑠 (Fitzgerald et al, 2006). 𝐿𝑓𝑠 representa o indutor de filtragem série e 𝑅𝐿𝑓𝑠 

sua resistência interna. A tensão total média sobre o barramento c.c. 𝑉𝑑𝑐 é calculada por 𝑉𝑑𝑐 =

𝑉𝑑𝑐1 + 𝑉𝑑𝑐2 e é considerada constante no período de chaveamento 𝑇𝑠. As seguintes equações 

são consideradas para o transformador: 

𝑛 =
𝑁𝑃

𝑁𝑆
                       (A.1) 

𝑉𝑃
𝑇 = 𝑉𝑆

𝑇𝑛              (A.2) 

𝑍𝑃 = 𝑍𝑆𝑛
2             (A.3) 

onde 𝑛 é a relação do transformador, 𝑁𝑃 e 𝑁𝑆 são os números de espiras do primário e do 

secundário, respectivamente, 𝑉𝑃
𝑇 e 𝑉𝑆

𝑇 são as tensões sobre o primário e sobre o secundário do 

transformador, respectivamente, e 𝑍𝑃 e 𝑍𝑆 são as impedâncias do primário e do secundário, 

respectivamente. 

Refletindo as impedâncias e tensões do lado secundário para o lado primário do 

transformador, são obtidas a indutância 𝐿𝑠 = 𝑛𝑇
2(𝐿𝑑𝑝 + 𝐿𝑑𝑠 + 𝐿𝑓𝑠) e a resistência série 𝑅𝑠 =

𝑅𝑑𝑠 + 𝑅𝐿𝑓𝑠 equivalentes. A tensão de saída média do inversor entre os pontos 𝐴𝑠 e 0𝑠, é 

considerada constante em um período de chaveamento e é calculada por 𝑑𝑠
𝑉𝑑𝑐

2
, onde 𝑑𝑠 é a 

razão cíclica do conversor série (−1 ≤ 𝑑𝑠 ≤ 1). Desta forma, é obtido o novo circuito 

equivalente do conversor série mostrado na Figura A.2. 

Figura A.2 - Circuito equivalente do conversor série 

 
Fonte: Autoria própria 

onde a tensão 𝑣𝑐 é calculada pela diferença entre a tensão da rede elétrica e a tensão fornecida 

à carga na fase “a” (𝑣𝑐 = 𝑣𝑠 − 𝑣𝐿𝑎). A seguinte equação diferencial representa este circuito: 

𝑑𝑖𝑠𝑐(𝑡)

𝑑𝑡
= −

𝑅𝑠

𝐿𝑠
𝑖𝑠𝑐(𝑡) +

𝑉𝑑𝑐

2𝐿𝑠
𝑑𝑠(𝑡) −

1

𝐿𝑠
𝑣𝑐(𝑡)            (A.4) 

Um sistema linear e invariante no tempo pode ser representado no espaço de estados, que 

possui forma geral conforme a seguinte equação: 

𝐿𝑠  𝑅𝑠 

𝑑𝑠
𝑉𝑑𝑐
2

  𝑣𝑐  

𝑖𝑠𝑐   
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�̇�(𝑡) = 𝐴𝑥(𝑡) + 𝐵𝑢(𝑡) + 𝐵𝑤𝑤(𝑡)

𝑦(𝑡) = 𝐶𝑥(𝑡)
                 (A.5) 

onde �̇�(𝑡) é o vetor das derivadas dos estados, 𝑥(𝑡) é o vetor dos estados, 𝑢(𝑡) é o vetor das 

entradas, 𝑤(𝑡) é o vetor dos distúrbios, 𝑦(𝑡) é o vetor das saídas, 𝐴, 𝐵, 𝐵𝑤 e 𝐶 são as matrizes 

de estado, de entrada, de distúrbio e de saída, respectivamente. 

Desta maneira, o modelo matemático no espaço de estados que representa o conversor 

série é dado por: 

[
𝑑𝑖𝑠𝑐(𝑡)

𝑑𝑡
] = [−

𝑅𝑠

𝐿𝑠
] [𝑖𝑠𝑐(𝑡)] + [

𝑉𝑑𝑐

2𝐿𝑠
] [𝑑𝑠(𝑡)] + [−

1

𝐿𝑠
] [𝑣𝑐(𝑡)]

𝑦 = [1][𝑖𝑠𝑐(𝑡)]
                (A.6) 

Portanto, o conversor série é representado como um sistema de primeira ordem, no qual 

a corrente do indutor é o estado, a razão cíclica do inversor half-bridge é a entrada do sistema, 

ou seja, o sinal que deve ser calculado pelo controlador, e a tensão sobre o transformador é o 

distúrbio a ser rejeitado pela malha de controle. 

 

A.2 Modelagem do conversor paralelo do sistema PV-UPQC-Mono-Tri 

 

Os três inversores Half-bridge que compõem conversor paralelo trifásico, operam como 

fontes de tensão independentes por fase. Parte da corrente da rede 𝑖𝑠 flui pelo braço inversor 

conectado à fase “a”, o que configura uma diferença importante em termos de dimensionamento 

quando comparado aos braços inversores das fases “b” e “c”. Desta forma, o modelo 

matemático é direcionado, inicialmente, para o braço inversor associado à fase “a”, e em 

seguida é simplificado para as demais fases. A rede e a carga são modeladas como fontes de 

corrente, enquanto as tensões e correntes são representadas no referencial estacionário abc. A 

tensão sobre o capacitor 𝑣𝐶𝑓𝑝𝑎 é a tensão fornecida à carga (𝑣𝐶𝑓𝑝𝑎 = 𝑣𝐿𝑎).  

O circuito elétrico do conversor paralelo da fase “a” é mostrado na Figura A.3. 

Figura A.3 - Circuito elétrico do conversor paralelo da fase "a" 

 
Fonte: Autoria própria 

+
-

𝐿𝑓𝑝𝑎  𝑅𝐿𝑓𝑝 𝑎  

𝑖𝑝𝑐𝑎  𝑖𝐶𝑓𝑝 𝑎  
𝑣𝐶𝑓𝑝 𝑎  

𝐶𝑓𝑝𝑎  

𝑖𝑠  𝑖𝐿𝑎  

𝐶𝑑𝑐1
 +

-
𝑣𝑑𝑐1

 

𝐶𝑑𝑐2
 

+

-
𝑣𝑑𝑐2

 

+-
𝐴𝑝𝑎  0𝑝𝑎  
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onde 𝑖𝑝𝑐𝑎 é a corrente que flui pelo conversor paralelo e pelo indutor 𝐿𝑓𝑝𝑎, 𝑖𝐶𝑓𝑝𝑎 é a corrente 

do capacitor 𝐶𝑓𝑝𝑎 e 𝑖𝐿𝑎 é a corrente da carga da fase “a”. 

A tensão de saída média do inversor, entre os pontos 𝐴𝑝𝑎 e 0𝑝𝑎, é considerada constante 

em um período de chaveamento e é calculada por 𝑑𝑝𝑎
𝑉𝑑𝑐

2
, onde 𝑑𝑝𝑎 é a razão cíclica do 

conversor paralelo da fase “a” (−1 ≤ 𝑑𝑝𝑎 ≤ 1). Desta maneira, o circuito equivalente do 

conversor paralelo da fase “a” é mostrado na Figura A.4. 

Figura A.4 - Circuito equivalente do conversor paralelo da fase "a" 

 
Fonte: Autoria própria 

O circuito equivalente mostrado na Figura A.4 pode ser representado pelas seguintes 

equações diferenciais: 

𝑑𝑖𝑝𝑐𝑎(𝑡)

𝑑𝑡
= −

𝑅𝐿𝑓𝑝𝑎

𝐿𝑓𝑝𝑎
𝑖𝑝𝑐𝑎(𝑡) −

1

𝐿𝑓𝑝𝑎
𝑣𝐶𝑓𝑝𝑎(𝑡) +

𝑉𝑑𝑐

2𝐿𝑓𝑝𝑎
𝑑𝑝𝑎(𝑡)

𝑑𝑣𝐶𝑓𝑝𝑎
(𝑡)

𝑑𝑡
=

1

𝐶𝑓𝑝𝑎
𝑖𝑝𝑐𝑎(𝑡) −

1

𝐶𝑓𝑝𝑎
𝑖𝐿𝑎(𝑡) +

1

𝐶𝑓𝑝𝑎
𝑖𝑠(𝑡)

                       (A.7) 

Portanto, o modelo matemático do conversor paralelo da fase “a” no espaço de estados é 

dado por: 

[

𝑑𝑖𝑝𝑐𝑎(𝑡)

𝑑𝑡
𝑑𝑣𝐶𝑓𝑝𝑎

(𝑡)

𝑑𝑡

] = [
−
𝑅𝐿𝑓𝑝𝑎

𝐿𝑓𝑝𝑎
−

1

𝐿𝑓𝑝𝑎

1

𝐶𝑓𝑝𝑎
0

] [
𝑖𝑝𝑐𝑎(𝑡)

𝑣𝐶𝑓𝑝𝑎(𝑡)
] + [

𝑉𝑑𝑐

2𝐿𝑝𝑎

0
] [𝑑𝑝𝑎(𝑡)] + [

0
1

𝐶𝑓𝑝𝑎

] [𝑖𝑠(𝑡) − 𝑖𝐿𝑎(𝑡)]

𝑦 = [0 1] [
𝑖𝑝𝑐𝑎(𝑡)

𝑣𝐶𝑓𝑝𝑎(𝑡)
]

    (A.8) 

Para os conversores das fases “b” e “c”, a corrente da rede 𝑖𝑠 é desconsiderada, conforme 

a Figura A.5. 

Figura A.5 - Circuito equivalente do conversor paralelo da fase "i" (i = b, c) 

 
Fonte: Autoria própria 

+
-

𝐿𝑓𝑝𝑎  𝑅𝐿𝑓𝑝 𝑎  

𝑖𝑝𝑐𝑎  𝑖𝐶𝑓𝑝 𝑎  
𝑣𝐶𝑓𝑝 𝑎  

𝐶𝑓𝑝𝑎  

𝑖𝑠  𝑖𝐿𝑎  

𝑑𝑝𝑎
𝑉𝑑𝑐
2

  

+
-

𝐿𝑓𝑝𝑖  𝑅𝐿𝑓𝑝 𝑖  

𝑖𝑝𝑐𝑖  𝑖𝐶𝑓𝑝 𝑖  
𝑣𝐶𝑓𝑝 𝑖  

𝐶𝑓𝑝𝑖  

𝑖𝐿𝑖  

𝑑𝑝𝑖
𝑉𝑑𝑐
2
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Todas as considerações feitas para o conversor da fase “a” podem ser consideradas para 

as fases “b” e “c”. 

Portanto, o modelo matemático dos conversores paralelo das fases “b” e “c” é dado no 

espaço de estados por: 

[

𝑑𝑖𝑝𝑐𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
𝑑𝑣𝐶𝑓𝑝𝑖

(𝑡)

𝑑𝑡

] = [

𝑅𝐿𝑓𝑝𝑖

𝐿𝑓𝑝𝑖
−

1

𝐿𝑓𝑝𝑖
1

𝐶𝑓𝑝𝑖
0
] [
𝑖𝑝𝑐𝑖(𝑡)

𝑣𝐶𝑓𝑝𝑖(𝑡)
] + [

𝑉𝑑𝑐

2𝐿𝑝𝑖

0
] [𝑑𝑝𝑖(𝑡)] + [

0
1

𝐶𝑓𝑝𝑖

] [−𝑖𝐿𝑖(𝑡)]

𝑦 = [0 1] [
𝑖𝑝𝑐𝑖(𝑡)

𝑣𝐶𝑓𝑝𝑖(𝑡)
]

  (A.9) 

onde o índice 𝑖 deve ser substituído por 𝑏 e 𝑐.  

Portanto, o modelo do conversor paralelo é de segunda ordem, onde os estados são a 

corrente do indutor e a tensão do capacitor. A entrada do sistema é a razão cíclica do conversor, 

a saída é a tensão sobre o capacitor e o distúrbio é a corrente 𝑖𝑠(𝑡) − 𝑖𝐿𝑎(𝑡) para a fase “a”, 

𝑖𝐿𝑏(𝑡) para a fase “b” e  𝑖𝐿𝑐(𝑡) para a fase “c”. Como a corrente 𝑖𝑠(𝑡) é controlada para ser 

senoidal pelo conversor série, os distúrbios que distorcem as tensões controladas são as 

correntes não-lineares das cargas. 

 

A.3 Modelagem da tensão sobre o barramento c.c. 

 

A tensão do barramento c.c. varia de acordo com o fluxo de potência ativa do sistema 

PV-UPQC-Mono-Tri. Considerando que a referência de corrente do conversor série é calculada 

tanto pelo algoritmo SRF das correntes das cargas, quanto pela MCFF, considerando a energia 

drenada pelas cargas e a energia fornecida pelo arranjo PV, respectivamente, é possível obter 

uma FT de pequenos sinais que relaciona a tensão do barramento c.c. pela corrente ativa 

drenada da rede para carregar o barramento c.c.. A modelagem apresentada a seguir é baseada 

na modelagem apresentada por Silva (2001). 

Seja a potência ativa instantânea monofásica drenada da rede 𝑝𝑖𝑛
𝑑𝑐 destinada a compensar 

as perdas do barramento c.c., tem-se que: 

𝑝𝑖𝑛
𝑑𝑐 = 𝑣𝑑𝑠𝑖𝑠

𝑑𝑐                                                        (A.10) 

onde 𝑖𝑠
𝑑𝑐 é a corrente ativa drenada da rede e 𝑣𝑑𝑠 é a tensão da rede, ambas representadas no 

referencial síncrono direto. 

Sabe-se ainda que:  

𝑉𝑝𝑠 = 𝑉𝑠 2                                                          (A.11) 
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𝐼𝑝𝑠
𝑑𝑐 = 𝐼𝑠

𝑑𝑐 2                                                          (A.12) 

Nas quais 𝑉𝑠 e 𝐼𝑠
𝑑𝑐 são os valores eficazes da tensão e da corrente da rede (carga do 

barramento c.c.), respectivamente, e 𝑉𝑝𝑠 e 𝐼𝑝𝑠
𝑑𝑐 são a tensão e corrente (carga do barramento c.c.) 

de pico da rede. 

Logo: 

𝑉𝑠 =
𝑉𝑝𝑠

 2
                                                              (A.13) 

𝐼𝑠
𝑑𝑐 =

𝐼𝑝𝑠
𝑑𝑐

 2
                                                             (A.14) 

Considerando um sistema representado no SRF monofásico, em que a tensão 𝑣𝑑𝑠 e a 

corrente 𝑖𝑠
𝑑𝑐 estão representadas no referencial síncrono direto, tem-se que: 

𝑣𝑑𝑠 = 𝑉𝑝𝑠                                                             (A.15) 

𝑖𝑑
𝑑𝑐 = 𝐼𝑝𝑠

𝑑𝑐                                                             (A.16) 

Desta forma, a potência ativa instantânea da rede destinada a manter o equilíbrio de 

potência no barramento c.c. pode ser calculada por: 

𝑝𝑖𝑛
𝑑𝑐 =

𝑉𝑝𝑠

 2

𝐼𝑝𝑠
𝑑𝑐

 2
= 

𝑉𝑝𝑠𝐼𝑝𝑠
𝑑𝑐

2
=
𝑣𝑑𝑖𝑑

𝑑𝑐

2
                                          (A.17) 

Por outro lado, a potência do barramento c.c. é dada por: 

𝑝𝑑𝑐 = 𝑣𝑑𝑐𝑖𝑑𝑐               (A.18) 

onde 𝑣𝑑𝑐 e 𝑖𝑑𝑐 são a tensão e a corrente de carga do barramento c.c., respectivamente. 

Sendo assim, considerando que a energia fornecida pela rede e a absorvida pelo 

barramento c.c. são iguais, tem-se que: 

𝑝𝑖𝑛
𝑑𝑐 = 𝑝𝑑𝑐              (A.19) 

Ou ainda: 

𝑣𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑐

2
= 𝑣𝑑𝑐𝑖𝑑𝑐               (A.20) 

Sabe-se também que a corrente do barramento c.c. é dada por: 

𝑖𝑑𝑐 = 𝐶𝑑𝑐
𝑑𝑣𝑑𝑐

𝑑𝑡
                                                     (A.21) 

Substituindo (A.21) em (A.20) e manipulando, a seguinte equação é obtida: 

𝐶𝑑𝑐
𝑑𝑣𝑑𝑐

𝑑𝑡
=
𝑣𝑑𝑖𝑑

𝑑𝑐

2𝑣𝑑𝑐
                (A.22) 

Aplicando a técnica de pequenos sinais e a transformada de Laplace em (A.22), a FT da 

tensão sobre o barramento c.c. pela corrente ativa de carga do barramento c.c. é obtida como 

segue: 

𝐺𝑑𝑐(𝑠) =
�̂�𝑑𝑐(𝑠)

�̂�𝑑
𝑑𝑐(𝑠)

=
𝑣𝑑

2𝐶𝑑𝑐𝑉𝑑𝑐𝑠
           (A.23) 
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A.4 Modelagem do conversor c.c./c.c. Boost 

 

Para a obtenção do modelo matemático do conversor c.c./c.c. Boost, a tensão do 

barramento c.c. 𝑣𝑑𝑐 é considerada como uma fonte de tensão contínua ideal, ou seja, não possui 

oscilações e está isenta de transitórios. O arranjo PV é modelado como uma resistência 

diferencial do arranjo PV 𝑅𝑃𝑉 = 𝑉𝑃𝑉 𝐼𝑃𝑉⁄  (Femia et al, 2009) onde 𝑉𝑃𝑉 e 𝐼𝑃𝑉 são a tensão e a 

corrente do arranjo PV no ponto de máxima potência (MPP), respectivamente. O circuito 

equivalente do conversor Boost é mostrado na Figura A.6. 

Figura A.6 - Circuito equivalente do conversor Boost acoplado ao arranjo PV 

 
Fonte: Autoria própria 

Com base na Figura A.6, 𝑖𝑅𝑃𝑉 representa a corrente pela resistência que modela o arranjo 

PV, 𝑖𝐿𝑓𝑏 é a corrente pelo indutor do conversor Boost e 𝑖𝐶𝑃𝑉 é a corrente do capacitor do 

conversor Boost. As seguintes equações diferenciais de pequenos sinais representam o circuito 

equivalente da Figura A.6: 

𝑑�̂�𝐿𝑓𝑏

𝑑𝑡
= −

𝑅𝐿𝑓𝑏

𝐿𝑓𝑏
𝑖̂𝐿𝑓𝑏 +

1

𝐿𝑓𝑏
𝑣𝑃𝑉 +

𝑉𝑑𝑐

𝐿𝑓𝑏
�̂�𝑏 −

𝐷′

𝐿𝑓𝑏
𝑣𝑑𝑐

𝑑�̂�𝑃𝑉

𝑑𝑡
= −

1

𝐶𝑃𝑉
𝑖̂𝐿𝑓𝑏 −

1

𝐶𝑃𝑉𝑅𝑃𝑉
𝑣𝑃𝑉

             (A.24) 

onde 𝐷′ = 1 − 𝐷𝑏 é a razão cíclica complementar no ponto de operação de máxima potência. 

O controlador utilizado é o PI multimalhas. Além disso, o controlador PI de malha única 

também foi estudado. Para que tais controladores possam ser estudados e projetados, é 

necessário obter a FT da corrente do indutor pela razão cíclica do conversor, da tensão do 

arranjo PV pela razão cíclica do conversor (𝐷𝑏), e da tensão do arranjo PV pela corrente do 

indutor. Para isso, será utilizado o modelo do conversor Boost no espaço de estados, conforme: 

[

𝑑�̂�𝐿𝑓𝑏(𝑡)

𝑑𝑡
𝑑�̂�𝑃𝑉(𝑡)

𝑑𝑡

]

⏟    
�̇�𝑏(𝑡)

= [
−
𝑅𝐿𝑓𝑏

𝐿𝑓𝑏

1

𝐿𝑓𝑏

−
1

𝐶𝑃𝑉
−

1

𝐶𝑃𝑉𝑅𝑃𝑉

]

⏟            
𝐴𝑏

[
𝑖̂𝐿𝑓𝑏(𝑡)

𝑣𝑃𝑉(𝑡)
]

⏟    
𝑥𝑏(𝑡)

+ [
𝑉𝑑𝑐

𝐿𝑓𝑏

0
]

⏟
𝐵𝑏

[�̂�𝑏(𝑡)] + [
𝐷′

𝐿𝑓𝑏

0
]

⏟
𝐵𝑤𝑏

[𝑣𝑑𝑐(𝑡)]

𝑦𝑏(𝑡) = 𝐶𝑏 [
𝑖̂𝐿𝑓𝑏(𝑡)

𝑣𝑃𝑉(𝑡)
]

⏟    
𝑥𝑏(𝑡)

       (A.25) 
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onde �̇�𝑏(𝑡) é o vetor das derivadas dos estados, 𝑥𝑏(𝑡) é o vetor dos estados, 𝑦𝑏(𝑡) é o vetor das 

saídas, 𝐴𝑏 é a matriz dos estados, 𝐵𝑏 é a matriz das entradas, 𝐵𝑤𝑏 é a matriz dos distúrbios, 

todos relativos ao conversor Boost. 

Para a obtenção da FT 𝑖̂𝐿𝑓𝑏(𝑠) �̂�𝑏⁄ (𝑠), 𝐶𝑏 = [1 0]. Já para a obtenção da FT 

𝑣𝑃𝑉(𝑠) �̂�𝑏⁄ (𝑠), 𝐶𝑏 = [0 1]. As FT’s serão obtidas por: 

𝐺(𝑠) = 𝐶𝑏(𝑠𝐼 − 𝐴𝑏)
−1𝐵𝑏        (A.26) 

onde 𝐼 é uma matriz identidade de dimensão igual à de 𝐴𝑏. 

Desta maneira, são apresentadas as FTs: 

𝐺𝑖𝑑(𝑠) =
�̂�𝐿𝑓𝑏

(𝑠)

�̂�𝑏(𝑠)
=

𝑉𝑑𝑐(𝐶𝑃𝑉𝑅𝑃𝑉𝑠+1)

𝐶𝑃𝑉𝑅𝑃𝑉𝐿𝑓𝑏𝑠
2+(𝐶𝑃𝑉𝑅𝐿𝑓𝑏𝑅𝑃𝑉+𝐿𝑓𝑏)𝑠+(𝑅𝐿𝑓𝑏+𝑅𝑃𝑉)

          (A.27) 

𝐺𝑣𝑑(𝑠) =
�̂�𝑃𝑉(𝑠)

�̂�𝑏(𝑠)
= −

𝑅𝑃𝑉𝑉𝑑𝑐

𝐶𝑃𝑉𝑅𝑃𝑉𝐿𝑓𝑏𝑠
2+(𝐶𝑃𝑉𝑅𝐿𝑓𝑏𝑅𝑃𝑉+𝐿𝑓𝑏)𝑠+(𝑅𝐿𝑓𝑏+𝑅𝑃𝑉)

              (A.28) 

A FT 𝑣𝑃𝑉(𝑠) 𝑖̂𝐿𝑏(𝑠)⁄  é obtida pela divisão de (A.28) por (A.27), conforme: 

𝐺𝑣𝑖(𝑠) =
�̂�𝑃𝑉(𝑠)

�̂�𝐿𝑓𝑏
(𝑠)
= −

𝑅𝑃𝑉

𝐶𝑃𝑉𝑅𝑃𝑉𝑠+1
             (A.29) 

Já as FTs que relacionam a corrente do indutor e a tensão do arranjo PV com o distúrbio 

da tensão do barramento são dadas, respectivamente, por: 

𝐺𝑖𝑤(𝑠) =
�̂�𝐿𝑓𝑏

(𝑠)

�̂�𝑑𝑐(𝑠)
=

𝐷′(𝐶𝑃𝑉𝑅𝑃𝑉𝑠+1)

𝐶𝑃𝑉𝑅𝑃𝑉𝐿𝑓𝑏𝑠
2+(𝐶𝑃𝑉𝑅𝐿𝑓𝑏𝑅𝑃𝑉+𝐿𝑓𝑏)𝑠+(𝑅𝐿𝑓𝑏+𝑅𝑃𝑉)

        (A.30) 

𝐺𝑣𝑤(𝑠) =
�̂�𝑃𝑉(𝑠)

�̂�𝑑𝑐(𝑠)
= −

𝐷′𝑅𝑃𝑉

𝐶𝑃𝑉𝑅𝑃𝑉𝐿𝑓𝑏𝑠
2+(𝐶𝑃𝑉𝑅𝐿𝑓𝑏𝑅𝑃𝑉+𝐿𝑓𝑏)𝑠+(𝑅𝐿𝑓𝑏+𝑅𝑃𝑉)

         (A.31)
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ANEXO A - SISTEMA PLL 

 

Para a obtenção das coordenadas do vetor unitário síncrono (𝑠𝑒𝑛 𝜃, cos 𝜃) utilizado no 

algoritmo de SRF de geração da corrente de referência do conversor série, bem como das 

tensões de referência do conversor paralelo, é necessário obter as informações precisas do 

ângulo de fase da rede estimado 𝜃 = 𝜃𝑃𝐿𝐿 −
𝜋

2
 e da frequência da rede estimada �̂�.  

O algoritmo utilizado neste trabalho para obter as informações da rede elétrica é o AF-

αβ-pPLL, proposto por Bacon et al, 2014. Este algoritmo é capaz de gerar, o ângulo de fase da 

rede com baixíssima distorção harmônica mesmo quando a tensão da rede elétrica é distorcida. 

Tal rejeição harmônica é provida pelo funcionamento do Filtro Adaptativo não-autônomo, 

utilizado para extrair a componente fundamental da tensão da rede.  

O diagrama em blocos do algoritmo PLL utilizado é mostrado na Figura aA.1. 

Figura aA.1 – Diagrama em Blocos do Algoritmo AF-αβ-pPLL 

 
Fonte: adaptado de Bacon et al, 2014. 

A estabilidade e o desempenho do sistema são dependentes dos ganhos 𝐾𝑐 (Filtro 

Adaptativo), 𝐾𝑝 e 𝐾𝑖 (Controlador PI de potência fictícia). Em Bacon et al, 2014, o ganho do 

Filtro Adaptativo é 𝐾𝑐 = 420, enquanto a frequência de cruzamento e margem de fase da malha 

de controle são escolhidas como 𝑓𝑔𝑃𝐿𝐿 = 68,6𝐻𝑧 e 𝛾𝑃𝐿𝐿 = 80°, respectivamente, resultando em 

ganhos 𝐾𝑝 = 424,3 e 𝐾𝑖 = 32.234. Desta maneira, o algoritmo se torna extremamente rápido 

𝐾𝑝  

𝐾𝑖
𝑠

 

𝑠𝑒𝑛(�̂�𝑝𝑙𝑙 ) 

𝑝∗ = 0 
+

+

+

𝜔 1

𝑠
 

�̂� 

𝜔𝑓𝑓  

+

+

𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑝𝑙𝑙 − 𝜋/2) 

-

1

𝐴
 

𝑖𝑎
′  𝑣𝛽

′  𝑣𝑎
′  

+

+

𝜃𝑝𝑙𝑙  

𝑑 𝑦 

𝜔1 
2𝐾𝑐
𝑠

 

𝜔2 
2𝐾𝑐
𝑠

 

−1 
𝑒 

+ -

+ +

𝑖𝑎
′  

−𝑖𝛽
′  

𝑦 

𝑖𝛽
′  

𝑖𝑎
′  

𝑝′  

𝑖𝛽
′  

𝛼𝛽 − 𝑝𝑃𝐿𝐿 

𝐴𝐹 



172 

 

 

para transitórios e apresenta boa rejeição aos harmônicos da tensão em regime permanente, mas 

se torna sensível a ruídos pela utilização de ganhos altos.  

Neste trabalho, um novo projeto foi considerado, tornando o sistema mais lento em 

transitórios, mas com rejeição harmônica em regime permanente equivalente ao projeto 

original. O ganho do Filtro Adaptativo utilizado neste trabalho foi 𝐾𝑐 = 360. Já o controlador 

PI foi projetado para 𝑓𝑔𝑃𝐿𝐿 = 14 Hz e 𝛾𝑃𝐿𝐿 = 80°, resultando em ganhos 𝐾𝑝 = 86,62 e 𝐾𝑖 =

1343,6.
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ANEXO B – ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

 

O painel fotovoltaico é o dispositivo utilizado para a conversão da energia solar em 

energia elétrica. Cada painel é formado por um conjunto de células fotovoltaicas, constituídas 

basicamente por duas camadas de material semicondutor, formando uma junção p-n. 

Normalmente, o material utilizado é o silício (Si) monocristalino, policristalino ou amorfo. 

Entre eles, o silício monocristalino é o que possui maior eficiência na conversão da energia 

solar para a energia elétrica, em torno de 14 a 21%, mas são os mais caros. Por outro lado, o 

silício amorfo é o mais barato e menos eficiente na conversão da energia (Zilles et al, 2012). 

As principais características de um painel fotovoltaico são: potência máxima (𝑃𝑚𝑎𝑥), 

tensão de circuito aberto (𝑉𝑜𝑐), corrente de curto-circuito (𝐼𝑠𝑐), tensão no ponto de potência 

máxima (𝑉𝑀𝑃𝑃) e corrente no ponto de máxima potência (𝐼𝑀𝑃𝑃), que são informados pelo 

fabricante com o painel operando sob as condições de teste padrão (STC – Standard Test 

Conditions). Os painéis fotovoltaicos podem ser encontrados com diferentes níveis de tensão, 

corrente e potência, e em muitas vezes a tensão e a potência são insuficientes para suprir 

determinadas demandas. Desta forma, para alcançar maiores níveis de tensão, os painéis podem 

ser associados em série, e, para alcançar maiores níveis de corrente, os painéis podem ser 

associados em paralelo. As duas configurações também podem ser utilizadas simultaneamente 

(Sampaio, 2013). 

De acordo com o modelo da célula fotovoltaica apresentado por Soares et al (2011), por 

se tratar de uma associação de células fotovoltaicas construídas com material semicondutor, as 

equações que regem a tensão e a corrente na célula PV são não-lineares. Desta forma, as curvas 

de corrente por tensão (Curva I-V) e de potência por tensão (Curva P-V) de um painel 

fotovoltaico possuem as características mostradas nas Figuras aB.1 (a) e (b), respectivamente, 

considerando que a incidência de luz solar sobre o painel é uniforme. Conforme a Figura aB.1 

(a), verifica-se que o painel opera com as características de uma fonte de corrente para uma 

faixa de tensões menores que a tensão 𝑉𝑀𝑃𝑃, e opera com as características de uma fonte de 

tensão para tensões maiores que a tensão 𝑉𝑀𝑃𝑃 (Sampaio, 2013).  

A irradiância solar incidente sobre o painel fotovoltaico e a temperatura do painel também 

são preponderantes nas curvas do painel. A Figura aB.2 (a) mostra a curva I-V de um painel 

para diferentes valores de irradiância solar, sem variar a temperatura. Já a Figura aB.2 (b) 

mostra a curva I-V de um painel para diferentes valores de temperatura, sem variar a irradiância 

solar incidente. Novamente, considera-se que a incidência de luz solar é uniforme sobre todo o 

painel. 
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Figura aB.1 - Curvas características de um arranjo solar: (a) curva I-V; (b) curva P-V. 

 
   (a)              (b) 

Fonte: Campanhol, 2017. 

Figura aB.2 - Curva I-V característica de um painel solar sob: (a) variações na irradiância solar incidente 

e temperatura constante; (b) variações na temperatura e radiação solar incidente constante. 

 
   (a)              (b) 

Fonte: Campanhol, 2017. 

Para que a funcionalidade e o desempenho do sistema PV-UPQC-Mono-Tri possa ser 

avaliado quando o arranjo PV está fornecendo energia para o sistema, um modelo de célula 

fotovoltaica, que se comporta como uma célula fotovoltaica real, foi inserido nas simulações.  

 

B.1 Modelo da célula fotovoltaica 

 

O diagrama em blocos equivalente do modelo de uma célula fotovoltaica, formado por 

uma fonte de corrente em paralelo com um capacitor, é mostrado na Figura aB.3 (Soares et al, 

2011).  

Figura aB.3 – Diagrama em blocos do modelo da célula fotovoltaica 

 
Fonte: adaptado de Campanhol, 2017 
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No bloco “Modelo da célula PV”, a equação que representa o comportamento da corrente 

da célula é dada por:  

𝐼 = 𝐼𝑝ℎ − 𝐼𝑟 [𝑒
𝑞
𝑉+𝐼 𝑅𝑠
𝜂

𝑘𝑇
− 1] −

𝑉+𝐼 𝑅𝑠

𝑅𝑝
      (aB.1) 

onde 𝑉 e 𝐼 representa a tensão e a corrente nos terminais de saída da célula fotovoltaica, 

respectivamente, 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 do elétron, 𝜂 é o fator de qualidade da 

junção p-n e 𝑘 é a constante de Boltzmann. 

As entradas deste modelo são a tensão do arranjo PV (𝑣𝑃𝑉,) a irradiância solar sobre a 

célula PV (G) (𝑊/𝑚2) e a temperatura da célula PV (T), em Kelvin. 

A corrente do arranjo PV é calculada por: 

𝑖𝑃𝑉 = 𝐼 𝑁𝑃𝑉
𝑝

           (aB.2) 

onde 𝑁𝑃𝑉
𝑝

 representa o número de placas fotovoltaicas conectadas em paralelo. 

A equação (aB.1) não pode ser resolvida algebricamente, pela relação não-linear entre a 

corrente 𝐼 e a tensão 𝑉. Para resolver a equação, é utilizado o método numérico de Newton-

Raphson (de Brito et al, 2013). 

 

B.2 Algoritmo de extração da máxima potência 

 

Como pode ser visto na Figura aB.2, o ponto de máxima potência do painel varia de 

acordo com as condições climáticas. Desta maneira, com o objetivo de maximizar a eficiência, 

torna-se importante a utilização de métodos de MPPT (Sampaio, 2013; Campanhol, 2017; de 

Brito, 2013; Femia et al, 2009; Jain e Singh, 2017; Oliveira et al, 2016; Shi et al, 2016; Silva 

et al, 2017). Muitos métodos de MPPT vêm sendo estudados nos últimos anos. Dentre eles, 

encontram-se as técnicas convencionais, como o método P&O (Perturb & Observe), Beta e IC 

(Incremental Conductance) (de Brito et al, 2013), as técnicas baseadas em otimização 

metaheusrística (da Silva et al, 2017; Oliveira et al, 2016), dentre outras. 

Neste trabalho, a técnica de MPPT convencional P&O é utilizada pela facilidade de sua 

implementação prática, sua independência dos parâmetros construtivos do arranjo PV, e seu 

bom fator de seguimento (em torno de 96%) (Sampaio, 2013). Para que este método opere, é 

necessária a leitura da tensão e da corrente do arranjo PV, que são utilizadas para calcular a 

potência extraída do arranjo. Como desvantagens deste método, pode-se citar a constante 

perturbação da tensão do arranjo PV, que resulta em oscilação em torno do MPPT, e a baixa 

capacidade de rejeição de pontos máximos locais de potência (LMPP – Local Maximum Power 
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Point), que ocorrem quando o painel opera sob condições de sombreamento parcial (Silva et al, 

2017; Oliveira et al, 2016).  

Este método iterativo funciona incrementando ou decrementando em Δ𝑉𝑃&𝑂 a referência 

de tensão do arranjo PV e calculando a potência extraída do arranjo a cada iteração (De Brito 

et al, 2013). Se a alteração da referência resulta no aumento na potência drenada, a próxima 

alteração da referência se dá no mesmo sentido da anterior. Caso a potência drenada diminua, 

a alteração da referência se dá no sentido contrário da anterior. Mesmo ao alcançar o MPP em 

regime permanente, o algoritmo continua perturbando a referência de tensão a toda iteração, 

fazendo com que o sistema opere em torno do MPP. Por outro lado, perturbando o sistema a 

cada iteração, o método busca o novo MPP quando acontecem alterações na irradiância solar 

incidente e na temperatura do arranjo PV. 

O passo de incremento Δ𝑉𝑃&𝑂 deve ser ajustado pelo projetista. Ao aumentar o valor de 

Δ𝑉𝑃&𝑂, o algoritmo se torna mais rápido, mas causa maiores oscilações em torno do MPP em 

regime permanente. Já ao diminuir o valor de Δ𝑉𝑃&𝑂 a busca do MPP pode tornar-se lenta. A 

frequência de amostragem do MPPT foi definida como 𝑇𝑠
𝑃&𝑂 = 2,5𝑚𝑠, ou seja, a referência de 

tensão é atualizada a uma taxa de 40Hz.  

Neste trabalho, a utilização da estratégia PI multimalhas para controle da tensão do 

arranjo PV implica na aquisição da corrente do indutor do conversor Boost. Em regime 

permanente, a corrente média do indutor é igual à corrente média drenada do arranjo PV.  

Para eliminar a necessidade da leitura da corrente do arranjo PV, diminuindo o número 

de sensores, a potência extraída do arranjo PV será calculada pela multiplicação de 𝑣𝑃𝑉 e 𝑖𝐿𝑏. 

Além disso, para evitar que as componentes na frequência do chaveamento, presentes na 

corrente do indutor do conversor Boost, influenciem no cálculo da potência do arranjo PV, a 

corrente utilizada no cálculo passa por um filtro passa-baixas de Butterworth de 2ª ordem e 

frequência de corte de 200Hz. 

A Figura aB.4 mostra o diagrama em blocos do algoritmo de MPPT P&O utilizado neste 

trabalho. 
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Figura aB.4 - Diagrama em blocos do algoritmo de MPPT P&O 

 
Fonte: adaptado de Silva et al, 2017 

 

B.3 Normas correlatas aos sistemas PV 

 

Nesta subseção são apresentados principais aspectos contidos nas normas e 

recomendações nacionais e internacionais relacionadas à conexão de sistemas GD e PV à rede 

elétrica. Serão tratadas a norma nacional ABNT NBR 16149 (ABNT, 2013) e a norma 

internacional IEEE 1547 (IEEE, 2003). 

 

i) Norma ABNT NBR 16149 

 

A norma brasileira NBR 16149, intitulada “Sistemas Fotovoltaicos (FV) – Características 

da Interface de Conexão com a Rede Elétrica de Distribuição”, é baseada nas normas europeias 

instituídas pelo IEC (International Electrotechnical Commission) e estabelece os requisitos 

necessários para a conexão de um sistema fotovoltaico na rede elétrica de distribuição. A Tabela 

Início

Adquirir: 

𝑣𝑃𝑉[𝑘], 𝑖𝐿𝑏 [𝑘] 

𝑝𝑃𝑉 [𝑘] = 𝑣𝑃𝑉 [𝑘]𝑖𝐿𝑏
𝑓 [𝑘] 

Δ𝑣𝑃𝑉
∗ [𝑘] = 𝑣𝑃𝑉

∗ [𝑘] − 𝑣𝑃𝑉
∗ [𝑘 − 1] 

Δ𝑝𝑃𝑉 [𝑘] = 𝑝𝑃𝑉 [𝑘] − 𝑝𝑃𝑉 [𝑘 − 1] 
𝑣𝑃𝑉
∗ [𝑘 − 1] = 𝑣𝑃𝑉

∗ [𝑘] 
𝑝𝑃𝑉 [𝑘 − 1] = 𝑝𝑃𝑉 [𝑘] 

Δ𝑝𝑃𝑉 [𝑘] ≥ 0 
Não Sim

Δ𝑣𝑃𝑉[𝑘] > 0 
Não

Δ𝑣𝑃𝑉[𝑘] > 0 
Sim Não Sim

𝑣𝑃𝑉
∗ [𝑘 + 1]

= 𝑣𝑃𝑉
∗ [𝑘] + Δ𝑉𝑃&𝑂 

𝑣𝑃𝑉
∗ [𝑘 + 1]

= 𝑣𝑃𝑉
∗ [𝑘] − Δ𝑉𝑃&𝑂 

Retorna

𝑣𝑃𝑉
∗ [𝑘 + 1] 

FPB 
 𝑖𝐿𝑏 [𝑘]  𝑖𝐿𝑏

𝑓 [𝑘] 

𝑣𝑃𝑉
∗ [𝑘 + 1]

= 𝑣𝑃𝑉
∗ [𝑘] − Δ𝑉𝑃&𝑂 

𝑣𝑃𝑉
∗ [𝑘 + 1]

= 𝑣𝑃𝑉
∗ [𝑘] + Δ𝑉𝑃&𝑂 
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aB.1 mostra os limites de distorção harmônica da corrente injetada na rede elétrica de 

distribuição. Segundo a norma, a distorção harmônica total da corrente não deve ser superior a 

5%. 

Tabela aB.1 - Limites da distorção harmônica da corrente injetada na rede, segundo a NBR 16149-2013. 

Harmônicos ímpares Limite de distorção harmônica 

3º a 9º <4% 

11º a 15º <2% 

17º a 21º <1,5% 

23º a 33º <0,6% 

Harmônicos pares Limite de distorção harmônica 

2º a 8º <1% 

10º a 32º <0,5% 

Fonte: ABNT, 2013. 

 

ii) Norma IEEE Std. 1547 

 

A norma internacional IEEE Std. 1547, intitulada “IEEE Standard for Interconnecting 

Distributed Resources with Electric Power Systems” oferece requisitos e especificações 

técnicas à interconexão de sistemas GD de até 10MVA ao sistema elétrico de potência. Desta 

forma, tal norma não é destinada somente aos sistemas PV. Segundo a norma, quando cargas 

lineares e balanceadas são alimentadas, a corrente injetada na rede não deve exceder os limites 

estipulados da Tabela aB.2. 

Tabela aB.2 - Limites da distorção harmônica da corrente injetada na rede, segundo a IEEE Std. 1547. 

Ordem harmônica impar Limite de distorção harmônica 

ℎ < 11 <4% 

11 ≤ ℎ < 17 <2% 

17 ≤ ℎ < 23 <1,5% 

23 ≤ ℎ < 35 <0,6% 

35 ≤ ℎ <0,3% 

Distorção harmônica total <5% 

Os harmônicos pares são limitados a 25% dos limites para os harmônicos ímpares. 

Fonte: IEEE, 2003. 
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ANEXO C - METODOLOGIA DE CÁLCULO DE GANHOS DOS 

CONTROLADORES PI 

 

A metodologia de projeto utilizada para calcular os ganhos dos controladores PI deste 

trabalho é a apresentada por Angélico et al (2014), e leva como especificações a margem de 

fase 𝛾 e a frequência de cruzamento por 0dB 𝑓𝐺 . A FT do controlador PI pode ser escrita por: 

𝐶𝑃𝐼(𝑠) = 𝐾𝑖 (
𝑇𝑖𝑠+1

𝑠
) = 𝐾𝑝 +

𝐾𝑖

𝑠
            (aC.1) 

onde 𝐾𝑝 e 𝐾𝑖 são os ganhos proporcional e integral, respectivamente, e 𝑇𝑖 é o tempo integrativo. 

A sequência de passos a ser seguida para a obtenção dos ganhos é mostrada a seguir: 

• Passo 1: Obtenha a resposta em frequência do sistema 𝐺(𝑠) a ser controlado. 

Calcule a fase 𝜃𝐺  do sistema na frequência de cruzamento por 0dB desejada 𝑓𝐺; 

• Passo 2: Calcule a contribuição angular 𝜙 que o controlador PI deve fornecer ao 

sistema para que a margem de fase 𝛾 seja alcançada em 𝑓𝐺;  

• Passo 3: Calcule 𝑇𝑖 com a seguinte equação: 

𝑇𝑖 =
tan(𝜙+90°)

𝑓𝐺
           (aC.2) 

• Passo 4: Obtenha a resposta em frequência de 𝐶𝑃𝐼
′ (𝑠)𝐺(𝑠), onde: 

𝐶𝑃𝐼
′ (𝑠) = (

𝑇𝑖𝑠+1

𝑠
)        (aC.3) 

• Passo 5: Calcule o ganho necessário para que o gráfico da magnitude cruze por 

0dB na frequência 𝑓𝐺  desejada. Este ganho é igual a 𝐾𝑖; 

• Passo 6: Com 𝑇𝑖 e 𝐾𝑖, 𝐾𝑝 é calculado por 𝐾𝑝 = 𝐾𝑖𝑇𝑖.
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ANEXO D - DISCRETIZAÇÃO DOS CONTROLADORES DO TIPO PI 

 

Seja a FT do controlador PI representada por: 

𝐶𝑃𝐼(𝑠) =
𝑈(𝑠)

𝐸(𝑠)
= 𝐾𝑖 (

𝑇𝑖𝑠+1

𝑠
) = 𝐾𝑝 +

𝐾𝑖

𝑠
                                       (aD.1) 

onde 𝐾𝑝 e 𝐾𝑖 são os ganhos proporcional e integral, respectivamente, 𝑇𝑖 é o tempo integrativo, 

𝑈(𝑠) é o sinal de saída do controlador e 𝐸(𝑠) é o erro na malha de controle. 

Para a obtenção da FT do controlador PI no domínio discreto, utilizando a transformada 

𝑧, foi utilizado o método de discretização trapezoidal, também conhecido como método de 

Tustin. Neste método, a seguinte substituição na equação (aD.1) é realizada: 

𝑠 →
2

𝑇𝑠

𝑧−1

𝑧+1
                                                            (aD.2) 

Substituindo (aD.2) em (aD.1), e realizando algumas manipulações matemáticas, a 

seguinte equação é obtida: 

𝐶𝑃𝐼(𝑧) =
(2𝐾𝑝+𝑇𝑠𝐾𝑖)

2
[1 +

𝑧−1(𝑇𝑠𝐾𝑖−2𝐾𝑝)

2𝐾𝑝+𝑇𝑠𝐾𝑖
]

1

(1−𝑧−1)
                              (aD.3) 

Desta forma, é possível escrever 𝐶𝑃𝐼(𝑧) conforme a equação (aD.4). 

𝐶𝑃𝐼(𝑧) = 𝑎 [
1+𝑏𝑧−1

1−𝑧−1
]                                                   (aD.4) 

onde 𝑎 =
2𝐾𝑝+𝑇𝑠𝐾𝑖

2
 e 𝑏 =

𝑇𝑠𝐾𝑖−2𝐾𝑝

2𝐾𝑝+𝑇𝑠𝐾𝑖
. 

A partir da equação (aD.4), é possível obter a equação a diferenças do controlador PI a 

ser implementada no microcontrolador, como segue: 

𝐶𝑃𝐼(𝑧) =
𝑈(𝑧)

𝐸(𝑧)
=
𝑎+𝑎𝑏𝑧−1

1−𝑧−1
                                                  (aD.5) 

Isolando 𝑈(𝑧) em (aD.5) e aplicando a transformada 𝑧 inversa, a seguinte equação é 

obtida: 

𝑢[𝑘] = 𝑎𝑒[𝑘] + 𝑎𝑏𝑒[𝑘 − 1] + 𝑢[𝑘 − 1]                                  (aD.6) 

onde 𝑢[𝑘] e 𝑒[𝑘] representam as amostras atuais da saída do controlador e do erro na malha de 

controle, respectivamente, e 𝑢[𝑘 − 1] e 𝑒[𝑘 − 1] representam as respectivas amostras 

anteriores da saída do controlador e do erro na malha de controle. 


