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Resumo

O avanço da eletrônica de potência e das restrições ambientais têm possibilitado a
inserção de sistemas de geração que utilizam fontes renováveis na rede elétrica. Geralmente, tais sistemas de geração utilizam a energia solar e/ou eólica como fonte primária
de energia e são conectados à rede elétrica por meio de conversores de potência. A integração desses sistemas à rede elétrica pode produzir instabilidade do sistema elétrico de
potência por se tratarem de fontes não despacháveis de energia. Sendo assim, estratégias
de controle são essenciais para garantir o funcionamento adequado do sistema. Dentre
as estratégias empregadas, a utilização da técnica de impedância virtual tem apresentado
crescente interesse, permitindo modificar o comportamento dinâmico da unidade de geração para melhorar a transferência de energia à rede elétrica. Atualmente, têm-se diversas
aplicações com a implementação da impedância virtual, tais como: controle do fluxo
de potência, compensação de harmônicos e desbalanceamentos, estabilização ativa, entre
outros. Nesta dissertação de mestrado propõe-se uma técnica de impedância virtual implementada em um sistema fotovoltaico, trifásico, padrão e interconectado à rede elétrica,
para regular o seu fluxo de potência e garantir a estabilidade do sistema elétrico.
Palavras-chave: Sistemas de Geração Renováveis, Sistemas Fotovoltaicos, Controle
do Fluxo de Potência, Impedância Virtual.

Abstract

The advances in power electronics and environment restrictions have driven the insertion of renewable energy based systems on the power grid. Generally, these generation
systems use the solar and/or wind energy as primary source and they are connected to
the power grid through power electronics converters. The integration of these systems
into the power grid can produce instability of the electric power system because they are
non-dispatchable sources of energy. Therefore, control strategies can be used to ensure
the proper functioning of the system. Among the employed strategies, the use of virtual impedance technique has shown increasing interest, allowing to modify the dynamic
behavior of the generation unity to improve the transfer of energy to the grid. Currently, the virtual impedance implementation can be used in several applications, such as:
power flow control, harmonic and unbalance compensation, active stabilization, among
others. This master thesis proposes a virtual impedance technique implemented in a standard three-phase photovoltaic system connected to the power grid in order to regulate its
power flow and ensure the stability of the electrical system.
Keywords: Renewable Generation Systems, Photovoltaic Systems, Power Flow Control , Virtual Impedance.
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Capítulo 1
Introdução

A demanda crescente pelo uso da energia elétrica e os avanços na eletrônica de potência têm contribuído para um aumento na inserção de fontes de energia renováveis no
sistema elétrico. Outros fatores que incentivam o uso dessas fontes são a preocupação
com a possível escassez dos recursos fósseis, como o petróleo, bem como, as restrições
ambientais relacionadas aos gases poluentes decorrentes das fontes que utilizam combustíveis fósseis.
As fontes de energia consideradas renováveis são provenientes de recursos disponíveis
na natureza e que não provocam desequilíbrios ambientais, tais como: vento, chuva e
resíduos orgânicos. Sendo assim, a utilização dessas fontes contribui para a diminuição da
emissão de gases que provocam o efeito estufa. O Brasil assume uma posição de destaque
no que concerne às preocupações ambientais e a utilização de energias renováveis.
A capacidade instalada da geração de energia elétrica no Brasil chegou a 167,8 GW em
2018, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Na Figura 1.1 ilustra-se
a distribuição da capacidade instalada da geração de energia elétrica no Brasil entre suas
fontes de energia.
O Brasil, por se tratar de um país continental, com alta incidência solar e ventos fortes,
tem despertado interesse crescente em investimentos na geração de energia elétrica que
utilizem como fonte primária a energia solar e/ou eólica. Em relação a geração eólica,
a produção de energia elétrica proveniente desses sistemas vem crescendo consideravelmente, segundo o Ministério de Minas e Energia (MEE). A geração de energia elétrica a
partir de sistemas fotovoltaicos (PV do inglês, Photovoltaic) ainda possui uma pequena
participação na matriz energética brasileira devido ao seu alto custo, como pode ser observado na Figura 1.1.
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Figura 1.1: Matriz Energética Brasileira 2016.
Geralmente, a inserção da energia solar e eólica ao sistema elétrico é possível devido
à eletrônica de potência, que consiste em uma tecnologia habilitadora para modernizar os
sistemas elétricos de potência com flexibilidade, sustentabilidade e alta eficiência (BLAABJERG et al., 2005). A interface entre as fontes de energia renováveis com a rede
elétrica são geralmente realizadas por inversores, podendo ser do tipo fonte de tensão
(VSC do inglês, Voltage-Source Converters) e do tipo fonte de corrente (CSC do inglês,
Current-Source Converters). Entretanto, com o avanço da eletrônica de potência, houve
também o aumento da conexão de cargas não-lineares ao sistema elétrico, que contribuem consideravelmente para o surgimento de problemas na qualidade da energia elétrica
e, consequentemente, pode contribuir para a instabilidade do sistema elétrico.
Diversas estratégias de controle vêm sendo propostas, como compensação de harmônicos e estabilização ativa, com o objetivo de realizar uma conexão adequada dos equipamentos de eletrônica de potência com a rede elétrica e mitigar problemas de qualidade de
energia elétrica do sistema, como desvio de tensão e de frequência.
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A estratégia de controle baseada em impedância virtual apresenta-se como uma das
alternativas de controle que possibilita a modificação ativa da impedância interna dos
conversores usados em aplicações de geração distribuída e possibilita a regulação do seu
fluxo de potência. A estratégia de controle baseada em impedância virtual é bastante atrativa pois sua utilização não necessita da alteração da malha de controle principal dessas
fontes, bem como da utilização de elementos físicos, que necessitam de manutenção e
podem comprometer o funcionamento geral do sistema. Além disso, a utilização de elementos físicos apresenta perdas adicionais ao sistema e muitas vezes são pesados e caros.
Logo, a utilização de uma técnica que dispense todos esses critérios é fundamental para o
desenvolvimento científico.
O emprego do conceito da impedância virtual no controle de conversores vem crescendo cada vez mais, principalmente devido ao crescimento de sistemas de geração que
utilizam fontes renováveis conectadas na rede elétrica (WANG et al., 2015). Alterando a
dinâmica e a impedância de saída do conversor, a impedância virtual pode ser utilizada
para desempenhar diferentes funções, dependendo da aplicação, tais como: controle do
fluxo de potência, compensação de harmônicos e desbalanceamentos, estabilização ativa
do sistema e também tolerância a faltas e distúrbios. Dessa forma, a implementação dessa
técnica é fundamental para sua maior inserção no controle dos conversores com o objetivo de garantir uma adequada conexão de fontes renováveis ao sistema elétrico, como
será abordado neste trabalho.

1.1

Motivação

A inserção de sistemas de geração renováveis, não despacháveis em fluxo de potência
na rede elétrica, pode ocasionar flutuações de tensão e variações de frequência. Em se
tratando de sistemas fotovoltaicos, há uma tendência natural da inserção dos mesmos na
rede elétrica de baixa tensão, onde a rede elétrica pode ser considerada fraca. Sendo
assim, a situação pode ser crítica quando há uma alta penetração desses sistemas na rede
elétrica.
Os sistemas fotovoltaicos, quando conectados à rede elétrica, são normalmente implementados no modo fonte de corrente controlada, em que o conversor de potência é
controlado para fornecer apenas potência ativa à rede elétrica, o que pode contribuir para
a instabilidade do sistema elétrico, devido a problemas de qualidade da energia elétrica.
A utilização da técnica de impedância virtual pode ser uma solução para regulação do
fluxo de potência dos conversores de potência utilizados nestes sistemas, permitindo que
os sistemas fotovoltaicos possam entregar potência em forma de reativos, a partir da mo-
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dificação controlada da impedância interna do sistema conectado à rede elétrica e, assim,
garantir a qualidade da energia elétrica do sistema elétrico no qual o sistema fotovoltaico
está conectado.

1.2

Objetivos

O objetivo geral da elaboração deste trabalho é a proposição de uma nova forma de
implementação da técnica de impedância virtual, com características adaptativas, para
regulação da tensão da rede elétrica em um conversor controlado no modo corrente, bem
como, realizar a análise de regime permanente do conversor de potência conectado à rede
elétrica.
Os objetivos específicos são:
• controle de um sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica;
• obtenção de modelos dinâmicos que representem o conversor conectado à rede elétrica;
• implementação de uma impedância virtual adaptativa na regulação da tensão da
rede elétrica;
• implementação de uma impedância virtual com o intuito de garantir a operação do
conversor abaixo de seu limite de potência nominal;
• validação dos métodos propostos por meio da obtenção de resultados em uma plataforma fotovoltaica experimental com a utilização da impedância virtual para regulação de seu fluxo de potência.

1.3

Contribuições

As principais contribuições deste trabalho são:
• nova forma de implementação de impedância virtual, com características adaptativas, baseada na composição de duas implementações existentes na literatura;
• regulação da tensão da rede elétrica utilizando a técnica de impedância virtual em
um conversor controlado no modo corrente;
Na Tabela 1.1 são apresentados os trabalhos que foram publicados e aceitos para publicação em anais de congresso no decorrer do mestrado.
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Tabela 1.1: Artigos publicados em anais de congressos.
Evento

Título

Autores

Congresso Brasileiro de Au-

Controle do Fluxo de Potência

T. Q. Fonsêca, R. L. A. Ri-

tomática - CBA 2018

de Sistemas Fotovoltaicos Utili-

beiro, F. B. Costa, T. O. A.

zando a Técnica de Impedância

Rocha

Congresso Brasileiro de Ele-

Virtual**
Enhanced Power Flow Control

T. Q. Fonsêca, R. L. A. Ri-

trônica de Potência - COBEP

of Distributed Generator Units

beiro, F. B. Costa, T. O. A.

2017

by Using Virtual Impedance

Rocha

Scheme*
* Publicado,** Aceito para publicação.

1.4

Metodologia

Esta dissertação de mestrado foi desenvolvida de acordo com a seguinte metodologia:
• revisão bibliográfica acerca da impedância virtual no controle do fluxo de potência
de conversores de potência;
• análise das estratégias de controle de um conversor conectado à rede;
• modificação no sistema de controle para implementação da impedância virtual;
• analisar o comportamento da rede elétrica com o aumento da penetração de sistemas
fotovoltaicos;
• analisar o comportamento da rede elétrica em situações de distúrbios, como o enfraquecimento da mesma e aplicações de faltas;
• estudo da estabilidade do conversor de potência conectado à rede elétrica com o
aumento de cargas locais;
• obtenção de resultados de simulações e experimentais acerca dos métodos propostos.

1.5

Organização do Trabalho

Esta dissertação de mestrado está organizada da seguinte maneira:
• No capítulo 1 foi apresentada uma contextualização do tema proposto.
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• No capítulo 2 é apresentada uma revisão bibliográfica acerca da impedância virtual, apresentando em que contexto ela está sendo utilizada atualmente, suas diferentes aplicações e suas vantagens em relação a outras estratégias de controle.
• No capítulo 3 é apresentada a fundamentação teórica da impedância virtual, mostrando seus diferentes tipos de implementação e seus consequentes efeitos no sistema.
• No capítulo 4 é apresentada a descrição do sistema implementado no Laboratório
de Eletrônica Industrial e Energias Renováveis (LEIER), a estrutura de controle de
um VSI (do inglês, Voltage Source Inverter) operando no modo fonte de corrente,
modelagem dinâmica do sistema, introdução da impedância virtual na estrutura de
controle e o método utilizado para o projeto dos controladores.
• No capítulo 5 são apresentados problemas decorrentes da inserção de sistemas
de geração distribuída na rede elétrica e o método proposto na mitigação desses
problemas.
• No capítulo 6 são apresentados os resultados de simulação da implementação da
impedância virtual para o VSI operando no modo fonte de corrente controlada.
• No capítulo 7 são apresentados os resultados experimentais obtidos em laboratório do sistema fotovoltaico com a introdução da impedância virtual nas aplicações
propostas.
• No capítulo 8 são apresentadas as conclusões e propostas de trabalhos futuros.

Capítulo 2
Estado da Arte

Neste capítulo é apresentada uma revisão bibliográfica dos esquemas de controle baseados em impedância virtual.
As funcionalidades da impedância virtual podem ser divididas em quatro grandes grupos: compensação de harmônicos e de desbalanceamentos, estabilização ativa, tolerância
a faltas e controle do fluxo de potência. Desta forma, o presente capítulo é organizado
segundo a referida classificação.

2.1

Compensação de Harmônicos e de Desbalanceamentos

O conceito da impedância virtual pode ser utilizado com o objetivo de reduzir os
harmônicos e/ou desbalanceamentos presentes na corrente do conversor conectado à rede
elétrica ou da tensão da rede elétrica, bem como, o compartilhamento de potência de
cargas não-lineares e desbalanceadas em inversores operando em paralelo (WANG et al.,
2015).
Wang, Blaabjerg e Chen (2012b) implementaram um esquema de impedância virtual
sintonizado nos harmônicos em inversores para amortecer as distorções harmônicas da
tensão em uma rede de distribuição. O método emprega um esquema de controle em
que a corrente da rede elétrica é realimentada e, com a utilização de filtros passa-faixa,
são separadas as componentes harmônicas da corrente para realizar a implementação das
impedâncias virtuais. Neste esquema, são sintetizadas indutâncias negativas para reduzir
a queda de tensão na rede elétrica ocasionada pelas componentes harmônicas e resistências positivas sintonizadas nos harmônicos persistentes para mitigação de ressonâncias ao
longo do alimentador. Com isso, a queda de tensão nos indutores do filtro do lado da rede
e a ressonância ocasionada por componentes harmônicas nos alimentadores puderam ser
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efetivamente atenuadas. O método proposto foi validado utilizando-se um inversor de 5,5
kW conectado na rede elétrica.
Wang, Blaabjerg e Chen (2012a) implementaram um esquema de impedância virtual
na saída de inversores trifásicos operando em paralelo. A referida técnica baseia-se na
decomposição da corrente de saída do inversor, nas quais são implementados esquemas
de impedâncias virtuais de sequência positiva e negativa separadamente. Uma resistência
virtual de sequência negativa é utilizada para reduzir as correntes circulantes de sequência
negativa entre inversores operando em paralelo, que podem ocorrer até mesmo em inversores que alimentam cargas trifásicas equilibradas, que pode ser ocasionada pela diferença
de tensão entre os inversores ou por diferentes impedâncias de saída dos inversores. Na
implementação da impedância virtual de sequência positiva utilizou-se um elemento indutivo convencional. Para compensar os desbalanceamentos de carga, implementou-se
uma resistência adaptativa, determinada a partir do compromisso entre a redução das correntes circulantes de sequência negativa e a qualidade da tensão de saída. Para validação
do método foram obtidos resultados experimentais utilizando dois inversores de 5,5 kW.
Foi observado que as correntes de sequência negativa surgem tanto em situações em que a
carga é balanceada ou não. Para o caso em que a carga é balanceada, a utilização de uma
resistência virtual de sequência negativa é suficiente para minimização dessas correntes.
Entretanto, se a carga for desbalanceada, a utilização de uma resistência virtual negativa
fixa pode contribuir para o aumento do desbalanceamento das tensões. Esse fato justifica a necessidade do emprego do esquema de inserção de resistência virtual adaptativa,
proposto pelos autores.
Na mesma direção, a filtragem dos componentes harmônicos presentes na corrente de
saída de inversores e o amortecimento do pico de ressonância têm se tornado uma tarefa
importante na operação de inversores operando em paralelo e conectados ou isolados da
rede elétrica. Para contornar esses problemas, Wang, Blaabjerg e Chen (2014) propuseram
uma estratégia de controle para compensação de harmônicos e de ressonâncias. A estratégia de controle utilizou um compensador de carga baseado na decomposição da corrente
de saída do conversor, que integra o controle do fluxo de potência por decaimento, o controle das tensões do capacitor do filtro de conexão e a regulação das correntes de saída do
conversor. O compensador de carga consiste em uma impedância virtual implementada
na frequência fundamental para compartilhamento da potência reativa, e um esquema de
impedância com sintonia variável nos harmônicos do sistema, para minimizar a queda de
tensão decorrente dos harmônicos presentes nas correntes que fluem pelo filtro de saída.
O referido esquema também contribui para o amortecimento do pico de ressonância que
pode ocorrer devido as componentes harmônicas presentes na microrrede. A validação do
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método foi obtido por meio de resultados experimentais em uma microrrede construída
em laboratório, composta por dois inversores de 5,5 kVA operando em paralelo. A técnica
de impedância virtual foi usada para atenuar a distorção harmônica da tensão do ponto de
conexão dos inversores. A dificuldade encontrada para sua efetiva implementação decorre
da necessidade do conhecimento dos harmônicos presentes no sistema para definição das
respectivas impedâncias virtuais requeridas. O método se assemelha bastante ao proposto
em Wang, Blaabjerg e Chen (2012b), a diferença é que no presente trabalho os inversores
formam uma microrrede isolada da rede elétrica. Desta forma, os problemas decorrentes
do conhecimento dos harmônicos da rede são similares aos dois métodos.
Para mitigar os componentes harmônicos das correntes de linha, geradas por um retificador tipo fonte de corrente de alta potência, são injetados harmônicos no sistema em
oposição de fase aos harmônicos existentes no sistema, denominado esquema seletivo de
eliminação de harmônicos, essa técnica é geralmente utilizado devido à baixa frequência
de chaveamento utilizada. A desvantagem desse método é que o mesmo opera apenas sobre os componentes harmônicos gerados pelo próprio retificador, e não os componentes
harmônicos pré-existentes na rede elétrica. Ni et al. (2014) propuseram um esquema de
impedância virtual capaz de compensar os harmônicos preexistentes na rede utilizando
apenas a medição da corrente de linha. O método não necessita da medição dos harmônicos presentes na tensão da rede. O método proposto foi validado com resultados experimentais utilizando um protótipo do retificador tipo fonte de corrente. A realimentação
da corrente da rede elétrica é utilizada neste trabalho para implementação da impedância
virtual, que irá atuar diretamente no índice de modulação PWM (do inglês, Pulse-Width
Modulation) do conversor, logo, a desvantagem desse tipo de implementação da impedância virtual é a inserção de atrasos no sistema de controle.

2.2

Estabilização Ativa

A estratégia de impedância virtual é utilizada na estabilização ativa, de acordo com
a frequência das oscilações presentes no sistema elétrico. De acordo com (WANG et al.,
2015), as implementações de impedância virtual aplicadas a estabilização ativa podem ser
divididas da seguinte forma:
• Amortecimento de oscilações subsíncronas causadas pelo PLL (do inglês, Phase
Locked Loop), controle da tensão do barramento CC e controle da potência ativa e
reativa.
• Mitigação da instabilidade harmônica resultante do sistema de controle da tensão
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e/ou da corrente (WANG et al., 2015).
A interconexão de conversores de potência no sistema elétrico pode causar instabilidade devido a sua interação com outros elementos do sistema elétrico de potência. Oscilações em determinada frequência não podem ser mitigadas se o inversor possuir uma admitância diferencial de entrada naquela frequência. Dessa forma, Harnefors, Bongiorno e
Lundberg (2007) apresentaram uma modelagem da admitância de entrada dos conversores
trifásicos que permite analisar a condição de estabilidade, em função dos parâmetros dos
controladores. O modelo foi validado com resultados experimentais. Apesar do método
proposto ser robusto à desbalanceamentos e oscilações da rede elétrica, se faz necessário
uma análise de como o método se comporta na presença de harmônicos de tensão ou de
corrente no sistema.
Geralmente, a interface entre fontes renováveis e a rede elétrica é realizada por meio
de conversores de potência. Uma importante técnica de análise da estabilidade do conversor com a rede elétrica é por meio da impedância de conexão do conversor com a rede
elétrica. Dessa forma, Cespedes e Sun (2014) apresentaram o modelo de pequenos sinais da impedância de um conversor trifásico conectado à rede elétrica para análise de
estabilidade de plantas eólicas e fotovoltaicas em sistemas trifásicos equilibrados. Nesse
trabalho, utiliza-se a técnica de linearização harmônica em que o conversor é modelado
por dois subsistemas, sendo um modelado por uma impedância de sequência positiva e
outro por uma de sequência negativa no domínio da frequência. A análise mostrou que
os dois subsistemas são desacoplados sob diversas condições e que os mesmos podem
ser analisados de forma independente. O modelo proposto foi validado por meio de resultados experimentais. A análise desenvolvida, utilizando tensões equilibradas, garante
que os dois subsistemas são efetivamente desacoplados. No entanto, um eventual desbalanceamento nas tensões da rede elétrica pode gerar um acoplamento entre os sistemas,
ocasionando problemas no método proposto.
A associação de indutores e capacitores (Filtros LCs) na saída de conversores pode
ocasionar ressonâncias, pois é mais suscetível à variações da impedância interna da rede
elétrica do que filtros LCL. A ressonância pode ocorrer tanto pela modulação PWM usada
nos conversores quanto pelos componentes harmônicos presentes na tensão da rede elétrica. Bai et al. (2014) mostraram como a realimentação de variáveis de estado do filtro,
tais como: corrente do indutor e tensão do capacitor, pode mitigar uma série de problemas. Tais problemas podem ser: amortecimento das oscilações na corrente e mitigação
de componentes harmônicos de baixa ordem. Resultados de simulação e experimentais
comprovaram que a técnica utilizada pôde efetivamente amortecer oscilações na corrente
e mitigar os harmônicos de baixa frequência. O método foi proposto para mitigar o pico
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de ressonância, mesmo no caso em que há variações na frequência de ressonância do
sistema.

2.3

Tolerância a Faltas

A técnica de impedância virtual também pode ser utilizada como limitador de corrente
sob condições de falta ou sobrecarga e, para mitigar a corrente de inrush em transformadores de conexão de conversores à rede elétrica (WANG et al., 2015).
Um DVR (do inglês, Dynamic Voltage Restorer) é um equipamento que compensa
afundamentos ou elevações de tensão em um sistema elétrico de potência. Este equipamento pode sofrer o efeito da corrente de uma falta que ocorra a jusante dele, antes da
abertura do disjuntor. Essa corrente de falta poderá causar uma grande queda da tensão no
ponto de acoplamento comum que pode ser potencializada pelo DVR se o mesmo não for
controlado de forma adequada. Para limitar a corrente de falta e garantir a tensão no ponto
de acoplamento comum, bem como proteção dos componentes do DVR, Li et al. (2006)
propuseram uma estratégia de limitação das correntes de fase do sistema. No método proposto, o DVR se comporta como um indutor virtual em série com o alimentador durante
a ocorrência de faltas. Dessa forma, o método limita a corrente de falta e evita o consumo
de potência ativa por parte do DVR. O método foi testado e validado experimentalmente
em um sistema de 10 kV com um DVR.
Quando conectadas à rede elétrica, microrredes estão sujeitas a distúrbios que ocorrem
comumente na rede, como por exemplo, afundamentos na tensão da rede que geralmente
estão associados ao surgimento de elevadas correntes fluindo pelo alimentador. Para limitar essa elevada corrente e garantir a proteção da microrrede, Vilathgamuwa, Loh e Li
(2006) propuseram a utilização de dois algoritmos limitadores de corrente para controle
do conversor durante quedas de tensão. Os métodos correspondem a inclusão de impedâncias virtuais RL ou L em série com o alimentador. Os dois métodos foram testados
e validados por meio de resultados de simulação e experimentais. No caso da impedância virtual puramente indutiva, para se evitar a derivada da corrente de saída utiliza-se o
conceito de fluxo virtual. Entretanto, em inversores com filtro LC de saída, o controle
baseado em fluxo virtual não amortece o pico de ressonância do filtro LC.
Com o aumento da conexão de fontes renováveis à rede elétrica, é desejável que os
conversores utilizados para interconexão dessas fontes à rede elétrica devem continuar
conectados fornecendo potência ativa e reativa, mesmo durante condições de faltas (ONNETZ, 2006). Chen, Ko e Cheng (2013) propuseram um método para mitigação da corrente de inrush em transformadores, ocasionadas em situações em que ocorrem faltas e
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que logo após a tensão do sistema retorna à valores nominais. O método proposto reduz o
risco de correntes de inrush compensando a variação do fluxo magnético, utilizando um
resistor virtual. A eficiência do método foi comprovada por meio de resultados experimentais em um sistema de baixa tensão. Verificar a utilização do método em sistemas
de alta tensão e alta potência é de fundamental importância devido à uma maior quantidade de cargas conectadas ao sistema elétrico, como também os preços dos equipamentos
utilizados.
Paquette e Divan (2015) abordaram os limitadores de corrente em inversores controlados como fonte de tensão durante sobrecargas causadas por algum transitório no
compartilhamento de potência entre inversores e geradores síncronos no modo de ilhamento. A utilização de um simples saturador de corrente pode causar instabilidades, pois
o controlador não garante mais erro nulo de regime permanente depois da saturação. A
utilização da impedância virtual como limitador de corrente garante a estabilidade transitória, mesmo quando a corrente é limitada em inversores que estão operando em paralelo
com geradores síncronos. Dessa forma, o método proposto neste trabalho utiliza uma impedância virtual como limitador de corrente para garantir a estabilidade, evitando o uso
de saturadores de corrente. O método proposto foi testado com simulações e resultados
experimentais, mostrando que a utilização da impedância virtual de fato pode ser utilizada
como limitadora de corrente, garantindo assim o funcionamento adequado do sistema de
controle e estabilidade do sistema. A impedância virtual limita a corrente reduzindo a
referência da tensão de saída, diminuindo assim a corrente de referência gerada pelo controlador. Entretanto, em situações em que o inversor está conectado à rede, a diminuição
da referência da tensão de saída pode gerar um fluxo de potência inverso.

2.4

Controle do Fluxo de Potência

A técnica de impedância virtual utilizada no controle do fluxo de potência é geralmente implementada usando malhas de controle consideradas externas para o sistema de
controle. Em regime permanente, elas podem ser utilizadas para reduzir o acoplamento
entre as potências ativa e reativa em redes de distribuição, como também, para garantir o
controle eficiente da potência reativa em inversores operando em paralelo (WANG et al.,
2015).
Guerrero et al. (2005) mostraram como a impedância de saída dos inversores afeta o
fluxo da potência de saída. Dessa forma, os autores propuseram um esquema de controle
para regular o fluxo de potência de dois inversores monofásicos operando em paralelo alimentando uma carga e desconectados da rede elétrica. O compartilhamento de potência
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de inversores operando em paralelo é sensível à diferença de tensão e impedância de saída
dos inversores. Dessa forma, o referido esquema garante um bom compartilhamento de
potência em situações em que os inversores alimentam tanto cargas lineares quanto nãolineares. A potência reativa é controlada por meio de uma impedância virtual indutiva
adaptativa, que é ajustada de acordo com a potência reativa entregue por cada inversor,
reduzindo assim, a circulação de potência reativa entre os inversores devido à diferença
entre suas tensões terminais ou desbalanceamento da linha, sem comprometer o controle
da tensão terminal do inversor e, para evitar o desvio da frequência nominal em regime
permanente, a potência ativa é controlada por um método que é uma modificação do controle por decaimento convencional. Resultados experimentais foram obtidos utilizando
dois inversores monofásicos de 1 kW alimentando cargas lineares e não-lineares. A impedância virtual adaptativa proposta garante a não circulação de potência reativa entre
os inversores aumentando a impedância da linha que os interliga. Entretanto, não foram
apresentados resultados experimentais para comprovar essa funcionalidade.
Guerrero et al. (2006) exploraram o controle do fluxo de potência ativa e reativa analisando a impedância de saída dos conversores e seu impacto no compartilhamento de
potência, como é apresentado na Figura 2.1, em que é apresentado o circuito equivalente
de inversores conectados à rede elétrica. v f e es são os módulos das tensões dos inversores e da rede elétrica, respectivamente, Φ é o ângulo de potência, z e θ é a magnitude e a
fase da impedância de saída, respectivamente, S e i são a potência aparente e a corrente
entregues à rede elétrica, respectivamente.

vf1 Φ1

z1 θ1

S1

i1
vf2 Φ2

z2 θ2

0
S2

i2
Figura 2.1: Circuito equivalente de inversores conectados à rede elétrica.
A potência ativa e reativa entregue por cada inversor à rede elétrica pode ser expressa
por:
v2f
es v f
es v f
P=(
cos Φ − ) cos θ +
sen Φ sen θ,
(2.1)
z
z
z
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v2f
es v f
es v f
Q=(
sen Φ − ) cos θ +
sen Φ cos θ,
(2.2)
z
z
z
Na Tabela 2.1 é apresentada a dependência das potências ativa e reativa com o tipo de
impedância do alimentador que conecta o inversor à rede elétrica. Para as expressões
apresentadas na Tabela, é considerado que o ângulo de potência Φ é aproximadamente
zero.
Tabela 2.1: Dependência da impedância de saída.
Impedância de Saída

z = jX θ = 90◦

z = R θ = 0◦

Potência Ativa
es v f
Φ
X

(2.3)

es
(v f − es )
X

(2.5)

P≈

P≈

es
(es − v f )
R

(2.4)

Potência Reativa
Q≈

Q≈−

es v f
Φ
R

(2.6)

Dessa forma, foi implementada uma impedância virtual indutiva adaptativa em dois
inversores operando em paralelo e alimentando uma carga, como foi proposto em Guerrero et al. (2005), por conseguir reduzir a circulação de potência reativa entre os inversores
devido à diferença de tensão entre seus terminais ou o desbalanceamento das linhas. A
impedância virtual indutiva adaptativa proposta utilizada no controle da potência reativa
incluiu um esquema de partida suave, em que seu valor nominal decai exponencialmente,
para conexão de inversores ao seus respectivos pontos de conexão para evitar picos de
corrente devido à diferença de fase do inversor e do ponto de conexão. No controle da
potência ativa, foi feita uma modificação do esquema utilizado em Guerrero et al. (2005),
sendo inserido um termo derivativo para garantir uma boa resposta transitória do sistema. Para não comprometer a THD da tensão do ponto de acoplamento comum (PAC)
foi utilizada uma impedância virtual resistiva nos harmônicos comumente verificados nas
correntes de saída do sistema em paralelo com a impedância virtual adaptativa. Dessa
forma, a impedância de saída do conversor é predominantemente indutiva na frequência fundamental do sistema e predominantemente resistiva na frequência dos harmônicos
persistentes. Logo, o método proposto garante um bom compartilhamento de potência
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sem comprometer a THD da tensão do sistema. O método proposto foi testado por meio
de resultados de simulação e experimentais utilizando dois inversores monofásicos de 6
kVA em paralelo alimentando cargas lineares e não-lineares e também em situações em
que o alimentador é desbalanceado. Conclui-se dos resultados que a THD da tensão permaneceu em valores aceitáveis em normas e a impedância virtual garantiu que não há
circulação de potência reativa entre os inversores. Para implementação das impedâncias
virtuais, um banco de filtros extrai a componente fundamental e harmônicas da corrente,
o que pode ocasionar atrasos e sintetizar impedâncias diferentes da impedância desejada.
Li e Kao (2009) apresentaram como a impedância dos alimentadores pode comprometer o controle do fluxo de potência de sistemas de geração distribuída utilizando a
estratégia de controle por decaimento. Os autores apresentaram que, em alimentadores de
baixa tensão, em que ocorre a presença tanto da parte resistiva quanto da parte indutiva,
existe o acoplamento entre potência ativa e reativa e que o controle da potência reativa
é muito sensível ao desbalanceamento dos alimentadores e da queda de tensão nos mesmos. Uma maneira de evitar o acoplamento das potências é a utilização da técnica de
impedância virtual nos inversores. Dessa forma, os autores implementaram uma estratégia de controle baseada em uma impedância virtual indutiva e um controle eficiente da
potência reativa que leva em consideração a queda de tensão nos alimentadores. O sistema
utilizado é uma microrrede composta por três inversores conectados à rede elétrica, com
suas respectivas fontes primárias. A inserção da impedância virtual indutiva tornou o alimentador com a parte indutiva alta em relação à parte resistiva e dessa forma possibilitou
a utilização do controle por decaimento convencional na microrrede e, consequentemente
a regulação do seu fluxo de potência. Com a utilização da estratégia de controle por decaimento convencional, o controle da potência reativa apresenta erros devido à queda de
tensão nos alimentadores. Dessa forma, um método eficiente do controle da potência reativa é proposto baseado na estimação da queda de tensão nos alimentadores. Finalmente,
o controle da potência reativa das referidas redes de baixa tensão foi melhorado a partir
da estimação, em tempo real, da quantidade da potência reativa para compensar os efeitos
de cargas locais em sistemas distribuídos de geração. O método foi avaliado por estudos
de simulação e experimentalmente. No entanto, a utilização da técnica de impedâncias
virtuais indutivas possui o problema da inserção da derivada numérica no sistema de controle, o que pode amplificar ruídos de alta frequência. Uma solução para contornar esse
problema é a utilização de filtros passa-baixa que, no entanto, podem resultar em valores de impedâncias diferentes do desejado. A solução adotada foi utilizar a aproximação
da representação frequencial, no qual substitui-se a derivada sLo pelo termo em regime
permanente jωLo , em que ω é a frequência fundamental do sistema.
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Matas et al. (2010) analisaram o efeito da impedância de saída dos inversores no
controle do fluxo de potência utilizando a técnica de controle por decaimento. Com o
objetivo de garantir a estabilidade do sistema, redução das correntes circulantes e compartilhamento de potência de cargas lineares e não-lineares, a escolha mais adequada é
a de uma impedância indutiva (GUERRERO et al., 2006), (GUERRERO et al., 2005),
(GUERRERO et al., 2007). Entretanto, a implementação de uma impedância virtual indutiva utiliza a derivada da corrente da rede elétrica em inversores controlados como
fonte de tensão, o que pode comprometer o THD da tensão da rede elétrica caso a corrente seja ruidosa, principalmente em situações em que há cargas não-lineares conectadas
no PAC. Dessa forma, foi proposto neste artigo a implementação de uma impedância virtual indutiva em que não é utilizada a derivada da corrente da rede elétrica. Resultados
experimentais foram obtidos utilizando dois inversores de 2 kVA operando em paralelo e
alimentando cargas lineares e não-lineares. Para verificar a eficiência do método proposto,
os resultados foram obtidos utilizando a implementação da indutância virtual convencional e a implementação proposta. Em ambos os casos, foram realizados ensaios em que o
inversor alimenta um retificador e uma carga a tiristor. Foi verificado que, com a utilização da implementação da impedância virtual indutiva convencional, o THD da tensão do
PAC foi de 9,33 % e 7,44 % para o retificador e a carga a tiristor, respectivamente, enquanto que, com a utilização da implementação do método proposto o THD foi reduzido
para 3,1 % e 2,54 % para o retificador e a carga a tiristor, respectivamente. Existe uma relação de compromisso entre a qualidade da energia elétrica e o comportamento dinâmico
do sistema ao se implementar a indutância virtual utilizando o método proposto, pois para
garantir uma resposta transitória mais rápida, com bom comportamento dinâmico, acaba
por comprometer a qualidade da energia elétrica, não garantindo um THD baixo na tensão
do PAC. Da mesma forma, para garantir um THD baixo na tensão do PAC, compromete
o comportamento transitório do sistema.
Guerrero et al. (2005) apresentaram como a impedância de saída dos inversores afeta
o seu fluxo de potência, demonstrando que não é possível controlar de maneira desacoplada as potências ativa e reativa em alimentadores em que a relação R/X≈1 utilizando
a estratégia de controle por decaimento convencional. Entretanto, Yao et al. (2011) propuseram uma modificação da estratégia de controle por decaimento convencional em que
é possível realizar o controle desacoplado das potências ativa e reativa em alimentadores
que possuem impedância resistiva, indutiva ou complexa. Com base nisso, foi proposta a
implementação de uma impedância virtual complexa que oferece as seguintes vantagens:
redução da corrente circulante entre inversores operando em paralelo, as correntes circulantes harmônicas podem ser compartilhadas sem necessidade de uma malha de controle
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adicional por conta da parte resistiva da impedância, o controle das potências se torna
menos susceptível ao desbalanceamento das linhas e variações paramétricas e a escolha
adequada do ângulo de fase da impedância para garantir o desacoplamento entre potência
ativa e reativa. Resultados de simulação e experimentais foram obtidos utilizando dois inversores operando em paralelo alimentando uma carga linear. Os resultados foram obtidos
de tal forma a comparar o método proposto com a estratégia convencional e, em ambos
os casos, os inversores alimentam cargas lineares e não-lineares. O método proposto se
mostrou melhor que o convencional tanto na redução das correntes circulantes como na
redução do THD da tensão do PAC.
Kim et al. (2011) propuseram uma estratégia de controle por decaimento adaptativa,
em que a referida estratégia permite ao inversor operar em modo de ilhamento e conectado
à rede elétrica. A transição entre os modos de operação não necessita da presença de uma
chave de ação remota. O sistema utilizado é composto por dois inversores operando em
paralelo e conetados à uma carga linear. Uma impedância virtual indutiva é implementada
com o objetivo de reduzir as correntes circulantes entre os inversores. Uma análise de
pequenos sinais da estrutura de controle proposta é realizada com o objetivo de provar a
estabilidade do sistema para o inversor operando tanto conectado como desconectado da
rede elétrica. Resultados de simulação e experimentais foram obtidos para validação do
método proposto.
He e Li (2011) apresentam critérios de projeto e a implementação da técnica de impedância virtual em sistemas de geração distribuída (GD). A escolha adequada dos valores
de impedâncias foi baseada em 3 critérios: capacidade de transferência de potência de
sistemas GD, desacoplamento das malhas de controle das potências ativa e reativa, estabilidade e comportamento dinâmico de GDs operando tanto no modo conectado à rede
elétrica como em modo de ilhamento. Dessa forma, o intervalo de valores adequados
de impedâncias foi determinado como sendo o intervalo comum no qual eram atendidos
os critérios citados. Com base nisso, foi proposta uma impedância virtual que atenua a
distorção harmônica da tensão do PAC causada pela queda de tensão de correntes que
possuem componentes harmônicas em impedâncias físicas. Finalmente, uma impedância virtual adaptativa é utilizada para garantir o comportamento dinâmico do controle das
potências ativa e reativa em condições transitórias e de falta. Resultados de simulação e
experimentais foram obtidos para validar os três critérios de projeto citados anteriormente.
Na ocorrência de um transitório, como por exemplo, variações da potência de referência, a
impedância virtual se adapta para garantir uma resposta mais rápida do controle de potência e, após o término do transitório, a impedância retorna ao seu valor inicial. Entretanto,
esse retorno ocorre de forma lenta, o que pode comprometer a dinâmica do controle do
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fluxo de potência caso ocorram sucessivos transitórios no sistema.
No trabalho realizado por He e Li (2012) foi proposta uma estrutura de controle em
um inversor controlado no modo fonte de tensão. A estrutura de controle utiliza uma impedância virtual interna e externa. A funcionalidade da impedância virtual interna é a de
adicionar um amortecimento ao circuito original do filtro em uma ação feedforward e, a
impedância virtual externa é implementada sem alterar a referência original da estrutura
de controle em uma ação feedback, como geralmente é feita nos métodos convencionais.
Os autores também apresentam os diversos efeitos da impedância virtual interna no circuito do filtro de conexão, a depender do tipo de variável escolhida para realimentação.
A determinação dos parâmetros dos controladores, com a estrutura de controle proposta,
é mais intuitiva e flexível em comparação com os métodos convencionais. Outra vantagem do método proposto é que a implementação da impedância virtual externa dispensa
a utilização de filtros e termos derivativos. Resultados experimentais em inversores com
filtros de conexão LC e LCL foram obtidos para validação do método proposto.
Seguindo a linha de controle do fluxo de potência de inversores operando em paralelo, Mahmood, Michaelson e Jiang (2015) propuseram uma nova estratégia de controle
da potência reativa de inversores operando no modo de ilhamento. A estratégia é baseada
na utilização de uma impedância virtual adaptativa em que é utilizada uma comunicação
entre os inversores para realizar o ajuste da impedância virtual com base na mudança do
ponto de operação das cargas, com o objetivo de compensar a diferença da queda de tensão nos alimentadores. Logo, quando há uma mudança no ponto de operação das cargas,
a impedância virtual adapta o seu valor para garantir um compartilhamento uniforme da
potência reativa demandada pela carga entre os inversores. O método proposto foi testado por meio de resultados de simulação e experimentais utilizando dois inversores de 2
kVA operando em paralelo. Os resultados foram obtidos utilizando o método proposto e
utilizando a estratégia de controle por decaimento convencional. Dessa forma, a eficácia
do método proposto foi evidente frente ao método convencional. A estratégia proposta
necessita de comunicação entre os inversores para realizar o ajuste da impedância virtual
de acordo com o ponto de operação da carga. Se a comunicação for interrompida, a impedância deixa de ser adaptativa e fixa seu valor em que foi atualizado antes da comunicação
ser interrompida. Dessa forma, se o ponto de operação da carga permanecer o mesmo, o
método proposto ainda garante o compartilhamento adequado da potência reativa. Entretanto, caso o ponto de operação da carga mude, existirão erros no compartilhamento de
potência.
Wu, Shen e Iravani (2017) apresentaram um método para determinar o intervalo de
valores de impedâncias virtuais desejáveis, em conversores controlados utilizando a téc-
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nica de controle por decaimento, para garantir o desempenho da microrrede com base
nos seguintes critérios: i) controle desacoplado das potências ativa e reativa, ii) compartilhamento de potência reativa, iii) amortecimento do sistema e iv) o perfil da tensão do
ponto de conexão dos inversores. Diferente de He e Li (2011), o método proposto trata
a impedância virtual e a impedância da linha de forma separada; os inversores utilizados
não possuem a mesma potência nominal e é tratado o controle da potência reativa. Com
a utilização do método, um intervalo de valores foi determinado para a escolha das impedâncias virtuais que atendia aos critérios citados acima. A validação do método se deu por
meio de resultados de simulação, em que foram aplicados valores de impedâncias virtuais
ao sistema e, posteriormente, realizou-se a análise dos critérios adotados.
O interesse principal deste trabalho é o da utilização do conceito de impedância virtual
no controle do fluxo de potência de fontes renováveis. Diante do que foi exposto na
revisão bibliográfica, especificamente na seção de controle do fluxo de potência, percebese que a utilização da impedância virtual é utilizada em conjunto com a estratégia de
controle por decaimento para realizar o controle do fluxo de potência dos inversores. Vale
destacar também que, dos artigos que foram revisados, os inversores são controlados no
modo fonte de tensão. Sendo assim, nesse trabalho é proposta a utilização da técnica
de impedância virtual para regulação do fluxo de potência de inversores controlados no
modo fonte de corrente e sem a utilização da estratégia de controle por decaimento.

2.5

Síntese do Capítulo

Neste capítulo realizou-se um levantamento bibliográfico sobre o conceito de impedância virtual, apresentando suas principais aplicações e como sua utilização pode mitigar
uma série de problemas ocasionados da interconexão de conversores de potência à rede
elétrica. A impedância virtual tem se mostrado uma estratégia de controle atrativa nos
últimos anos, pelo fato de seu campo de aplicação ser bem abrangente, não adicionando
perdas ao sistema e permitir a interconexão adequada de conversores à rede elétrica, entre outros benefícios. No que diz respeito à utilização da impedância virtual no controle
do fluxo de potência, os conversores são controlados para operar como fonte de tensão, o
que não condiz com as aplicações práticas. Neste trabalho, é realizada uma nova forma de
implementação da impedância virtual no controle do fluxo de potência, em conversores
controlados para operar como fonte de corrente.
Na Tabela 2.2 estão apresentados os trabalhos realizados sobre impedância virtual,
sendo dividida em suas funcionalidades e em como os métodos propostos foram validados.
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Tabela 2.2: Resumo da revisão bibliográfica referente aos tipos de implementação de
impedância virtual.

Referência
Guerrero et al. (2005)
Li et al. (2006)
Vilathgamuwa, Loh e Li (2006)
Guerrero et al. (2006)
Harnefors, Bongiorno e Lundberg (2007)
Li e Kao (2009)
Matas et al. (2010)
Yao et al. (2011)
Kim et al. (2011)
He e Li (2011)
He e Li (2012)
Wang, Blaabjerg e Chen (2012b)
Wang, Blaabjerg e Chen (2012a)
Chen, Ko e Cheng (2013)
Wang, Blaabjerg e Chen (2014)
Cespedes e Sun (2014)
Ni et al. (2014)
Bai et al. (2014)
Mahmood, Michaelson e Jiang (2015)
Paquette e Divan (2015)
Wu, Shen e Iravani (2017)

Ctrl. Pot.
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Métodos Analisados
Harm. Est. Ativa Tol. Faltas
√
√
√
√
-

√
√
√
-

Ctrl. Pot. - Controle do Fluxo de Potência.
Harm. - Compensação de Harmônicos.
Est. Ativa - Estabilização Ativa.
Tol. Faltas - Tolerância a Faltas.
Sim. - Simulação.
Exp. - Experimental.

√
√
√
√
-

Avaliação
Sim. Exp.
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
-

Capítulo 3
Impedância Virtual

Neste capítulo é apresentada uma fundamentação teórica da técnica impedância virtual incluindo sua estrutura geral, suas formas de implementação e suas implicações no
controle do sistema.

3.1

Estrutura Geral de Controle com Impedâncias Virtuais

Os inversores conectados à rede elétrica são controlados para terem um comportamento similar ao de uma fonte de corrente, injetando na rede elétrica a corrente gerada
pela fonte primária de geração, ou uma fonte de tensão, em que é regulada a tensão do
PAC. Nas Figuras 3.1 e 3.2 são ilustrados esses casos, respectivamente.
Na Figura 3.1 apresenta-se a estrutura geral dos inversores trifásicos conectados à rede
elétrica com filtros LCL de saída, como apresentado em Wang et al. (2015). Quando o filtro LCL, composto pelos indutores l f e lg e pelo capacitor c f , é utilizado na conexão com
a rede elétrica, a corrente ig de saída do filtro é regulada com a utilização do controlador
Gi (s). Dessa forma, o VSI é controlado para se comportar como uma fonte de corrente.
A tensão vc sobre o capacitor cdc do barramento CC é controlada com a utilização do
controlador G p (s). Um PLL é utilizado para estimar o ângulo do vetor tensão do PAC
θs , necessário para realizar a sincronização do sistema com a rede elétrica, modelada por
uma fonte de tensão es em série com uma impedância zs . Uma carga zl é conectada ao
PAC. Os blocos Gvi,1 (s), Gvi,2 (s) e Gvi (s) representam as funções de transferência utilizadas para implementação das impedâncias virtuais. i∗gv é a corrente de referência gerada
pelo bloco Gvi (s) e V /I são as variáveis de estado do filtro de conexão. v f e vPAC são as
tensões do inversor e do PAC, respectivamente. Os superíndices e e s indicam grandezas
no referencial síncrono e estacionário, respectivamente.
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A tensão do PAC é controlada em inversores com filtros LC de saída, composto pelo
indutor l f e pelo capacitor c f . Na regulação de tensão em inversores que utilizam filtros LCL, é controlada a tensão sobre o capacitor c f do filtro e o indutor de saída (lg )
é considerado como parte da impedância interna da rede elétrica. Na Figura 3.2 é apresentado o diagrama de blocos de um inversor com filtro LC. Dessa forma, o inversor é
controlado para se comportar como uma fonte de tensão, podendo assim, operar no modo
de ilhamento ou conectado à rede elétrica. Nestes casos, a tensão do PAC de referência
é gerada com base nas potências ativa e reativa (P∗ e Q∗ ) que o inversor deve fornecer ao sistema, que pode ser obtida utilizando droop control (ROCABERT et al., 2012).
Os blocos Gvp (s), Gvi,1 (s) e Gvi,2 (s) representam as funções de transferência utilizadas
para implementação das impedâncias virtuais e vPACg é a tensão de referência gerada por
Gvp (s).
VSI

vPAC

Filtro LCL

lf

cdc

cf
V/I

es

vpac(123)

g(123)

vc

Rede

zs

lg

z

Carga

Gvi,2(s)

Gvi,1(s)

Gvi(s)
gv(dq)

g(dq)

vc*

gd

gq

p

Figura 3.1: Estrutura geral de controle de inversores controlados por corrente.
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vPAC

Filtro LC

cdc

Rede

zs

lf
cf

vpac(123)

g(123)

es

z

Carga

vpacg(dq)
vpac

Figura 3.2: Estrutura geral de controle de inversores controlados por tensão.
As impedâncias virtuais são geralmente implementadas em dois tipos de malhas de
realimentação:
1. A impedância virtual externa, implementada pela realimentação de variáveis consideradas como perturbação pelo sistema de controle, modificando a referência de
corrente/tensão do controlador por meio dos controladores Gvi (s) e Gvp (s) (WANG
et al., 2015).
2. A impedância virtual interna, diretamente aplicada no índice de modulação PWM.
Portanto, ocasiona atrasos no sistema de controle. Ela pode ser implementada utilizando a realimentação de variáveis, consideradas como perturbação pelo sistema de
controle, pelo controlador Gvi,1 (s), ou por variáveis de estado do filtro de conexão
pelo controlador Gvi,2 (s) (WANG et al., 2015).

3.2

Impedância Virtual Externa

A impedância virtual externa é implementada a partir da realimentação de variáveis
consideradas como perturbação pelo sistema de controle, que podem ser corrente ou tensão. Nas Figuras 3.3 e 3.4 apresenta-se a estrutura de controle em diagrama de blocos de
inversores controlados no modo corrente e tensão, respectivamente.
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VPAC (s)

Ig (s)

Igv (s)

Vf

Vf

Ig (s)

Figura 3.3: Diagrama de blocos da implementação da impedância virtual externa no modo
fonte de corrente.

Ig (s)

VPAC (s)

VPACg (s)

Vf

Vf

VPAC (s)

Figura 3.4: Diagrama de blocos da implementação da impedância virtual externa no modo
fonte de tensão.
De acordo com as Figuras 3.3 e 3.4 a técnica de impedância virtual é implementada
com a utilização das funções de transferência Gvi (s) e Gvp (s). A função de transferência
Gd (s) representa o atraso do sistema digital, que irá depender do período de amostragem
utilizado para captura das amostras e, Gi (s) e G p (s) são as funções de transferência dos
controladores utilizados na regulação da corrente Ig (s) e da tensão VPAC (s), respectivamente. As funções de transferência Y (s) e Z(s) são as funções de transferência nas quais
são aplicados os sinais de controle para obter as correntes e tensões controladas. Yo (s) e
Zo (s) são a admitância e a impedância de malha aberta do sistema, respectivamente.
De acordo com as Figuras 3.3 e 3.4, os ganhos de malha aberta são dados por:
Wi (s) = Gi (s)Gd (s)Y (s),

(3.1)
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Wp (s) = G p (s)Gd (s)Z(s),

(3.2)

considerando Gvi (s) e Gvp (s) iguais a zero, tem-se das Figuras 3.3 e 3.4 que:
Ig (s) = Wi (s)[Ig∗ (s) − Ig (s)] −Yo (s)VPAC (s),

(3.3)

∗
VPAC (s) = Wp (s)[VPAC
(s) −VPAC (s)] − Zo (s)Ig (s).

(3.4)

Logo, as dinâmicas dos sistemas em malha fechada são dadas por:
Ig (s) = Ti (s)Ig∗ (s) −Yo f (s)VPAC (s),

(3.5)

∗
VPAC (s) = Tp (s)VPAC
(s) − Zo f (s)Ig (s),

(3.6)

em que:
Ti (s) =

Ig (s)
Wi (s)
= ∗ |VPAC (s) = 0,
1 +Wi (s) Ig (s)

(3.7)

Tp (s) =

Wp (s)
VPAC (s)
|Ig (s) = 0,
= ∗
1 +Wp (s) VPAC (s)

(3.8)

Yo f (s) =

Yo (s)
,
1 +Wi (s)

(3.9)

Zo f (s) =

Zo (s)
,
1 +Wp (s)

(3.10)

e,

são a admitância e a impedância de malha fechada do sistema, respectivamente.
A introdução da impedância virtual no esquema de controle pelas funções de transferência Gvi (s) e Gvp (s) resulta na geração de correntes e tensões modificadas, conforme as
Figuras 3.3 e 3.4, respectivamente, dadas por:
0

Ig∗ (s) = Ig∗ (s) − Gvi (s)VPAC (s),
0

∗
∗
(s) = VPAC
(s) − Gvp (s)Ig (s).
VPAC

(3.11)
(3.12)

Dessa forma, substituindo as Equações 3.11 e 3.12 nas Equações 3.5 e 3.6 resulta em:
Ig (s) = Ti (s)[Ig∗ (s) − Gvi (s)VPAC (s)] −Yo f (s)VPAC (s),

(3.13)

∗
VPAC (s) = Tp (s)[VPAC
(s) − Gvp (s)Ig (s)] − Zo f (s)Ig (s).

(3.14)

Logo, os comportamentos dinâmicos em malha fechada dos sistemas das Figuras 3.3 e
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3.4 passam a ser dados por:
Ig (s) = Ti (s)Ig∗ (s) − [Yo f (s) +Yv (s)]VPAC (s),

(3.15)

∗
VPAC (s) = Tp (s)VPAC
(s) − [Zo f (s) + Zv (s)]Ig (s),

(3.16)

Yv (s) = Ti (s)Gvi (s),

(3.17)

Zv (s) = Tp (s)Gvp (s).

(3.18)

sendo

Ambas as impedâncias, Yv (s) e Zv (s), são afetadas pelas funções de transferências Gvi (s)
e Gvp (s), respectivamente. Baseado nas Equações 3.11 e 3.12, o circuito equivalente de
inversores controlados no modo corrente e tensão são ilustrados nas Figuras 3.5 e 3.6,
respectivamente, como apresentado em Wang et al. (2015). No modo fonte de corrente
controlada, a introdução da impedância virtual tem o efeito de sintetizar uma impedância
de valor Ti (s)Gvi (s) em paralelo com a impedância de malha fechada do inversor. No
modo fonte de tensão controlada, a introdução da impedância virtual tem o efeito de
sintetizar uma impedância em série com a impedância de malha fechada do inversor.

I

Figura 3.5: Circuito equivalente do inversor, controlado no modo corrente, conectado à
rede elétrica com a implementação da impedância virtual externa.
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Figura 3.6: Circuito equivalente do inversor, controlado no modo tensão, conectado à rede
elétrica com a implementação da impedância virtual externa.
A escolha da variável de perturbação utilizada na realimentação para implementação
da impedância virtual externa dependerá em que malha de controle a mesma será inserida.
As equações apresentadas aqui demonstram que a perturbação pode ser inserida na malha
de controle de corrente ou de tensão.
Conforme as Figuras 3.3 e 3.4, a implementação de uma admitância capacitiva, em inversores controlados por corrente, e a implementação de uma impedância indutiva, em inversores controlados por tensão, pode envolver a derivada de alguma variável do sistema,
o que pode ocasionar amplificações de ruídos. Sendo assim, a utilização de controladores
que envolvem derivadas são raramente utilizados na prática (WANG et al., 2015).
Algumas técnicas utilizadas para evitar a diferenciação são:
1. Filtro passa-baixa: a utilização de um filtro passa-baixa em série com o controlador
é uma maneira de atenuar os ruídos (GUERRERO et al., 2005).
2. Aproximação algébrica: uma técnica utilizada é a aproximação algébrica, trocandose o "s"por "jω". Essa técnica é uma aproximação de regime permanente e serve
apenas para a frequência fundamental (WANG et al., 2015).
3. Fluxo virtual: o conceito de fluxo virtual, baseado na integral da tensão, evita a
utilização de controladores com derivadores. Dessa forma, a indutância virtual é
implementada com a utilização de controladores que possuem apenas a parte proporcional do sinal de entrada em sua função de transferência (GULLVIK; NORUM;
NILSEN, 2007) (SUUL; MOLINAS; RODRíGUEZ, 2012).
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Impedância Virtual Interna

Nesta seção é apresentada apenas a implementação da impedância virtual interna em
inversores controlados por corrente, já que a sua implementação em inversores controlados no modo tensão é raramente utilizada (WANG et al., 2015).
No diagrama de blocos da Figura 3.7 é ilustrado o inversor controlado no modo corrente com um filtro LCL de saída (WANG et al., 2015). Na implementação da impedância
virtual interna, pelo controlador Gvi,2 (2), diversas variáveis de estado do filtro de conexão
podem ser utilizadas na realimentação, como por exemplo: corrente e/ou tensão do capacitor (ic f /vc f ), corrente do indutor de saída do inversor (i f ) e corrente do indutor do lado
da rede elétrica (ig ).
(s)
(s)

Ig (s)

(s)

slf

If (s)

Icf (s)

scf

Ig (s)
slg

Figura 3.7: Diagrama de blocos de implementação da impedância virtual interna.
A escolha de cada variável para realimentação introduz uma impedância diferente no
circuito do filtro, como é apresentado na Figura 3.8, na qual foi baseada em Wang et al.
(2015). Na Figura 3.8(a), a impedância virtual interna foi implementada com a realimentação da corrente de saída do conversor e o seu efeito é o de formar uma impedância em
série com o indutor do filtro do lado do conversor de valor (Zvi,2 f (s)=Gvi,2 (s)Gd (s)). O
efeito da realimentação da tensão ou corrente do capacitor é o de sintetizar uma impedância em paralelo com o capacitor, como ilutrado na Figura 3.8(b). O valor da impedância
dependerá da escolha da variável utilizada como realimentação, dadas pelas seguintes
funções de transferência.
lf
Zvi,2Ci (s) =
,
(3.19)
Gvi,2 (s)Gd (s)c f
Zvi,2Cv (s) =

sl f
,
Gvi,2 (s)Gd (s)c f

(3.20)

em que Zvi,2Ci (s) é a impedância baseada na realimentação da corrente do capacitor e
Zvi,2Cv (s) é a impedância baseada na realimentação da tensão do capacitor.
Na Figura 3.8(c) é ilustrado o efeito da realimentação da corrente do indutor do lado
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da rede elétrica. A impedância Zvi,2g (s) é sintetizada em paralelo com o indutor de saída
do filtro, dada por:
s2 l f lg
.
(3.21)
Zvi,2g (s) =
Gvi,2 (s)Gd (s)
slf

(s)

slf

slg

scf

(s)

(s)

slf

slg

scf

(s)

(s)

slg
(s)

scf

Figura 3.8: Circuito equivalente do filtro LCL com implementação da impedância virtual por meio da realimentação de diferentes variáveis de estado: a)realimentação da
corrente de saída do inversor; b)realimentação da tensão/corrente do capacitor do filtro;
c)realimentação da corrente de saída do filtro LCL.
Para identificar o efeito da impedância virtual interna por meio da realimentação da
variável de perturbação pelo controlador Gvi,1 (s), se faz necessária uma análise dos diagramas de blocos das Figuras 3.3 e 3.7. Com a realimentação da tensão VPAC (s), a tensão
V f (s) sintetizada pelo inversor será agora dada por:
V f (s) = Gd (s)Gi (s)(Ig∗ (s) − Ig (s)) + Gd (s)Gvi,1 (s)VPAC (s).

(3.22)

De acordo com a Equação 3.22 e o diagrama de blocos da Figura 3.3, a corrente Ig (s)
de saída é dada por:
Ig (s) = V f (s)Y (s) −Yo (s)VPAC (s).
(3.23)
Substituindo a Equação 3.22 na Equação 3.23, chega-se à expressão:
Ig (s) = Ti (s)Ig∗ (s) − [Yo f (s) −

Gd (s)Gvi,1 (s)Y (s)
]VPAC (s).
1 +Wi (s)

(3.24)

Da equação 3.24, o efeito da implementação da impedância virtual interna pela realimentação da tensão VPAC é o de sintetizar uma admitância em paralelo com a admitância
de malha fechada do sistema. Portanto, sua implementação tem um efeito semelhante ao
da implementação da impedância virtual externa.
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Síntese do Capítulo

Neste capítulo foi apresentada uma fundamentação teórica sobre a técnica de impedância virtual. Foi visto que as impedâncias virtuais são divididas em impedâncias virtuais externas e internas. As impedâncias virtuais externas são implementadas alterando-se
as referências de tensão ou de corrente do sistema, dependendo da escolha da variável de
perturbação a ser realimentada. A sua implementação altera a impedância ou admitância
de saída do conversor, permitindo ao inversor realizar serviços auxiliares ao sistema além
de entregar potência. As impedâncias virtuais internas são implementadas alterando-se
o índice de modulação PWM e, podem ser realizadas pela realimentação das variáveis
de estado do filtro de conexão ou de variáveis de perturbação. Logo, sua implementação
permite alterar a impedância de saída do conversor ou a impedância do filtro de conexão podendo assim, mitigar eventuais picos de ressonância, como foi proposto em alguns
trabalhos apresentados no capítulo 2.

Capítulo 4
Sistema de Controle

Neste capítulo é apresentada a descrição do sistema fotovoltaico presente no LEIER
e sua estrutura de controle. Inicialmente é feita a descrição do sistema fotovoltaico. Em
seguida, é apresentada sua estrutura de controle, explicando os subsistemas que a compõem e, por último, é apresentado o método utilizado para o projeto dos controladores
utilizados.

4.1

Descrição do Sistema

O sistema em que foram realizados os estudos e obtenção dos resultados de simulações e experimentais deste trabalho trata-se de um sistema fotovoltaico conectado a uma
rede elétrica trifásica. Na Figura 4.1 é apresentado o diagrama de blocos do sistema fotovoltaico utilizado. A estrutura de conversão utilizada é composta por dois estágios, um
estágio de conversão CC/CC e um estágio CC/CA. O estágio CC/CC é implementado
com um conversor Boost, que é responsável por elevar a tensão de saída do painel bem
como implementar o algoritmo de seguimento do ponto de máxima potência (MPPT, do
inglês Maximum Power Point Tracking). O estágio CC/CA é composto por um VSI (do
inglês, Voltage Source Inverter), que realiza a interconexão do sistema fotovoltaico à rede
elétrica, injetando a energia gerada pelos módulos fotovoltaicos no lado CA. Um filtro
de conexão do tipo LCL é empregado na saída do VSI para filtrar os harmônicos de alta
frequência decorrentes do processo de chaveamento do VSI, sendo utilizado um resistor
de amortecimento rd em série com o capacitor c f para amortecer eventuais picos de ressonância. O PAC é o ponto de conexão da saída do filtro LCL na rede elétrica, representada
por uma fonte de tensão ideal es em série com uma impedância zs = rs + jωs ls . Uma
carga linear zl = rl + jωs ll pode ser conectada ao PAC, com o fechamento da chave K1,
por meio de uma impedância zt = rt + jωs lt . Uma falta trifásica pode ser aplicada no PAC
por meio da resistência de falta r f com o fechamento da chave K2.
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Figura 4.1: Diagrama elétrico do sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica.

4.2

Sistema de Controle - Modo Corrente

O sistema de controle implementado para realizar a interconexão do sistema fotovoltaico à rede elétrica é apresentado na Figura 4.2. A técnica de rastreamento de máxima
potência (MPPT) tem a função de garantir que o sistema fotovoltaico opere no ponto
de máxima potência, normalmente realizada pelo método de perturbação e observação
(P&O) (ESRAM; CHAPMAN, 2007a), que ajusta o ciclo de trabalho D do conversor
Boost para variar o ponto de operação dos módulos fotovoltaicos. A estratégia de MPPT
implementada foi a proposta em Barreto (2014), em que a mesma é uma variação do
método (P&O) tradicional.
A estrutura de controle é composta por duas malhas em cascata, em que a malha externa regula a tensão vc do barramento CC do VSI e a interna regula as correntes de saída
do sistema indiretamente (RIBEIRO et al., 2015). O controlador R p (s) utilizado para
regular a tensão do barramento CC gera a corrente ie∗
sd de referência de eixo direto para
garantir o balanço de energia do sistema e a referência da corrente da rede em quadratura
(ie∗
sq ) é fixada em zero para garantir que a rede elétrica forneça apenas potência ativa (ROCHA, 2015), ambas no referencial síncrono. Um PLL implementado no referencial vetor
tensão da rede elétrica (SRF −PLL) (NASCIMENTO et al., 2013) é utilizado para estimar
o ângulo θs do vetor tensão da rede elétrica. Baseado nesse ângulo, é realizada a transformação dq/αβ para determinar as correntes da rede elétrica de referência no referencial
estacionário is∗
s(dq) .
A malha interna regula as correntes iss(dq) por meio dos controladores W(s). O controle
de corrente tem a função principal de garantir a qualidade da energia elétrica entregue ao
PAC. Os controladores W(s) utilizam o princípio do modelo interno em suas funções de
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transferência, garantindo, assim, erro nulo em regime permanente para grandezas senoidais, o que evita transformações de referencial. O bloco g(s) representa a impedância
virtual, implementada pela realimentação da tensão do PAC, como foi apresentado no
capítulo 3. Logo, sua implementação tem o efeito de sintetizar uma impedância com a
impedância de malha fechada do VSI. A implementação do bloco g(s) será melhor detalhada no capítulo 5.
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Figura 4.2: Diagrama de blocos do sistema de controle do sistema fotovoltaico controlado
no modo corrente.

4.2.1 Double Sequence Controller (DSC)
O controle das correntes que são realizados neste trabalho, tanto no modo corrente
quanto no modo tensão, são implementados no referencial estacionário. Dessa forma, o
controlador utilizado no controle dessas variáveis é o DSC, que possui o modelo interno
da senóide em sua função de transferência, garantindo erro nulo em regime permanente
para grandezas senoidais. Este controlador é composto por dois controladores que atuam
em conjunto, um controlador para a sequência positiva e outro para a sequência negativa.
Esse controlador foi proposto por Jacobina et al. (2000) e compensa eventuais desbalanceamentos do sistema.
A função de transferência do controlador DSC é dada por:
DSC(s) =

p2 s2 + p1 s + p0
,
s2 + ω2s

(4.1)
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em que p2 , p1 e p0 são os ganhos do controlador e ωs é a frequência na qual o controlador
está sintonizado. Para o caso deste trabalho, ωs representa a frequência fundamental do
sistema.

4.2.2

MPPT - Maximum Power Point Tracking

A estratégia de MPPT implementada foi a proposta em Barreto (2014). A técnica
utilizada é uma variação do método Perturba e Observa (P&O) tradicional, apresentada
em Esram e Chapman (2007b), pois não utiliza a medição de tensão e corrente de saída
do painel fotovoltaico. O método proposto rastreia o ponto de máxima potência de maneira indireta, alterando diretamente a razão cíclica do conversor boost. A potência ativa
entregue pela rede elétrica é dada por:
P = vepacd iesd + vepacq iesq ,

(4.2)

e, como o PLL é implementado no referencial vetor tensão, a tensão do PAC em quadratura é igual a zero. A tensão do PAC de eixo direto varia pouco. Logo, a potência ativa
pode ser regulada pela corrente iesd . Dessa forma, o MPPT atua minimizando a corrente
de eixo direto da rede elétrica, rastreando, assim, o ponto de máxima potência baseado no
balanço de energia do sistema.

4.2.3

PLL - Phase-Locked Loop

Para que seja possível realizar as transformações de referencial das grandezas é necessária a obtenção do ângulo do vetor tensão que será considerado como a referência do
sistema. A obtenção deste ângulo é possível com a utilização do PLL. O PLL utilizado
neste trabalho é o SRF-PLL (do inglês, Synchronous Reference Frame-PLL) apresentado
em Nascimento et al. (2013), utilizado em Rocha (2015), em que é baseado no referencial
do vetor tensão, no qual o rastreamento do ângulo é feito de forma contínua através de
um controlador proporcional integral PI.

4.2.4

Modelagem do Barramento CC

O controle da tensão do barramento CC é necessário para garantir o correto funcionamento do VSI conectado à rede elétrica, bem como fornecer a energia gerada pelo array
fotovoltaico à rede elétrica. Sendo assim, é preciso obter um modelo que represente de
uma melhor forma a dinâmica dos capacitores reais. O circuito equivalente utilizado para

CAPÍTULO 4. SISTEMA DE CONTROLE

35

o barramento CC está apresentado na Figura 4.3, em que cdc representa a capacitância do
componente e r p a resistência responsável pela dinâmica de descarga do capacitor.

ic
vc

cdc

rp

Figura 4.3: Circuito equivalente do capacitor.
De acordo com a Figura 4.3, a impedância equivalente do capacitor é representada
pela seguinte função de transferência:
1
Vc (s)
cdc
.
= Zc (s) =
1
Ic (s)
s+
r p cdc

4.2.5

(4.3)

Controle de Corrente

As correntes de saída do sistema são controladas de forma indireta, regulando-se as
correntes da rede elétrica is . Para o sistema de controle, a corrente de carga il pode ser
considerada como uma perturbação, logo, pode ser desprezada. Dessa forma, concluise da Figura 4.2 que ig = −is . O diagrama de blocos do controle das correntes da rede
elétrica é apresentado na Figura 4.4, em que r f e rg são as resistências intrínsecas dos
indutores l f e lg , respectivamente. V f é a tensão sintetizada pelo VSI, Vc f é a tensão sobre
∗ são as correntes
o capacitor associado em série com o resistor rd do filtro LCL, I f , Ig e Isv
de saída do VSI, entregue á rede elétrica e a referência gerada pela impedância virtual,
respectivamente. g(s) representa o bloco de impedância virtual.
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g(s)

V
I

I
I

V

I

V

I
Figura 4.4: Diagrama de blocos do controle de corrente.
Conforme a Figura 4.4, tem-se que:
V f = (Is∗ − Is )W (s)(−1),
If =

V f −Vc
,
z f (s)

Vc f = (I f − Ig )zc f (s),
Ig =

Vc −Vpac
,
zg (s)

(4.4)
(4.5)
(4.6)
(4.7)

em que z f (s) = r f + sl f , zg (s) = rg + slg e zc f (s) = (sc f rd + 1)/sc f . De acordo com a
Figura 4.4 e as Equações 4.4-4.7, a Equação que relaciona as correntes da rede elétrica
(Is ) com as tensões sintetizadas pelo VSI (V f ) no referencial estacionário é dada por:
s
s
Is(dq)
(s) = [M(s)V fs(dq) (s) −Yo (s)Vpac(dq)
(s)](−1),

(4.8)

em que
M(s) =

zc f (s)
zg (s)z f (s) + zg (s)zc f (s) + zc f (s)z f (s)

(4.9)

é a função de transferência de malha aberta que relaciona diretamente Is com V f quando
Yo (s) é zero, e
zc f (s) + z f (s)
Yo (s) =
(4.10)
zg (s)z f (s) + zg (s)zc f (s) + zc f (s)z f (s)
é a admitância de malha aberta do VSI. O termo -1 pode ser omitido desde que seja feita
sua multiplicação na saída do controlador de corrente. Logo, a equação de malha fechada
é dada por:
s
s∗
s
Is(dq)
(s) = G(s)Is(dq)
(s) −Y (s)Vpac(dq)
(s)
(4.11)
sendo:
G(s) =

zc f (s)W (s)
zg (s)z f (s) + zg (s)zc f (s) + z f (s)zc f (s) + zc f (s)W (s)

(4.12)
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o ganho de corrente do sistema de controle, e
Y (s) =

z f (s) + zc f (s)
zg (s)z f (s) + zg (s)zc f (s) + z f (s)zc f (s) + zc f (s)W (s)

(4.13)

a admitância de malha fechada do VSI.

4.2.6

Impedância Virtual

A admitância de malha fechada Y (s) afeta o fluxo de potência do VSI para a rede,
conforme apresentado em Guerrero et al. (2005). Logo, a escolha adequada dessa admitância é desejável para que seja possível realizar o controle do fluxo de potência do VSI.
Para se obter admitâncias programáveis, pode-se definir uma nova referência de corrente,
de acordo com a Figura 4.4 como:
0

Is∗ (s) = Is∗ (s) − Gv (s)Vpac (s).

(4.14)

Substituindo a Equação 4.14 na Equação 4.11, o comportamento dinâmico da corrente
Is (s) passa a ser dado por:
Is (s) = G(s)Is∗ (s) − [Y (s) + G(s)Gv (s)]Vpac (s).

(4.15)

Logo, segundo a Equação 4.15, é possível alterar a admitância de malha fechada do sistema por meio da realimentação da tensão v pac e, consequentemente, regular o fluxo de
potência do VSI.
Na Figura 4.5 apresenta-se o diagrama unifilar de um inversor conectado à rede elétrica por meio da impedância de módulo z com fase ψ, que é o equivalente da impedância
do filtro de saída mais a impedância da rede elétrica. v f representa a tensão do inversor,
es a tensão da rede elétrica e i a corrente injetada pelo inversor.

P,Q

Figura 4.5: Diagrama Unifilar do inversor conectado à rede elétrica.
A potência complexa fornecida rede elétrica é dada por:
S = P + jQ,

(4.16)
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em que P e Q são as potências ativa e reativa, respectivamente, dadas por:
P=

EsV f
E2
cos(ψ + δ) − s cos(ψ),
z
z

(4.17)

EsV f
E2
sen(ψ + δ) − s sen(ψ),
(4.18)
z
z
em que, a potência ativa e reativa entregue pelo inversor à rede elétrica depende de algumas variáveis do sistema, entre elas, a impedância do alimentador que conecta o inversor
à rede elétrica.
Foi visto no capítulo 3, nas Figuras 3.5 e 3.6, que a impedância virtual permite alterar
a impedância/admitância de saída do conversor por meio da inserção de uma impedância
em série ou uma admitância em paralelo com a impedância de saída do inversor. Ambos
os circuitos apresentados nas Figuras 3.5 e 3.6 podem ser representados por um circuito
equivalente de Thévenin, como o apresentado na Figura 4.5. Portanto, a partir da alteração
dessa impedância de saída, alterando a impedância total do alimentador, é possível realizar o controle do fluxo das potências ativa e reativa com a implementação da impedância
virtual.
Q=

4.3

Projeto dos Controladores

O método escolhido para o projeto dos controladores foi comum a todos os sistemas
utilizados neste trabalho e independente do referencial utilizado para o controle das variáveis.
O critério de projeto adotado é baseado no método de alocação de polos, que é obtido
a partir da solução da equação diofantina (IOANNOU; SUN, 1996). O método de alocação de polos consiste em determinar os parâmetros do controlador de tal forma que o
polos da função de transferência de malha fechada estejam em uma posição previamente
especificada.

4.3.1

Controlador do barramento CC

Considerando que a função de transferência da planta a ser controlada é dada por:
T (s) =

bs
H(s)
=
,
R(s)
s + as

(4.19)
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e a função de transferência do controlador dada por:
Rv (s) =

P(s)
L(s)

(4.20)

em que P(s) e L(s) é o polinômio do numerador e do denominador do controlador a ser
utilizado, respectivamente. Dessa forma, a função de transferência de malha fechada é:
Tes (s) =

H(s)P(s)
.
H(s)P(s) + R(s)L(s)

(4.21)

Os polos da função de transferência de malha fechada podem ser determinados a partir de
um polinômio característico de malha fechada. A partir do polinômio desejado, obtém-se
os polinômios P(s) e L(s) do controlador utilizando a equação diofantina:
H(s)P(s) + R(s)L(s) = A∗ (s),

(4.22)

em que H(s) e R(s) são polinômios conhecidos, enquanto que P(s) e L(s) são os polinômios a serem determinados. A∗ (s) é o polinômio cujos polos são determinados a partir do
desempenho requerido do sistema em malha fechada. O polinômio A∗ (s) é dado por:
A∗ (s) = s2 + 2ξωm s + ω2m ,

(4.23)

em que ξ é o coeficiente de amortecimento do sistema e ωm é a frequência de oscilação
do sistema sem amortecimento. O coeficiente de amortecimento determina o percentual
de overshoot (%UP) do sistema, que é a medida do quanto o sinal ultrapassa o seu valor
de regime. O cálculo de %UP é dado por (NISE, 2012):
√
2
%UP = e−(ξπ/ 1−ξ ) .100.

(4.24)

Utilizando-se a Equação 4.24, pode-se determinar ξ como:
ξ= q

− ln(%UP/100)

.

(4.25)

π2 + ln2 (%UP/100)

O valor ótimo escolhido para %UP é de 5%. Logo, de acordo com a Equação 4.25 isso
corresponde a um valor de ξ = 0, 7. O tempo de estabilização Ts (s) do sistema pode ser
calculado por (NISE, 2012):
4
Ts (s) =
.
(4.26)
ξωm

CAPÍTULO 4. SISTEMA DE CONTROLE

40

Dessa forma, com o tempo de estabilização desejado é calculado o valor de ωm , obtendo
assim, o polinômio de malha fechada desejado. Com a obtenção de malha fechada desejado, é possível calcular os parâmetros do controlador de acordo com a Equação 4.22.

4.3.2

Controlador de corrente

O controlador DSC, utilizado para realizar o controle de corrente é de segunda ordem
e a planta do filtro LCL é de terceira ordem. Entretanto, como apresentado em Rocha
(2015), a planta pode ser simplificada para uma função de transferência de primeira ordem
como T (s). Logo, de acordo com a Equação 4.22, o polinômio característico pode ser
expresso por:
A∗ (s) = (s2 + 2ξωm s + ω2m )(s + Tn an )
(4.27)
O polinômio possui três raízes devido aos dois polos do controlador e ao polo da planta
T (s). O polinômio da Equação 4.23 possui dois polos complexos conjugados com parte
real an . Logo, o outro polo do polinômio da Equação 4.27 é puramente real e Tn vezes
maior que a parte real dos outros dois polos. Sendo assim, quanto maior o valor de Tn ,
o polo puramente real irá influenciar pouco na dinâmica do sistema e o controlador pode
ser projetado considerando que o sistema é de segunda ordem.

4.4

Síntese do Capítulo

A utilização de um sistema de controle eficiente é fundamental quando se trata na
interconexão de sistemas baseados em energias renováveis à rede elétrica. Neste capítulo foi apresentada a descrição do sistema fotovoltaico presente no LEIER, bem como
a estratégia de controle do VSI no modo corrente, em diagrama de blocos, explicando a
funcionalidade de cada subsistema, a modelagem dinâmica das malhas de controle, a demonstração de como a impedância virtual pode afetar no controle do fluxo de potência e
os controladores utilizados. Por último foi apresentado o método escolhido para o projeto
dos controladores deste trabalho.

Capítulo 5
Método Proposto

Neste capítulo apresenta-se uma contextualização acerca do desvio de tensão que
ocorre na rede elétrica devido à inserção de sistemas de geração distribuída e o método
proposto para mitigar esse distúrbio. Por último, é realizada uma análise de regime permanente do comportamento do VSI na compensação de potência reativa e o método proposto
para garantir a estabilidade do VSI.

5.1

Desvio de tensão

A grande inserção de fontes renováveis, principalmente solar e eólica, ao sistema elétrico pode ocasionar problemas na qualidade da energia elétrica por se tratarem de fontes
não-despacháveis em energia, como por exemplo: desvio de e de frequência. A não despachabilidade de energia dessas fontes se deve principalmente por dois fatores: a forma
de controle dos conversores conectados à rede elétrica e o comportamento estocástico do
sol e do vento. Geralmente, os inversores conectados à rede elétrica se comportam como
fontes de corrente.
O desvio de tensão ocorre principalmente devido ao comportamento não-ideal da rede
elétrica. De acordo com o teorema de Thévenin, a rede elétrica pode ser modelada por um
circuito equivalente representado por uma fonte de tensão em série com uma impedância,
como demonstrado na Figura 5.1, em que a fonte de tensão es representa o valor nominal
da tensão da rede elétrica e zs = rs + jωs ls é a impedância interna da rede elétrica, que
é o equivalente das linhas de transmissão, dos transformadores, das cargas e de outros
elementos que compõem o sistema elétrico e is é a corrente da rede elétrica. A fonte de
0
corrente ig representa o circuito equivalente do VSI, Yo f sua admitância de malha fechada
e v pac é a tensão no ponto de acoplamento. Logo, quanto maior a energia gerada pelo
sol ou pelo vento, maior será a corrente ig entregue pelo VSI à rede elétrica, consequentemente, maior a queda de tensão na impedância interna da rede elétrica, o que ocasiona
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um desvio na tensão do ponto de acoplamento, que pode ser aproximada como segue:
rs P + xs Q
.100,
e2s

(5.1)

|v pac | − |es |
.100,
|es |

(5.2)

δv pac % ≈
em que
δv pac % =

é o desvio do valor nominal da tensão da rede elétrica e P e Q são as potências ativa e
reativa entregues pelo VSI à rede elétrica, respectivamente, e são consideradas positivas
para o sentido apresentado na Figura 5.1.

g

f

Figura 5.1: Circuito equivalente da rede elétrica e do inversor.
A sobretensão ocorre pois, geralmente, o VSI é controlado para fornecer apenas potência ativa. Logo, de acordo com a Equação 5.1, uma maior injeção de potência ativa
ocasiona em uma maior elevação na tensão do PAC. A subtensão é ocasionada quando a
rede elétrica passa a fornecer uma alta corrente ao PAC, que geralmente ocorre em situações de falta. Ambos os distúrbios são críticos em redes elétricas denominadas fracas,
ou seja, com uma alta impedância interna. Ainda da Equação 5.1, a sobretensão no PAC
pode ser corrigida fazendo o inversor consumir potência reativa do sistema elétrico e, para
casos em que houver uma subtensão no PAC, o inversor pode corrigir entregando potência reativa ao sistema. Uma solução para esse problema é a utilização de capacitores para
subtensão e reatores para sobretensão.
Com o objetivo de evitar a utilização de elementos físicos, pelo fato de apresentarem
perdas e por possuírem valores nominais fixos, uma solução mais atrativa para o problema
do desvio de tensão seria a utilização da técnica de impedância virtual. Por se tratar de
uma ação de controle, o problema da sobretensão e subtensão pode ser solucionado utilizando um único tipo de carga (capacitiva ou indutiva) com valores positivos ou negativos
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e que se adaptam ao nível de flutuação de tensão. Dessa forma, com a utilização da impedância virtual, é possível flexibilizar o controle do fluxo de potência do VSI sem haver a
necessidade de elementos adicionais, tornando-o mais eficiente, já que, além de fornecer a
energia gerada pela fonte primária em forma de potência ativa, a utilização da impedância
virtual permite a entrega ou o consumo de potência reativa pelo VSI.

5.1.1

Implementação da Impedância Virtual

O desvio da tensão pode ser crítica em certas situações, em que o valor da tensão
do PAC desvia muito de seu valor nominal, podendo alcançar valores muito elevados
ou muito baixos, necessitando assim, de uma alta quantidade de potência reativa para
corrigi-la. Logo, o tipo do compensador escolhido para resolver esse problema foi do
tipo capacitiva por ser possível fornecer ou consumir alta quantidade de potência reativa
com menores valores nominais de capacitância. Sendo assim, para situações em que
ocorram sobretensões, implementou-se uma impedância virtual capacitiva positiva e, para
situações em que ocorram subtensões implementou-se uma impedância virtual capacitiva
negativa.
Em inversores controlados como fonte de corrente, a implementação da impedância
virtual capacitiva envolve a utilização da derivada da tensão do PAC, sendo então pouco
utilizado na prática (WANG et al., 2015), pois pode amplificar ruídos de alta frequência.
Uma solução é a utilização de um filtro passa-baixa em cascata com a impedância virtual para atenuar os ruídos de alta frequência. Entretanto, a utilização do filtro modifica
o comportamento dinâmico da impedância que se deseja sintetizar. Outra solução para
evitar os efeitos da utilização da derivada é a substituição do termo s por jω. Essa solução é uma aproximação de regime permanente e tem efeito apenas sobre a frequência
fundamental (WANG et al., 2015).
Com o objetivo de preservar o comportamento transitório e, ao mesmo tempo, garantir a estabilidade do sistema, foi proposto neste trabalho uma implementação de impedância virtual que é a combinação dos dois métodos apresentados anteriormente. Para
a implementação da impedância virtual com a utilização da derivada, foi utilizado um
filtro passa-baixa com uma elevada frequência de corte para garantir o comportamento
dinâmico da impedância virtual. Logo, a impedância virtual proposta tende para a implementação com a utilização da derivada em situações transitórias e, em regime permanente
a implementação tende para a implementação de aproximação de regime permanente.
Uma forma possível para realizar a transição entre os dois tipos de implementação
é feita a partir de uma função Gaussiana µ. A função escolhida, também utilizada por
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Rocha (2015), foi do tipo Gaussiana por ser simétrica em relação ao ponto (µ,0). O sinal
u pode ser determinado por:
ε2c
−
(5.3)
µ=e λ ,
em que εc é o erro do valor de capacitância que se deseja impor no sistema e a capacitância
que é sintetizada pelo VSI e λ é o parâmetro de pertinência da função gaussiana que
determina como ocorre a transição entre os dois tipos de implementação. Como valores
de capacitância são geralmente pequenos, o valor de εc é multiplicado por 105 no cálculo
de µ para que sua transição seja adequada ao problema apresentado. Na Figura 5.2 é
apresentado o gráfico da função µ em função de εc .

μ

1

-εc

0

εc

εc

Função de λ
Figura 5.2: Gráfico de µ em função de εc .
Conforme apresentado na Figura 5.2, para situações em que o valor de εc é alto, µ →
0, representando uma situação transitória e, quando o valor de εc se aproxima de 0, µ →
1, representando uma situação em que a impedância virtual sintetizada pelo VSI é praticamente a mesma da impedância que se deseja impor. O parâmetro λ determina como
deve ocorrer a transição das implementações utilizadas. Dessa forma, esse parâmetro determina como a curva da função gaussiana se comporta, ou seja, o valor de µ pode ser
sensível à variações de εc ou µ pode variar pouco com variações de εc . Uma forma possível de determinar o valor de λ adequado para essa situação é realizar testes em simulação,
verificando o comportamento transitório e de regime permanente, por exemplo, tempo de
estabilização e percentual de overshoot, da impedância virtual proposta. Diante do que
foi exposto, a contribuição de cada implementação na impedância virtual no controle de
corrente são dadas por:
Is1 = Vpac G1 (s)(1 − µ),
(5.4)
Is2 = Vpac G2 (s)µ,

(5.5)

Isv = Is1 + Is2 ,

(5.6)
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em que G1 (s) é a impedância virtual implementada com a utilização da derivada e G2 (s)
é a impedância virtual implementada com a aproximação de regime permanente e Is1
e Is2 são a contribuição de cada impedância na impedância virtual implementada e Isv
é a corrente que será adicionada ao controle de corrente para implementar a impedância
virtual. Na Figura 5.3 é apresentado o diagrama de blocos da impedância virtual proposta,
em que ω é a frequência de corte do filtro passa-baixa utilizado, ωs é a frequência da
rede elétrica, d/dt representa a operação de derivação e cv é o capacitor virtual que será
apresentado mais a frente.

g(s)
s
vpacd

vpac1

vpac2

d/dt

x123

1-μ +

ωs

μ

-ωs

μ

s*
isvd

+

cv

xdqs
vpac3

ω
s+ω

s
vpacq

d/dt

ω
s+ω

1-μ

+

s*
+ isvq

Figura 5.3: Diagrama de blocos da impedância virtual proposta.
Logo, das Equações 5.4 e 5.5 e da Figura 5.3, para situações transitórias, predomina-se
a impedância virtual G1 (s) e em regime permanente predomina-se a impedância virtual
G2 (s). Sendo assim, o método proposto possui estruturas de implementação que são
variantes.
A determinação nos valores das capacitâncias é baseada no nível de sobretensão ou
subtensão no PAC. O método escolhido para o cálculo das capacitâncias é imposto de tal
forma que a capacitância varie linearmente com o erro da tensão do PAC. Entretanto, existem limites projetados para aplicação dessas capacitâncias, que são baseadas na potência
nominal do conversor, potência nominal do sistema fotovoltaico e os valores máximos
admissíveis de desvio de tensão. Com o conhecimento da potência nominal do sistema
fotovoltaico, é possível calcular a máxima sobretensão no PAC e, assim, calcular a potência reativa necessária para manter a tensão no nível desejado. A sobretensão máxima no
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PAC, segundo a Equação 5.1 é dada por:
δv pac,max % ≈

rs (Pnom /3)
.100,
e2s

(5.7)

em que é a rs é a resistência interna da rede elétrica, δv pac,max % é a máxima sobretensão
para uma potência nominal do sistema fotovoltaico (Pnom ). Para corrigir a sobretensão
presente no PAC é necessário flexibilizar o controle do fluxo de potência do VSI. A potência reativa necessária para regular o desvio da tensão do PAC (δv pac ) no valor desejado
é dada por:
e2 δv pac − rs P
.
(5.8)
Q≈ s
xs
em que xs é a reatância interna da rede elétrica. Com o cálculo da potência reativa necessária para corrigir a sobretensão, deve-se observar se a potência que o VSI irá fornecer
está abaixo da sua potência nominal. Caso o VSI esteja fornecendo a potência ativa nominal do sistema fotovoltaico, a máxima potência reativa Qmax que o VSI pode fornecer
é dada por:
q
Qmax =

(Snom )2 − (Pnom )2 ,

(5.9)

em que Smax é a potência aparente nominal do VSI.
O cálculo da máxima capacitância que pode ser implementada é determinada com
base na potência reativa máxima (Qmax ) que o VSI pode consumir para garantir o nível de
sobretensão desejado, que é dada por:
Cvirtual,max =

Qmax
,
2
3v pac,max ωs

(5.10)

em que v pac,max é a tensão do PAC para uma sobretensão de 5 %.
Em situações em que ocorre subtensão, o VSI precisa fornecer potência reativa à rede
elétrica para elevar o nível de tensão no PAC, em que isso pode ser feito com a implementação de uma impedância virtual capacitiva negativa. Para que o método possa ser testado
experimentalmente, a subtensão no PAC é provocada com a aplicação de uma falta, de
acordo com o diagrama da Figura 5.4, em que zt = rt + jωs lt é a impedância equivalente
de uma linha de transmissão interligada ao PAC, zl = rl + jωs ll representa uma carga
linear e r f é a resistência utilizada para aplicação da falta.
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Figura 5.4: Diagrama unifilar da aplicação da falta.
A subtensão tem seu pior caso, de acordo com a Equação 5.1, quando o VSI não fornece potência ativa, pois assim, toda a potência será fornecida pela rede elétrica, causando
uma queda de tensão maior na impedância interna. A falta é aplicada com o comando da
chave K1. Logo, de acordo com a Figura 5.4, a corrente fornecida pela rede elétrica em
situações de falta e sem fornecimento de potência ativa pelo VSI é calculada por:
i f alta,max =

es
,
[rs + rt + jωs (ls + lt )] + [r f //(rl + jll )]

(5.11)

Logo, a máxima subtensão é dada por:
Vsub,max = es − zs i f alta,max .

(5.12)

A potência ativa máxima fornecida pela rede elétrica no momento da falta é dada por:
Pf alta = Re{3es i∗f alta,max },

(5.13)

em que o símbolo * indica o conjugado da corrente i f alta,max e Re indica a parte real da
expressão entre as chaves. Logo, de acordo com a Equação 5.1, a potência reativa necessária que o inversor deve fornecer, por fase, para manter um desvio de tensão máximo de
-5 % é de acordo com a Equação 5.8:
Q≈

e2s (−0, 05) − rs (−Pf alta /3)
.
xs

(5.14)

Da mesma forma que para a sobretensão, deve ser observada se a potência reativa necessária não ultrapassa o limite de potência do VSI. Logo, o valor da capacitância necessária
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para fazer o VSI fornecer uma potência reativa de modo a garantir um desvio de tensão
máximo de -5 % é de:
Q
Cvirtual,min = 2
,
(5.15)
3v pac,min ωs
em que Cvirtual,min é o valor da impedância virtual e v pac,min é o valor da tensão do PAC
para uma subtensão de -5 %. Entretanto, como a convenção é que a carga capacitiva agora
consuma potência reativa fornecida pelo VSI, o valor dessa capacitância é negativo.
Os limites de impedância que podem ser aplicados foram projetados para os casos de
sobretensão e subtensão. Como já foi mencionado, o método escolhido para o cálculo
das capacitâncias é para que ela varie linearmente com o erro da tensão do PAC. Dessa
forma, foi escolhido que para desvios de tensão acima de 3,5 % ou abaixo de -3,5 % a
impedância virtual seja sintetizada no sistema e, para valores no intervalo entre esses dois
limites, a impedância virtual seja 0, como demonstrado no gráfico da Figura 5.5, em que o
eixo das abcissas representa o desvio da tensão nominal e o eixo das ordenadas representa
o capacitor virtual que será sintetizado pelo VSI.

Cmax

-3,5%
3,5%

Cmin

Figura 5.5: Impedância virtual em função do erro de tensão.
De acordo com a Figura 5.5, para situações em que o desvio de tensão não é tão crítico,
ou seja, abaixo de 3,5% e acima de -3,5%, a potência reativa consumida ou fornecida
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pelo VSI é nula pois a impedância virtual é 0. Para valores de flutuação de tensão acima
de 3,5% e abaixo de -3,5% o VSI passa a consumir ou fornecer potência reativa. De
acordo com o que foi explicado nos critérios de projeto e considerando a limitação física
dos equipamentos presentes no laboratório, os valores de Cmin e Cmax escolhidos são 400 µF e 275 µF, respectivamente, para garantir que o VSI opere abaixo de sua potência
nominal. Na Figura 5.6 é apresentada a variação da admitância de saída do VSI com a
implementação de um capacitor virtual de 275 µF.
Admitância de saída do VSI
50
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Figura 5.6: Variação da admitância de saída do VSI.
Conforme a Figura 5.6, antes da implementação do capacitor virtual, a admitância de
saída do VSI possui um módulo de -154 dB. Com a implementação do capacitor virtual, a
admitância de saída do VSI passou a possuir um módulo de -20,6 dB e uma fase de -90,5
graus.

5.2

Compensação de Potência Reativa

Na estrutura de controle de corrente indireta, o VSI fornece a potência reativa demandada por uma eventual carga conectada ao PAC impondo uma corrente i f adequada, em
que i f é a corrente de saída do VSI, para que o fator de potência (FP) da rede elétrica
seja igual a 1. Entretanto, a capacidade de atuação do sistema de controle é limitada pela
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potência nominal S f (max) do conversor de potência. Portanto, o valor máximo da corrente
que o VSI consegue impor para garantir FP = 1 na rede elétrica, em regime permanente,
é limitada pelo seguinte critério de restrição:
I f ≤ I f max =

S f max
,
V f (nom)

(5.16)

em que V f (nom) é a tensão nominal do VSI e I f max é a corrente máxima fornecida pelo VSI.
Logo, quando a potência reativa demandada pela carga é menor que a potência nominal
do VSI, é possível regular indiretamente a corrente is para garantir o FP = 1. Nesse
caso, além do VSI fornecer a potência gerada pelos módulos fotovoltaicos em forma de
potência ativa, ele também fornece a potência reativa demandada pela carga, fazendo com
que não seja necessário que a rede elétrica forneça potência reativa para a carga. Quando
a potência reativa demandada pela carga excede a potência aparente nominal do VSI, o
sistema de controle necessita flexibilizar a compensação do FP da corrente is para garantir
o balanço de energia e a estabilidade do sistema fotovoltaico.
A flexibilização do FP da corrente is pode ser realizada com a utilização da impedância virtual. Logo, a utilização da impedância virtual no sistema de controle mantém o
módulo de i f abaixo do seu valor máximo, fornecendo parte da potência reativa demandada pela carga. Na Figura 5.7 são ilustrados os diagramas fasoriais dos cenários descritos
anteriormente. Na Figura 5.7(a) é ilustrado o caso em que a potência nominal da carga é
menor que a potência nominal do VSI. Na Figura 5.7(b) é ilustrado o caso em que o VSI
está operando com potência nominal, ou seja, está fornecendo a máxima corrente I f (max)
para garantir FP = 1. Na Figura 5.7(c) é ilustrado o caso em que a potência nominal da
carga é superior à potência nominal do VSI e o sistema de controle proposto flexibiliza a
compensação do FP para garantir a estabilidade do sistema. No último caso, a magnitude
da corrente de saída I f está dentro do círculo delimitado por I f ≤ I f max , mas a corrente
da rede elétrica Is é defasada da tensão Vpac pelo ângulo φ.
Conforme os casos apresentados na Figura 5.7, a corrente is permanece em fase com a
tensão v pac até que se atinja a corrente máxima i f max que o VSI pode fornecer. Se a carga
passar a demandar uma maior quantidade de potência reativa quando VSI estiver operando
em sua potência nominal é necessário flexibilizar o FP da corrente is para garantir sua
operação correta. Logo, a técnica de impedância virtual simula o fornecimento de parte da
energia reativa consumida pela carga alterando o módulo e a fase da corrente is , garantindo
assim, a estabilidade do conversor.
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Figura 5.7: Diagrama fasorial do sistema FV com impedância virtual e alimentando uma
carga linear sob os seguintes cenários de operação: (a) Potência nominal da carga menor
que a potência nominal do VSI, (b) VSI operando com potência nominal e FP = 1 e, (c)
Potência reativa da carga superior à potência nominal do VSI e FP < 1.

5.3

Síntese do Capítulo

Neste capítulo foi apresentado o problema do desvio de tensão em sistemas de geração
distribuída. O método proposto para mitigar esse distúrbio consistiu em uma nova forma
de implementação da impedância virtual e que possui características adaptativas. Foi
apresentada também uma análise de regime permanente do VSI no que diz respeito à
compensação de potência reativa e, com a introdução da impedância virtual, provou-se
que sua utilização aumenta o limite de operação do VSI.

Capítulo 6
Resultados de Simulação

Neste capítulo são apresentados os resultados de simulação obtidos dos métodos propostos. Inicialmente são apresentados os resultados da utilização da impedância virtual na
mitigação de desvio de tensão e, em seguida, são apresentados os resultados de simulação
da utilização da impedância virtual na compensação de reativos.

6.1

Sistema Fotovoltaico

Os resultados de simulação foram obtidos utilizando a aplicação da impedância virtual
na compensação de desvio de tensão e compensação de potência reativa. Para ambos os
casos, os resultados foram obtidos no software de simulação PSIM. Para realizar os testes,
o painel fotovoltaico e o conversor Boost foram substituídos por uma fonte de corrente
variável conectada no barramento CC do VSI, como ilustrado na Figura 6.1, em que i pv é a
corrente fornecida pelo sistema fotovoltaico. Os parâmetros do sistema que são utilizados
nos resultados de simulação e experimentais são apresentados na Tabela 6.1.

l
ipv

c

c

vpac

l
g

zs

Rede
es

Figura 6.1: Comparação dos métodos de implementação de impedância virtual.

6.1.1

Desvio de Tensão

Com o objetivo de demonstrar a eficiência do método proposto, as simulações foram
realizadas apresentando casos em que é provocada sobretensão e subtensão no PAC para
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Tabela 6.1: Parâmetros do Sistema Fotovoltaico
Parâmetro
Símbolo Valor Unidade
Tensão de Fase da Rede Elétrica
v pac
127
V (rms)
Frequência da Rede
ωs
2π × 60
rad/s
Potência do VSI
Smax
10
kVA
Capacitor do barramento CC
cdc
4700
µF
Indutor do lado do VSI
lf
1
mH
Indutor do lado da Rede
lg
500
µH
Resistência intrínseca
rf
0,13
Ω
Resistência intrínseca
rg
0,065
Ω
Capacitor de Filtro
cf
15
µF
Resistor de Amortecimento
rd
4,7
Ω
Resistência da carga
rl
20
Ω
Indutor da carga
ll
60
mH
Resistência da linha
rt
0,17
Ω
Indutância da linha
lt
2
mH
Resistência de falta
rf
5
Ω
Resistência da rede
rs
0,43
Ω
Indutância da rede
ls
375
µH
Indutor do Boost
lb
5
mH
demonstrar o efeito da impedância virtual.
Antes de apresentar a aplicação da impedância virtual, primeiramente será apresentada a implementação do método proposto e comparação com os métodos já existentes.
Na Figura 6.2 são apresentados os gráficos da capacitância (Cre f ), de curva roxa, que se
deseja impor no sistema, da capacitância virtual sintetizada utilizando a derivada da tensão do PAC, de curva amarela, da capacitância ( jω) sintetizada utilizando o método de
aproximação de regime permanente, de curva laranja, da capacitância (C prop ) sintetizada
utilizando o método proposto, de curva azul e do valor µ da função gaussiana, de curva
vermelha, em que o valor de λ utilizado foi igual a 60.
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Figura 6.2: Comparação dos métodos de implementação de impedância virtual.
Conforme a Figura 6.2, a capacitância que se deseja impor ao sistema é de 150 µF.
Na implementação em que se utiliza a derivada da tensão do PAC foi utilizado um filtro
passa-baixa com frequência de corte de 900 Hz, para garantir um rápido comportamento
transitório. Porém, essa implementação além de ruidosa, a mesma sintetiza um valor de
capacitância diferente do desejado no sistema, de aproximadamente 210 µF. A implementação de regime permanente sintetiza o valor de capacitância desejado mas, como
esperado, seu transitório é mais lento em comparação com a implementação em que se
utiliza a derivada da tensão do PAC. Na implementação utilizando o método proposto, a
capacitância desejada é sintetizada e o seu comportamento transitório é mais rápido em
comparação à implementação de regime permanente. Logo, o método proposto garante
um comportamento transitório mais rápido e sintetiza a impedância desejada em regime
permanente. Realizando uma análise do valor de µ, percebe-se que, ao se impor a capacitância de 150 µF, em 1 s de simulação, o valor de µ se aproxima de 0,5. Dessa forma, nesse
instante, de acordo com as Equações 5.4 e 5.5 e a Figura 5.3, as contribuições de cada implementação (Cdv/dt e C jω ) no capacitor virtual proposto (C prop ) são praticamente iguais.
Após o transitório inicial, o valor de µ começa a crescer, logo, o capacitor virtual proposto
se aproxima da implementação C jω e, em aproximadamente 1,025 s de simulação, o valor
de µ é aproximadamente 1, indicando uma situação de regime permanente.
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Sobretensão
A sobretensão decorre do aumento de potência ativa entregue pelo VSI ao PAC, ou
seja, quanto maior a energia gerada pelos módulos fotovoltaicos, mais crítica será a sobretensão no PAC. Para simular esse caso, foi variada a potência gerada pelos módulos
fotovoltaicos com a utilização de uma fonte de corrente variável presente no barramento
CC do VSI. Portanto, a potência entregue pelo VSI à rede elétrica também é variável.
Na Figura 6.3 são apresentados os gráficos da potência (PPV ) gerada pelos módulos fotovoltaicos, da flutuação δV% da tensão do PAC sem aplicação da impedância virtual e da
0
flutuação δ V% da tensão do PAC com a aplicação da impedância virtual. O comportamento da potência PPV foi escolhido de tal forma que possa ser verificado como o desvio
de tensão se comporta em situações em que os módulos operam próximo de sua potência
nominal, bem como em baixas potências.
δV %
δ´V%
PPV
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0
0,0
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Tempo (s)
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0
10,0

Figura 6.3: Desvio da tensão do PAC com variação do nível de penetração.
Conforme a Figura 6.3, com o aumento da potência gerada pelos módulos maior é
o desvio δV% no PAC. Quando a potência gerada pelo módulos é próxima dos 8 kW, a
sobretensão δV% no PAC tem um valor de aproximadamente 6,2%, enquanto que com a
0
aplicação da impedância virtual, o desvio δ V% no PAC é mantido em um valor abaixo de
5%, sendo aproximadamente de 4,7%.
A regulação da tensão do PAC é possível flexibilizando o controle do fluxo de potência
do VSI, fazendo com que o mesmo entregue ou consuma potência reativa. Na Figura 6.4
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são apresentados os gráficos da potência reativa (Qvirtual ) fornecida pelo VSI decorrente
da implementação da impedância virtual e da potência aparente (SV SI ) fornecida pelo VSI.

Potência (kVA e kVAr)

10,0

Qvirtual
SVSI

7,5
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2,5

0,0
0,0
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5,0
Tempo (s)
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Figura 6.4: Potência reativa fornecida pelo VSI decorrente da implementaçao da impedância virtual e potência aparente do VSI.
Como a impedância virtual proposta varia de acordo com a tensão do PAC, variando,
assim, de acordo com a potência ativa entregue pelo VSI, quanto maior a injeção da
potência ativa no PAC maior é a potência reativa fornecida pelo VSI (Figuras 6.3 e 6.4).
O aumento da potência reativa tem o objetivo de garantir uma sobretensão abaixo de 5 %,
de acordo com a Equação 5.1 e da Figura 5.5. Ainda conforme a Figura 6.4, a variação da
potência reativa fornecida pelo VSI não o levou a operar acima de sua potência nominal,
garantindo sua operação correta.
No início do capítulo foi mencionado que uma das causas em que ocorre a sobretensão
é devido ao comportamento não-ideal da rede elétrica, sendo pior em redes elétricas que
possuem uma alta impedância interna. Sendo assim, foi simulado o caso em que é feito
o enfraquecimento da rede elétrica para testar o método proposto, ou seja, é adicionada
uma impedância em série com a impedância interna da rede elétrica, tornando assim, a
impedância da rede elétrica maior. A variação da injeção de potência ativa para esse caso
foi a mesma que o caso simulado apresentado na Figura 6.3, conforme a Figura 6.5, em
que PPV é a potência gerada pelos módulos fotovoltaicos, δV% é o desvio de tensão do
0
PAC sem aplicação da impedância virtual e δ V% é o desvio de tensão do PAC com a
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aplicação da impedância virtual. Aos 4 s de simulação foi adicionada uma impedância
em série com a impedância interna da rede elétrica (zs ) com valores de resistência de 0,5
Ω e de indutância de 1 mH e, aos 8,5 s de simulação é retirada a impedância do sistema e
a rede elétrica volta a ser composta apenas pela sua impedância interna.
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Figura 6.5: Desvio da tensão do PAC com variação do nível de penetração, enfraquecimento da rede elétrica e a potência gerada pelo sistema PV.
Conforme a Figura 6.5, antes dos 4 s de simulação, o desvio de tensão δV% se comporta da mesma maneira ao da Figura 6.3. No momemto em que é adicionada uma impedância em série com a impedância interna da rede elétrica, a sobretensão chega a um valor
máximo de aproximadamente 12,6 %, em que essa sobretensão máxima ocorre quando a
energia gerada pelos módulos fotovoltaicos é próxima da nominal. Com a introdução da
impedância virtual, a sobretensão chega a um valor máximo de aproximadamente 6,1 %.
Como o método proposto limita os valores máximo e mínimo de impedância virtual que
podem ser impostas, não foi possível garantir uma sobretensão abaixo de 5 %. Entretanto,
a impedância total interna da rede elétrica, composta pela impedância interna mais a impedância que foi adicionada totalizou uma impedância com módulo de aproximadamente
1,05 Ω, o que representa uma situação dificilmente encontrada em alimentadores reais.
Dessa forma, mesmo para essa situação, o método proposto garantiu que a tensão do PAC
não alcançasse valores tão elevados. Na Figura 6.6 são apresentados os gráficos da potência reativa (Qvirtual ) fornecida pelo VSI decorrente da inserção da impedância virtual e a
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potência aparente (SV SI ) fornecida pelo VSI para essa situação.
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Figura 6.6: Potência reativa fornecida pelo VSI decorrente da implementação da impedância virtual e potência aparente do VSI com enfraquecimento da rede elétrica.
Analisando a Figura 6.6, antes dos 4 s de simulação, a potência reativa fornecida pelo
VSI é a mesma que a apresentada na Figura 6.4. Aos 4 s de simulação, com o enfraquecimento da rede elétrica, o VSI passou a fornecer uma maior quantidade de potência reativa
para garantir que a tensão do PAC não atinja valores elevados. Entretanto, o método proposto limita o valor da impedância virtual, limitando assim, a potência reativa fornecida
pelo VSI. Isso pode ser observado na Figura 6.6 em torno de 5 s de simulação, em que
Qvirtual permanece constante e tem um valor de aproximadamente 5,7 kVAr, enquanto que
SV SI tem um valor próximo de 9,4 kVA.
Subtensão
A subtensão geralmente ocorre quando a rede elétrica passa a fornecer uma alta corrente ao PAC, ocasionando uma alta queda de tensão na sua impedância interna. Para
simular uma subtensão, uma falta trifásica foi aplicada como apresentado no diagrama da
Figura 5.4. Na Figura 6.7 são apresentados os gráficos da potência (PPV ) gerada pelos
módulos fotovoltaicos, do desvio de tensão do PAC (δV%) sem a aplicação da impedân0
cia virtual e do desvio de tensão do PAC (δ V%) com aplicação da impedância virtual.
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Aos 3,5 s de simulação é aplicada uma falta trifásica no PAC fechando a chave K1, como
apresentado na Figura 5.4, e aos 6,5 s a chave K1 é aberta.
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Figura 6.7: Desvio de tensão do PAC com variação do nível de penetração e aplicação de
uma falta trifásica.
Conforme a Figura 6.7, no instante de aplicação da falta, o desvio de tensão δV%
do PAC não ultrapassa os 5 %, não representando uma situação crítica. Entretanto, isso
acontece pelo fato de que no momento da falta, a potência ativa entregue pelo VSI é maior
que 6 kW, fazendo com que o sistema fotovoltaico contribua para a elevação dessa tensão,
segundo a Equação 5.1. Quando a potência ativa entregue pelo VSI começa a diminuir, o
nível de subtensão começa a aumentar, chegando a um valor mínimo de aproximadamente
-7,9 % para uma potência ativa entregue pelo VSI de aproximadamente 800 W. Com a
aplicação da impedância virtual, o desvio de tensão chega a um valor mínimo de -6,4
%. Da mesma forma que para a sobretensão, o método proposto limita um valor mínimo
para a capacitância virtual que pode ser implementada para garantir a operação correta do
VSI e dos equipamentos presente na bancada experimental. Sendo assim, não foi possível
garantir um desvio de tensão acima de -5 %.
As potências reativa fornecida pelo VSI decorrente da inserção da impedância virtual
(Qvirtual ) e aparente fornecida pelo VSI (SV SI ) são apresentadas na Figura 6.8.

CAPÍTULO 6. RESULTADOS DE SIMULAÇÃO
15

Qvirtual
SVSI

Potência (kVA e kVAr)

Início
da falta

10

60

Final
da falta

5

0

-5
0,0

2,5 3,5

5,0
6,5 7,5
Tempo (s)

10,0

Figura 6.8: Potência reativa fornecida pelo VSI decorrente da inserção da impedância
virtual e potência aparente do VSI com aplicação de uma falta trifásica.
No momento antes da aplicação da falta, ou seja, antes dos 3,5 s de simulação, a
potência reativa possui um valor negativo, o que indica um comportamento capacitivo da
impedância virtual para corrigir a sobretensão presente no PAC. Com a aplicação da falta,
a potência reativa passou a possuir valores positivos, o que indica um comportamento
indutivo ou capacitivo negativo. Aos 5 s de simulação, a potência reativa consumida
pela impedância virtual permanece constante. Isso se deve à limitação feita no método
proposto para que o método possa ser testado experimentalmente. Nesse instante, Qvirtual
e SV SI são praticamente iguais, com um valor de 6,4 kVAr e kVA, respectivamente.

6.1.2

Compensação de Potência Reativa

Na aplicação da impedância virtual para compensação de potência reativa foram simulados os casos apresentados nas Figuras 5.7(a) e (c) para demonstrar o efeito da impedância virtual no sistema de controle.
A impedância virtual utilizada para esta aplicação possui valor fixo e trata-se apenas
da aproximação de regime permanente e seu projeto é apresentado nesta seção. Inicialmente, foi realizada a simulação com uma carga RL de 5 Ω e 25 mH conectada ao
PAC. Logo, a potência reativa demandada por essa carga (Qcarga ) é dada pela seguinte
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expressão:
Qcarga = Im{3v pac i∗carga },

(6.1)

em que Im representa a parte imaginária da expressão entre chaves, Qcarga é a potência
reativa demandada pela carga e icarga é a corrente de carga dada por:
icarga =

v pac
.
5 + jωs 0, 025

(6.2)

Logo, das Equações 6.1, 6.2 e 5.9, constata-se que mesmo que o VSI esteja fornecendo
uma potência de 8 kW proveniente dos módulos fotovoltaicos, a potência reativa demandada pela carga não extrapola a potência aparente nominal do VSI. Nesse caso, toda a
potência reativa demandada pela carga, aproximadamente 4 kVAr, é fornecida pelo VSI,
garantindo, assim, um FP = 1 na rede elétrica. Na Figura 6.9 são apresentados os gráficos das potências aparente (SV SI ) e reativa (QV SI ) de saída do VSI e a potência reativa
demandada pela carga, para esta situação. Conforme a Figura 6.9, a potência SV SI é de
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Figura 6.9: Potência aparente e reativa de saída do VSI e potência reativa demandada pela
carga.
aproximadamente 8 kVA, ou seja, abaixo da potência nominal de 10 kVA do VSI. A potência Qcarga , de aproximadamente 4,3 kVAr, é fornecida pelo VSI, aproximadamente
4,7 kVAr. O excedente de potência reativa é a potência reativa demandada pelo filtro de
conexão. Na Figura 6.10 são apresentados os gráficos da tensão do PAC, da corrente da
rede elétrica e da corrente entregue pelo VSI da fase 1, em que foi aplicado um fator de
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expansão de 5 vezes nas correntes para facilitar sua visualização.
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Figura 6.10: Tensão do PAC, corrente da rede elétrica e corrente entregue pelo VSI da
fase 1.
Analisando a Figura 6.10, a corrente is1 e a tensão v pac1 estão defasadas de 180◦ ,
comprovando que a rede elétrica não fornece potência reativa para a carga. Portanto, a
corrente i f 1 apresenta uma defasagem em relação à tensão vPAC1 , como demonstrado na
Figura 6.10, apresentando um FP = 0, 84.
A outra condição a ser testada é o caso em que a potência reativa nominal da carga
extrapola a potência aparente nominal do VSI. Nessa situação, o sistema fotovoltaico
foi inicialmente testado operando com uma condição de carga igual à apresentada anteriormente e, logo em seguida, aos 2 s de simulação, uma carga RL de 5 Ω e 35 mH é
conectada ao PAC. Logo, de acordo com as Equações 6.1 e 6.2, a potência reativa demandada por essa carga é de aproximadamente 3,2 kVAr. Dessa forma, caso o VSI esteja
fornecendo uma potência de 8 kW e também a potência reativa total demandada pelas cargas, o VSI irá operar acima de sua potência nominal. Aos 3 s de simulação é introduzida
a técnica de impedância virtual no sistema de controle. A impedância virtual escolhida
possui um comportamento capacitivo, simulando o fornecimento de parte da potência reativa demandada pelas cargas, em que o valor da capacitância foi projetado para que a
impedância virtual forneça uma potência reativa de 3,2 kVAr, de acordo com a seguinte
expressão:
Qvirtual
Cvirtual = 2
,
(6.3)
3v pac ωs
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em que Cvirtual é o valor da capacitância da impedância virtual e Qvirtual é o valor da potência reativa fornecida pela impedância virtual. Logo, o valor da capacitância projetada
foi de 175 µF. Na Figura 6.11 são apresentados os gráficos das potências reativas de saída
do VSI (QV SI ), da carga (Qcarga ) e fornecida pela impedância virtual (Qvirtual ), para esta
situação.
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Figura 6.11: Potência reativa de saída do VSI, da carga e fornecida pela impedância
virtual.
Conforme a Figura 6.11, aos 2 s de simulação, a carga conectada ao PAC passa a demandar uma maior quantidade de potência reativa, que é fornecida pelo VSI. Entretanto,
há restrições na potência aparente do VSI para compensação de potência reativa. Portanto, foi introduzida aos 3 s de simulação a técnica de impedância virtual, o que fez com
que a potência QV SI retornasse a um valor próximo de 4,7 kVAr. Logo, a potência reativa
demandada pela carga que foi conectada ao PAC aos 2 s de simulação é agora fornecida
pela impedância virtual, em que Qvirtual tem um valor aproximadamente de 3,3 kVAr.
A introdução da impedância virtual no sistema de controle pode aumentar o limite
de estabilidade do VSI conectado à rede elétrica, simulando o fornecimento de parte da
potência reativa demandada pela carga. Na Figura 6.12 é apresentada a potência (S) de
saída do VSI.
Conforme apresentado na Figura 6.12, a conexão da carga ao PAC aos 2 s de simulação fez com que o VSI operasse acima da sua potência nominal. Com a introdução da
impedância virtual aos 3 s de simulação o VSI passou a operar abaixo de sua potência no-
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Figura 6.12: Potência aparente de saída do VSI antes e após introdução da impedância
virtual.
minal, garantindo a sua operação adequada. Na Figura 6.13 são apresentados os gráficos
da tensão do PAC, da corrente da rede elétrica e da corrente entregue pelo VSI da fase 1
no transitório de carga, em que foi aplicado um fator de expansão de 5 vezes nas correntes
para facilitar sua visualização.
Antes da entrada da carga no PAC aos 2 s, a corrente i f 1 apresentava uma defasagem
de aproximadamente 32,5◦ em relação à tensão vPAC1 , correspondendo a um FP = 0, 843
e uma amplitude próxima de 27 A. Com a conexão da carga ao PAC aos 2 s, a corrente
i f 1 passou a possuir uma maior amplitude, aproximadamente 35 A, e apresentar uma
defasagem em relação à tensão vPAC1 de aproximadamente 50,3◦ , correspondendo a um
FP = 0, 63, enquanto que a corrente is1 mantém a defasagem de 180◦ em relação à tensão vPAC1 . Entretanto, como demonstrado na Figura 6.12, o aumento da amplitude e da
defasagem da corrente i f 1 fez com que o VSI operasse acima da potência nominal.
A compensação da potência reativa demandada pela carga pode ser feita com a implementação da impedância virtual, por meio da modificação do comportamento dinâmico
das correntes da rede elétrica, como apresentado na Figura 6.14, em que são apresentadas
a tensão do PAC, corrente da rede elétrica e corrente entregue pelo VSI da fase 1 antes e
após inserção da impedância virtual, no qual foi aplicado um fator de expansão de 5 vezes
nas correntes para facilitar sua visualização.
Antes dos 3 s, o VSI operava na condição apresentada na Figura 6.13. Com a in-
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Figura 6.13: Tensão do PAC, corrente da rede elétrica e entregue pelo VSI da fase 1 no
transitório de carga.
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Figura 6.14: Tensão do PAC, corrente da rede elétrica e entregue pelo VSI da fase 1 antes
e após introdução da impedância virtual.
serção da impedância virtual aos 3 s, a corrente i f 1 voltou a possuir uma amplitude de
aproximadamente 27 A e uma defasagem em relação a tensão vPAC1 de 32,5◦ , garantindo
a operação correta do conversor. Entretanto, como apresentado no diagrama fasorial da
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Figura 3(c), a introdução da impedância virtual flexibiliza o FP da rede elétrica, deslocando a corrente is da tensão vPAC de um ângulo Φ, como demonstrado na Figura 6.14,
em que Φ corresponde a um ângulo de aproximadamente -132◦ .
Com a finalidade de verificar como a inserção da impedância virtual não afeta a estabilidade do sistema, é apresentada na Figura 6.15 a tensão do barramento CC do VSI, em
que o barramento CC é controlado em uma referência de tensão de 450 V.
500
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0,0

2,0 2,5 3,0
Tempo (s)

5,0

Figura 6.15: Tensão do barramento CC antes e após inserção da impedância virtual.
Conforme ilustrado na Figura 6.15, por se tratar de uma carga de alta potência, há
um grande transitório na tensão do barramento CC aos 2 s e um transitório suave aos 3 s,
devido à introdução da impedância virtual.

6.2

Síntese do Capítulo

Neste capítulo foram apresentados os resultados obtidos em simulação. Foram apresentados os resultados obtidos do VSI em que foi utilizada a impedância virtual para
compensação do desvio da tensão do PAC e na compensação de potência reativa. Na
utilização da impedância virtual para compensar o desvio da tensão do PAC foi possível
verificar que sua utilização garantiu a tensão do PAC em valores aceitáveis em norma.
Entretanto, em situações críticas, como o enfraquecimento da rede elétrica, o método
não garantiu o valor da tensão em valores aceitáveis por norma, mas que mesmo assim
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garantiu que o valor da tensão não alcançasse valores mais elevados. Na utilização da impedância virtual para compensação de potência reativa no controle indireto de corrente,
foi possível verificar que a utilização da impedância virtual garantiu a operação do VSI
abaixo do seu limite de potência nominal mesmo em condições em que havia cargas conectadas ao PAC que demandassem uma quantidade de potência reativa acima da potência
nominal do VSI.

Capítulo 7
Resultados Experimentais

Neste capítulo são apresentados os resultados experimentais com o intuito de comprovação dos métodos propostos. Os resultados foram obtidos utilizando a ténica de
impedância virtual nas aplicações de desvio de tensão e compensação de potência reativa
e são apresentados da mesma maneira que foram apresentados no capítulo 6.

7.1

Descrição do Sistema Fotovoltaico

Na Figura 7.1 é apresentado o diagrama de blocos da plataforma fotovoltaica conectada à rede elétrica trifásica presente no Laboratório de Eletrônica Industrial e Energias
Renováveis da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LEIER-UFRN.) O array fotovoltaico utilizado é constituído pela associação em paralelo de quatro strings de
oito módulos fotovoltaicos tipo YL245P-29b DE 245 Wp, totalizando um sistema de 8
kWp. O sistema de controle é implementado em um sistema de prototipagem rápida dSPACE1103, baseado em um processador PowerPC 750GX, de ponto flutuante e que opera
com uma frequência de clock de 1 GHz. A sua programação pode ser realizada utilizando
o software MATLAB/Simulink em linguagem de programação C++.
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Figura 7.1: Diagrama de blocos da plataforma experimental.

7.2

Desvio de Tensão

Na aplicação de desvio de tensão foram realizados experimentos em que se provoca
sobretensões e subtensões no PAC, de maneira similar aos resultados obtidos em simulação.

7.2.1

Sobretensão

Na Figura 7.2 são apresentados os gráficos do desvio de tensão (δV%) sem aplicação
0
da impedância virtual, do desvio de tensão (δ V%) com aplicação da impedância virtual e
da potência ativa (Prede ) entregue à rede elétrica. A variação da potência ativa entregue à
rede elétrica foi realizada alterando-se a razão cíclica (D) do conversor Boost para alterar
o ponto de operação dos módulos fotovoltaicos. Os experimentos foram realizados de tal
forma que em cada ensaio foi fixada a razão cíclica (D) do conversor Boost. Dessa forma,
em cada experimento, a potência ativa gerada pelo sistema fotovoltaico é constante. Foram realizados sete experimentos, em que a cada experimento a potência ativa gerada
pelos módulos fotovoltaicos é maior que a potência ativa gerada no experimento anterior.
Esse procedimento foi repetido até o sistema fotovoltaico operar em uma potência mais
próxima possível da nominal.

70

10

10
δV%
´
δV%
Prede 8

5

5

0

0
1

2

5
3
4
Experimentos

6

Potência (kW)

Desvio de tensão (%)

CAPÍTULO 7. RESULTADOS EXPERIMENTAIS

7

Figura 7.2: Desvio de tensão do PAC com variação do nível de penetração obtida experimentalmente.
Conforme a Figura 7.2, com o aumento da potência ativa entregue à rede elétrica, o
desvio de tensão (δV%) no PAC cresce, chegando a um valor máximo próximo de 6 %
para uma potência ativa máxima disponível, no momento do ensaio, de aproximadamente
5,8 kW, o que já representa uma situação crítica, mesmo com o sistema fotovoltaico operando abaixo de sua potência nominal. Com a aplicação da impedância virtual, foi pos0
sível reduzir essa sobretensão, como apresentado no gráfico, em que δ V% tem um valor
máximo de aproximadamente 4,6 %, reduzindo a tensão do PAC para valores aceitáveis.
Na Figura 7.3 é apresentado o gráfico da potência reativa fornecida pelo VSI decorrente
da implementação da impedância virtual em situações de variação de penetração.
Para evitar elevadas sobretensões da tensão do PAC, é necessário que com o aumento
da entrega de potência ativa à rede elétrica, o VSI passe a fornecer uma maior quantidade
de reativo, o que pode ser observado das Figuras 7.2 e 7.3, em que a potência reativa cresce
com o aumento do nível de penetração. Na situação em que se tem a maior injeção de
potência ativa, a potência reativa fornecida pelo VSI decorrente da inserção da impedância
virtual chega a um valor de aproximadamente 4,1 kVAr.
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Figura 7.3: Potência fornecida pelo VSI com variação do nível de penetração.
Resultados experimentais também foram obtidos para o caso em que se adiciona uma
impedância em série com a impedância interna da rede elétrica, como foi apresentado
no capítulo 6, em que essa impedância possui os mesmos valores nominais da que foi
utilizada para obtenção dos resultados de simulação. Na Figura 7.4, os gráficos do desvio
da tensão do PAC (δV%) sem aplicação da impedância virtual, do desvio da tensão do
0
PAC (δ V%) com aplicação da impedância virtual e da potência ativa (Prede ) entregue à
rede elétrica são apresentados. Aos 5,4 s do experimento, é adicionada a impedância em
série com a impedância interna da rede elétrica.
O resultado foi obtido para o pior caso, em que o sistema fotovoltaico opera com a máxima potência possível, ou seja, próximo de sua potência nominal, para testar a eficiência
do método. A potência ativa entregue à rede elétrica tem um valor de aproximadamente
6,6 kW. Nesta condição, sem a aplicação da impedância virtual e antes do enfraquecimento da rede elétrica, o desvio de tensão do PAC (δV%) tem um valor próximo de 6,7
%. Com o enfraquecimento da rede elétrica, o desvio de tensão δV% se eleva para um
valor de aproximadamente 12,1 %, que representa uma elevada sobretensão. Com a apli0
cação da impedância virtual, antes dos 5,4 s do experimento, a flutuação de tensão (δ V%)
tem um valor próximo de 4,8 %. Com o enfraquecimento da rede elétrica, esse valor sobe
para um valor próximo de 6,1 %. Apesar do método proposto não garantir a flutuação de
tensão abaixo dos 5 %, devido à limitações físicas de equipamentos, é possível reduzir
a tensão do PAC em situações dificilmente encontradas na prática, podendo assim, pro-
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teger o sistema elétrico de eventuais danos. Na Figura 7.5 está apresentada a potência
reativa fornecida pelo VSI decorrente da inserção da impedância virtual antes e após o
enfraquecimento da rede elétrica.
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Figura 7.4: Desvio de tensão do PAC com enfraquecimento da rede elétrica.
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Figura 7.5: Potência fornecida pelo VSI com enfraquecimento da rede elétrica.
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Antes do enfraquecimento da rede elétrica, o VSI fornecia uma potência reativa de
aproximadamente 5,1 kVAr para garantir o desvio de tensão abaixo dos 5 %. Com o
enfraquecimento da rede elétrica, a potência reativa fornecida pelo VSI aumentou para
um valor em torno de 5,7 kVAr. Nesse instante, o VSI consome uma potência reativa
próxima da potência reativa máxima que ele pode consumir caso esteja entregando uma
potência ativa de 8 kW. Como o método proposto limita a potência reativa fornecida ou
consumida pelo VSI para garantir a correta operação do VSI, não foi possível garantir a
flutuação de tensão abaixo dos 5 %.

7.2.2

Subtensão

Os resultados experimentais obtidos com a aplicação de uma falta trifásica utilizam os
mesmos dados dos resultados de simulação. Na Figura 7.6 são apresentados os gráficos
do desvio de tensão (δV%) sem a aplicação da impedância virtual, do desvio de tensão
0
(δ V%) com a aplicação da impedância virtual e da potência ativa (Prede ) entregue à rede
elétrica.
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Figura 7.6: Desvio de tensão do PAC com aplicação de uma falta trifásica.
Os resultados foram obtidos em situações críticas, ou seja, em que a potência entregue
à rede elétrica pelo VSI é baixa. Sendo assim, com a aplicação da falta, a rede elétrica
fornecerá uma corrente de alta intensidade, ocasionando em uma alta queda de tensão
em sua impedância interna. A potência ativa entregue à rede elétrica tem um valor de
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aproximadamente 2,1 kW. Com a aplicação da falta, próximo aos 3 s do experimento,o
desvio de tensão (δV%) cai para um valor próximo de -5,6 %. Com a introdução da
0
impedância virtual ao sistema, em aproximadamente 3,1 s, o desvio de tensão (δ V%)
sobe para um valor em torno de -4,6 %. Na Figura 7.7 é apresentada a potência reativa
fornecida pelo VSI decorrente da inserção da impedância virtual com a aplicação da falta.
Conforme as Figuras 7.6 e 7.7, antes da aplicação da falta, não havia sobretensão nem
subtensão presente na tensão do PAC, ou seja, a potência reativa fornecida pela impedância virtual é nula. Com a aplicação da falta, a impedância virtual é habilitada e o
VSI passa a fornecer uma potência reativa de aproximadamente 5,1 kVAr para corrigir a
subtensão presente no PAC.
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Figura 7.7: Potência reativa fornecida pelo VSI na situação de falta.

7.3

Compensação de Potência Reativa

Em decorrência de restrições laboratoriais não foi possível apresentar o caso em que
o VSI opera acima de sua potência nominal. Dessa forma, para representar o caso no qual
uma carga que demanda uma elevada potência reativa é conectada ao PAC, alterou-se o
valor de ie∗
sq no decorrer do ensaio para forçar o VSI a entregar potência reativa, conforme
a Figura 7.8 em que é apresentada a potência reativa entregue pelo VSI.
Inicialmente, não há carga conectada ao PAC, portanto, a potência reativa entregue ao
PAC é aproximadamente nula. Aos 2,87 s é alterado o valor de ie∗
sq para um valor de 14 A
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Figura 7.8: Potência reativa entregue pelo VSI.
e o VSI passa a fornecer uma potência reativa de aproximadamente 3,2 kVAr. Nesta condição, caso o sistema fotovoltaico esteja fornecendo uma potência de 8 kW, o VSI passará
a entregar uma potência próxima de 9 kVA, ou seja, próximo de sua potência nominal.
Para garantir que o VSI não ultrapasse sua potência nominal, aos 5,75 s é introduzida a
técnica de impedância virtual e, assim, o VSI passa a consumir uma potência reativa de
aproximadamente 0,2 kVAr.
Conforme apresentado no diagrama fasorial da Figura 3(b), com o crescimento da
potência reativa fornecida pelo VSI (crescimento da corrente il ) a corrente i f aumenta
a amplitude bem como sua defasagem em relação à tensão vPAC , como demonstrado na
Figura 7.9, em que são apresentados os gráficos da tensão do PAC (vPAC ) e da corrente
(i f ) fornecida pelo VSI da fase 1, em que foi aplicado um fator de expansão de 5 vezes na
corrente para facilitar a visualização.
Antes dos 2,87 s, quando não há fornecimento de potência reativa pelo VSI, a corrente
i f 1 possui uma amplitude de aproximadamente 10 A e a mesma está em fase com a tensão
vPAC1 . Alterando-se a corrente ie∗
sq aos 2,87 s, a corrente i f 1 passou a possuir uma amplitude próxima de 15 A e uma defasagem em relação à tensão vPAC1 de aproximadamente
48◦ , equivalente a um FP = 0, 67. Como apresentado na Figura 7.8, com a introdução da
impedância virtual, o VSI passou a entregar menos potência reativa, como pode ser visto
na Figura 7.10, em que são apresentados os gráficos da corrente entregue pelo VSI (i f ) e
da tensão do PAC (vPAC ) da fase 1 antes e após a introdução da impedância virtual, no qual
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isqe*=14 A

2,83

2,87 2,88

2,93

Figura 7.9: Tensão do PAC e corrente fornecida pelo VSI da fase 1.
foi aplicado um fator de expansão de 5 vezes na corrente para facilitar sua visualização.

5,72

5,75

5,77

5,82

Figura 7.10: Corrente entregue pelo VSI e tensão do PAC da fase 1 antes e após a inserção
da impedância virtual.
Conforme a Figura 7.10, antes dos 5,75 s, o VSI fornecia toda a potência reativa
imposta pelo ie∗
sq . Após 5,75 s, foi possível alterar a amplitude e a fase da corrente i f 1 com
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a impedância virtual. A corrente i f 1 voltou a possuir uma amplitude de aproximadamente
10 A e uma defasagem em relação à tensão vPAC1 próxima de 4◦ , equivalente a um FP =
0, 99. Dessa forma, foi possível controlar o fluxo de potência para garantir o correto
funcionamento do VSI utilizando a técnica de impedância virtual.

7.4

Síntese do Capítulo

A utilização da impedância virtual pode ser útil em vários tipos de aplicações, para
manter o sistema elétrico operando de forma aceitável. Isso foi demonstrado neste capítulo, em que foram obtidos os resultados experimentais em uma plataforma fotovoltaica
padrão. Os resultados foram divididos de acordo com o problema a ser analisado. Em
decorrência de restrições laboratoriais, alguns casos apresentados não puderam ser obtidos de forma idêntica aos da simulação. Ainda assim, com os resultados apresentados,
ficou claro como a utilização do método proposto em conjunto com a impedância virtual
foi fundamental na mitigação dos problemas apresentados, mantendo assim, o correto
funcionamento do sistema.

Capítulo 8
Conclusões

8.1

Conclusões Gerais

Neste trabalho foi implementado um esquema de controle utilizado para interconexão
de sistemas fotovoltaicos à rede elétrica. O esquema consiste em realizar o controle do
VSI para que o mesmo tenha um comportamento similar ao de uma fonte de corrente
conectada à rede elétrica. Neste esquema, foi implementada a técnica de impedância
virtual com a finalidade de regular o fluxo de potência dos sistemas fotovoltaicos.
O sistema fotovoltaico utilizado é composto por um array fotovoltaico de 8 kWp, um
conversor CC/CC do tipo boost responsável por elevar a tensão do array fotovoltaico,
bem como garantir que o painel opere em um ponto de condição ótima, injetando na rede
elétrica a máxima potência disponível. A integração com a rede elétrica foi obtida por
meio de um VSI, que realizou a conversão CC/CA, e por um filtro de conexão do tipo
LCL, responsável por reduzir os harmônicos de alta frequência decorrentes do processo
de chaveamento do VSI.
Na utilização da estratégia de controle foi empregado um controlador PI para realizar
o controle da tensão do barramento CC. As correntes de saída do VSI foram reguladas de
forma indireta, controlando-se as correntes da rede elétrica, que foram reguladas no referencial estacionário utilizando controladores DSCs, que são controladores que garantem
erro nulo em regime permanente para grandezas senoidais. O projeto dos controladores foi baseado no método de alocação de polos, em que é escolhido o percentual de
overshoot e o tempo de estabilização do polinômio de malha fechada. Com base nisso, os
parâmetros dos controladores são determinados.
Neste trabalho, foi analisado o desvio de tensão da rede elétrica com o aumento da
penetração do sistema fotovoltaico bem como aplicação de distúrbios. Foi feita também
uma análise de regime permanente do VSI conectado à rede elétrica. Para a análise do
desvio de tensão da rede elétrica, foram obtidos resultados de simulação e experimentais
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em que foi feita a variação do nível de penetração do sistema fotovoltaico, variação da
impedância interna da rede elétrica e aplicação de falta. Ficou evidente que em redes
elétricas fracas (alta impedância interna), o desvio de tensão é crítico quando há uma alta
penetração do sistema fotovoltaico e na ocorrência de uma falta. Dessa forma, foi implementada a técnica de impedância virtual, em que foi utilizada uma impedância virtual
adaptativa para mitigar o desvio de tensão. A impedância virtual utilizada se adaptou de
acordo com o desvio de tensão do PAC e ela atuou fornecendo ou consumindo potência
reativa do VSI para garantir a tensão do PAC em valores aceitáveis.
Na estrutura de controle indireta, a potência reativa demandada por uma eventual carga
conectada ao PAC é fornecida pelo VSI. Entretanto, a capacidade de compensação do VSI
irá depender de sua potência nominal. A análise de regime permanente do VSI foi analisada por meio de diagramas fasoriais e resultados de simulação e experimentais e, com
o objetivo de garantir que o VSI sempre irá operar abaixo de sua potência nominal, foi
proposta a implementação da impedância virtual. A impedância virtual atuou simulando
o fornecimento de parte da potência reativa demandada pela carga, garantindo assim, a
operação correta do VSI.
Nos dois casos estudados, desvio de tensão da rede elétrica e compensação de potência
reativa, foi utilizada a técnica de impedância virtual para mitigação do desvio de tensão
bem como garantir o funcionamento adequado do VSI. Em ambos os casos, a utilização
da impedância virtual permitiu ao VSI entregar ou consumir potência reativa da rede elétrica. Levando em consideração que, geralmente os inversores conectados à rede elétrica
atuam apenas fornecendo potência ativa, a utilização da impedância virtual permitiu otimizar o funcionamento do sistema pois não necessitou da utilização de elementos físicos
adicionais.

8.2

Trabalhos Futuros

Como proposta de trabalhos futuros, os seguintes pontos são sugeridos:
• Analisar outros problemas de qualidade de energia elétrica devido a ocorrência de
distúrbios na mesma;
• Analisar a implementação da impedância virtual em um VSI operando no modo
tensão;
• Utilização da técnica de controle por decaimento no controle do fluxo de potência
do VSI juntamente com a utilização da impedância virtual para realizar o controle
desacoplado das potências;
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• Utilização da técnica de impedância virtual quando o VSI está operando de forma
isolada;
• Utilização da transformada Wavelet para estimação da impedância interna da rede
elétrica.
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