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Resumo 

 

Esta dissertação tem como principal objetivo propor um Controlador Unificado de Qualidade de Energia 

(UPQC) de modo a ligar um painel fotovoltaico à rede elétrica sem aumentar o número de conversores 

eletrónicos de potência a utilizar. 

O UPQC proposto é baseado num Conversor Matricial Indireto, proporcionando assim um andar 

intermédio de ligação do painel, através de um filtro indutivo. 

A ligação do conversor à rede é feita através de um transformador série, e a ligação ao PCC é feita 

diretamente em paralelo. 

São utilizados filtros de segunda ordem de modo a reduzir as harmónicas de alta frequência, que 

resultam da comutação dos semicondutores tanto para a ligação ao transformador série como para a 

ligação ao PCC. Também é dimensionado o filtro indutivo de ligação do PV. 

O controlo do conversor utiliza o método de controlo por modo de deslizamento, associado à 

representação dos vetores espaciais dos estados do sistema, garantindo assim um controlo com 

tempos de resposta reduzidos. 

Dimensionam-se os controladores PI utilizados nos controlos das tensões no transformador série e da 

corrente no PV de acordo com a dinâmica do sistema. 

Utiliza-se a plataforma MATLAB/Simulink para testes, sendo obtidas melhorias no fator de potência e 

na THD da corrente, mantendo-se as tensões no PCC mesmo em situações de cava e sobretensão, 

estando o sistema funcionando em simultâneo como ligação do PV à rede elétrica, comprovando assim 

a utilidade do UPQC na melhoria da qualidade de energia elétrica, além de ser aproveitado como 

conversor de potência para o PV. 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Filtro Ativo de Potência, Qualidade de Energia Elétrica, Condicionador Unificado de 

Qualidade de Energia, Conversor Matricial Indireto, Controlo por Modo de Deslizamento, Painel 

Fotovoltaico  
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Abstract 

 

The main goal of this master thesis is to propose a Unified Power Quality Conditioner (UPQC) that 

allows the connection of a photovoltaic panel to the grid without increase the number of power electronic 

converters.  

The proposed UPQC is based on an IMC, providing a DC link to connect the panel, through an inductive 

filter. 

The connection to the grid is made by a series transformer, while the PCC connection is made in shunt. 

Second order filters are used to minimize high frequency harmonics, generated by the switching of the 

semiconductors, in the series transformer and PCC connections. It is also sized the inductive filter to 

connect the PV. 

The control of the converter is performed with the Sliding Mode Control Method, associated to state-

space vectors representation, guaranteeing fast response times. 

The PI controllers used to control the series transformer voltages and PV current are sized accordingly 

to the system dynamics. 

Using MATLAB / Simulink for tests, results show improvement in the power factor and current THD, 

while the PCC voltages are maintained in situations of sag and swell and simultaneously provides the 

PV a connection to the grid, proving the power quality improvement with the UPQC, and it’s use as a 

converter for the connection of a PV to the grid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Active Power Filter, Power Quality, Unified Power Quality Conditioner, Indirect Matrix 
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1. Introdução 

 

Com o aumento de cargas não lineares e consequente aumento da taxa de distorção harmónica das 

correntes e tensões, têm aumentado as preocupações com os indicadores de Qualidade de Energia 

Elétrica (QEE). Adicionalmente, outros problemas de QEE, porventura mais gravosos, tais como cavas 

de tensão e sobretensões, também têm merecido uma crescente atenção por parte da comunidade 

científica porque, para além de provocarem mau funcionamento da generalidade das cargas, poderão 

ser particularmente prejudiciais a cargas sensíveis, como data centres e inclusivamente ser 

responsáveis pela interrupção temporária de alguns processos industriais e serviços de emergência.  

De modo a resolver alguns problemas de QEE várias soluções têm sido desenvolvidas, nomeadamente 

filtros híbridos ativos de potência (APF) série e paralelo, restauradores dinâmicos de tensão (DVR) e 

UPQCs. Apesar do maior custo e da complexibilidade de controlo, os APFs têm uma maior performance 

de filtragem que os filtros passivos, sendo preferíveis na maioria das aplicações (Axente, Ganesh, Basu, 

Conlon, Gaughan, 2010).  

Os APFs podem ser instalados em série ou em paralelo, sendo utilizados como compensadores de 

energia reativa e componentes harmónicas de baixa frequência. A utilização em série, permite 

compensar as harmónicas da tensão, enquanto na ligação em paralelo a compensação é feita nas 

harmónicas da corrente (Modesto, R.A.; Silva S.A.; Oliveira A.A.; Bacon V.D, 2016). As topologias de 

ambos são apresentadas na figura 1.1. 

 

 

O DVR é utilizado para compensar variações na tensão, como cavas e sobretensões, e a sua topologia 

é similar ao APF em série, sendo a principal diferença a unidade de armazenamento de energia, como 

visto na figura 1.2. 

   

 

 

a) b) 

Figura 1.1 - Topologias do APF série (a) e paralelo (b) 
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Figura 1.2 - Topologia de um DVR 

 

O UPQC incorpora simultaneamente a compensação série e paralelo, sendo composto por um APF 

série e um em paralelo (Figura 1.3), permitindo ainda a compensação da tensão de forma similar ao 

DVR, porém sem a necessidade de uma unidade de armazenamento.  

 

Figura 1.3 - Topologia do UPQC 
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O UPQC estudado baseia-se num Conversor Matricial Indireto (CMI), sem a utilização de elementos 

de armazenamento de energia no andar intermédio. 

Com o aumento da utilização de fontes de energia renovável por parte dos consumidores, aqueles que 

optem pela instalação de um UPQC com um andar intermédio disponível, possuem a escolha de utilizá-

lo como ligação de um PV ao PCC (Point of Common Coupling), proporcionando assim um melhor 

custo benefício. 

Os principais parâmetros de QEE relevantes para a análise do UPQC serão apresentados de seguida. 

 

1.1. Parâmetros de Qualidade de Energia Elétrica 

 

Apesar da norma EN 50160 descrever apenas as características no ponto de entrega ao cliente da 

tensão de alimentação, é necessário também garantir outros parâmetros relacionados com a QEE, 

nomeadamente o conteúdo harmónico das correntes, uma vez que estas irão causar distorções na 

tensão a outros utilizadores. 

Neste trabalho os parâmetros de QEE avaliados são a 𝑇𝐻𝐷 da tensão (𝑇𝐻𝐷𝑣) e o valor eficaz da tensão 

(𝑉𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎) no PCC, e a 𝑇𝐻𝐷 da corrente (𝑇𝐻𝐷𝑖) e o fator de potência (FP) pedido à rede. 

A 𝑇𝐻𝐷 mede a distorção harmónica presente no sinal em relação à frequência fundamental, e é definida 

por (1.1). Onde 𝑉𝑛 representa a n-ésima harmónica, e n = 1 é a frequência fundamental. 

 

 

O fator de potência é definido como a razão entre a potência ativa P e a potência aparente S (1.2). 

 

 

 

Dado que o fator de deslocamento, cos𝜑𝑛, é igual ao cosseno do ângulo de desfasagem entre a 

harmónica n da tensão e da corrente, o FP pode ser reescrito por (1.3). 

 

 
𝑇𝐻𝐷 =

√∑ 𝑉𝑖
2∞

𝑖=2

𝑉1
 (1.1) 

 

𝐹𝑃 =
𝑃

𝑆
=

1
𝑇∫

𝑣(𝑡)𝑖(𝑡)
𝑇

0
 𝑑𝑡

𝑉𝑒𝑓𝐼𝑒𝑓
 

(1.2) 
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Estes parâmetros de QEE são fundamentais para avaliar o comportamento do UPQC. 

 

1.2. Objetivos do Trabalho 

 

Esta dissertação tem como objetivo propor, dimensionar e testar um Condicionador Unificado de 

Qualidade de Energia Elétrica (UPQC) baseado num Conversor Matricial Indireto utilizando o andar 

intermédio do conversor como ponto de ligação de um painel fotovoltaico (PV). 

Para cumprir esse objetivo, é necessário: 

 Dimensionar os filtros de ligação do conversor à Rede de Energia Elétrica (REE); 

 Dimensionar o filtro de ligação do PV ao andar intermédio do UPQC; 

 Dimensionar controladores de corrente e de tensão que garantam a estabilidade de sistema e 

o seu correto funcionamento dentro dos limites estabelecidos para as cavas e as sobretensões, 

garantindo também que o sistema é capaz de responder a variações dos parâmetros do PV. 

 Testar o sistema proposto em várias condições de carga, de funcionamento normal ou 

perturbado da rede, e fatores externos que influenciam o painel fotovoltaico. 

 

1.3. Estrutura do trabalho 

 

No capítulo 1 faz-se a introdução ao trabalho realizado, onde é abordado o tema de qualidade de 

energia elétrica, possíveis soluções e comparação entre as mesmas. É apresentado o UPQC, a sua 

topologia habitual e a motivação para instalação do PV neste sistema. 

No capítulo 2 é apresentado o UPQC, incluindo o transformador série, o CMI, sendo este separado 

entre retificador e inversor, e o painel fotovoltaico. É estudada a variação dos parâmetros do PV com a 

temperatura e a irradiação, assim como as equações necessárias para o simular. 

No capítulo 3 são dimensionados os filtros de ligação do conversor à rede, tanto do lado do retificador 

como do inversor, além de ser dimensionar o filtro indutivo do PV. 

No capítulo 4 dimensionam-se os controladores e introduz-se o controlo por modo de deslizamento. 

Nos subcapítulos apresentam-se os vetores a utilizar para controlar o CMI e o dimensionamento dos 

compensadores PI utilizados. 

 
𝐹𝑃 =

1

√1 + 𝑇𝐻𝐷𝑣2

1

√1 + 𝑇𝐻𝐷𝑖
2
cos𝜑1  (1.3) 
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No capítulo 5 são apresentados os resultados das simulações com cargas lineares e não lineares, para 

as situações de cava e sobretensão, assim como para a variação dos parâmetros do PV. 

No último capítulo apresentam-se as conclusões do trabalho realizado e as sugestões para próximos 

trabalhos. 
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2. UPQC com PV incorporado 

 

No esquema da figura representam-se a rede e a carga com a ligação do UPQC em série através do 

transformador e em paralelo no PCC. A topologia do UPQC é baseada em um Conversor Matricial 

Indireto, sendo necessários filtros de modo a reduzir as harmónicas de alta frequência geradas pelo 

processo de comutação dos semicondutores. O PV será ligado através do andar intermédio do 

conversor, e para adaptação das correntes e das tensões, será utilizado um filtro indutivo. 

 

 

Figura 2.1 - Esquema do UPQC com Painel Fotovoltaico ligado ao andar intermédio. 

 

2.1. Transformador Série 

 

O transformador série é utilizado como interligação entre o conversor e a rede elétrica, suportando a 

diferença de tensão entre a rede e a carga. 

O transformador utilizado neste trabalho possui uma relação de transformação 1:2 (primário do lado da 

rede e secundário do lado do conversor) de modo a diminuir as correntes do lado do conversor, 

diminuindo o valor máximo das correntes nos semicondutores. O aumento na tensão causado pela 

relação de transformação não afetará significativamente o conversor, visto que a tensão suportada pelo 

transformador será limitada a ocasionais perturbações na rede. 

O dimensionamento do transformador foi efetuado considerando as condições de funcionamento mais 

gravosas para o qual foi projetado, ou seja, no caso de ocorrência de uma cava de tensão na rede. De 

acordo com a norma EN 50160 (50160,2010), define-se uma cava de tensão como uma redução do 

valor eficaz da tensão de alimentação para um valor compreendido entre 90% e 5% da tensão nominal. 

Neste estudo foram considerados cavas de tensão de 20% e sobretensões de 15%, ou seja, 

dimensionou-se o transformador para variações de 20% face ao valor nominal da tensão. Apesar de 

não ser abrangida toda a gama de tensões resultantes de uma cava, as variações consideradas são 

suficientemente graves para se traduzirem em problemas sérios para certos equipamentos, 
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principalmente em certas indústrias em que os processos de produção estão associados a altos custos 

quando interrompidos. 

Como será utilizado um painel fotovoltaico no andar intermédio, dimensionou-se o transformador de 

modo que, na pior das situações, a potência necessária para compensar a variação da tensão seja 

inferior à do transformador. Deste modo a potência do transformador é dada por (2.1). 

 

 

Para dimensionar os parâmetros do transformador recorre-se ao esquema equivalente em T, sendo 

necessário dois ensaios, um em vazio e outro em curto-circuito (Sucena Paiva, 2005). 

Na tabela 2.1 encontram-se os parâmetros necessários para a simulação do transformador série. 

 

Tabela 2.1 - Parâmetros do modelo do transformador 

Parâmetros Constitutivos 
Parâmetros do Ramo 

Transversal 

Parâmetros do Ramo 

Longitudinal 

𝑆𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓(KVA) Frequência (Hz) 𝑅𝑚(𝑝. 𝑢. ) 𝑋𝑚(𝑝. 𝑢. ) 𝑅1, 𝑅2(𝑝. 𝑢. ) 𝑋1, 𝑋2(𝑝. 𝑢. ) 

1,5 50 500 34,56 0,005 0,0219 

 

 

2.2. Conversor Matricial Indireto 

 

O Conversor Matricial Indireto é um conversor AC-AC e é utilizado neste trabalho porque tem um andar 

intermédio DC, necessário para a ligação do painel fotovoltaico. Esta topologia baseia-se na associação 

retificador – inversor (Figura 2.2) (Kolar, Baumann, Schafmeister, Erti, 2002) e, para estudar a 

associação destes dois conversores será feita uma análise individual de cada um deles, o que 

possibilitará o controlo individual de cada parte. 

 

 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓 ≥ 0.2𝑃𝑃𝑉𝑁 (2.1) 
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Figura 2.2 - Topologia do CMI. 

 

Admitindo interruptores ideais, o estado dos interruptores pode ser representado por uma variável 𝑆𝑖𝑗 

(i e j representam a posição do interruptor no conversor), apresentando o valor logico “1” para o estado 

de condução (“ON”) e o valor logico “0” para o estado de corte (“OFF”) (2.2). 

 

2.2.1. Retificador 

 

Utilizando os interruptores ideais descritos anteriormente e utilizando a variável 𝑆𝑅𝑖𝑗 para descrever o 

estado do interruptor, assim como em (2.2), podem relacionar-se as variáveis de entrada e de saída do 

retificador através de equações matriciais (Holmes, Lipo, 1992). 

Os estados deste conversor são definidos de forma a evitar curto circuitos na alimentação. Por esse 

motivo, impõe-se a restrição (2.3). 

 

 

A tensão 𝑣𝐷𝐶 no andar intermédio relaciona-se com as tensões simples de entrada do retificador através 

de (2.4). 

 

 
𝑆𝑖𝑗 = {

1, 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢çã𝑜
0, 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒

     𝑖, 𝑗 ∈ {1,2,3} (2.2) 

 
∑𝑆𝑅𝑖𝑗 = 1

3

𝑖=1

       𝑗 ∈ {1,2} (2.3) 

 
𝑣𝐷𝐶 = [𝑆𝑅11 − 𝑆𝑅21 𝑆𝑅12 − 𝑆𝑅22 𝑆𝑅13 − 𝑆𝑅23] [

𝑣𝑎
𝑣𝑏
𝑣𝑐

] (2.4) 



9 
 

 

As correntes de entrada do retificador (2.5) podem ser determinadas em função da corrente do andar 

intermédio. 

 

De modo a simplificar o controlo das correntes e tensões utiliza-se a transformação de Concordia (2.6), 

passando assim de um sistema de coordenadas abc para um sistema de coordenadas 𝛼𝛽0. 

Considerando um sistema equilibrado a componente homopolar será sempre nula simplificando assim 

o processo de controlo. 

Ao aplicar a transformação de Concordia aos estados dos conversores, é possível representá-los 

através de vetores no plano 𝛼𝛽. 

 

 

Os vetores espaciais de tensão composta (2.7) determinam-se aplicando a transposta da matriz de 

Concordia às tensões simples de saída, passando assim de um sistema de coordenadas abc para 

coordenadas 𝛼𝛽0. 

 

Da mesma forma, aplica-se à corrente a transposta da matriz de Concordia (2.8), obtendo-se os vetores 

espaciais de corrente. 

 

Aplicando a transformação de Concordia (2.8) às combinações possíveis de ligação de interruptores 

do retificador, obtém-se a tabela 2.2, onde além de estarem representados os vetores espaciais, 

 

[
𝑖𝑎
𝑖𝑏
𝑖𝑐

] = [

𝑆𝑅11 𝑆𝑅21
𝑆𝑅12 𝑆𝑅22
𝑆𝑅13 𝑆𝑅23

] [
𝑖𝐷𝐶
−𝑖𝐷𝐶

] (2.5) 

 

𝐂 = √
2

3

[
 
 
 
 
 
 1 0

1

√2

−
1

2

√3

2

1

√2

−
1

2
−
√3

2

1

√2]
 
 
 
 
 
 

 (2.6) 

 
[

𝑣𝛼
𝑣𝛽
𝑣0
] = 𝐂𝑇 [

𝑣𝐴𝑁
𝑣𝐵𝑁
𝑣𝐶𝑁

] (2.7) 

 

[

𝑖𝛼
𝑖𝛽
𝑖0

] = 𝑪𝑇 [
𝑖𝑎
𝑖𝑏
𝑖𝑐

] (2.8) 
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também se representam as correntes de entrada e as tensões no andar intermédio. Na figura 2.3 onde 

representam-se os vetores no plano 𝛼𝛽. Estes vetores permitem controlar as correntes da rede, ou 

seja, permitem controlar o fator de potência. 

 

Tabela 2.2 - Combinações de estados dos interruptores e relações entre entradas e saídas do 
retificador. 

Estados 𝑺𝑹𝟏𝟏 𝑺𝑹𝟐𝟏 𝑺𝑹𝟏𝟐 𝑺𝑹𝟐𝟐 𝑺𝑹𝟏𝟑 𝑺𝑹𝟐𝟑 𝒗𝑫 𝒗𝑪 𝒗𝑫𝑪 𝒊𝒂 𝒊𝒃 𝒊𝒄 |𝑰| 𝝁 

R1 1 0 0 0 0 1 𝑣𝑎 𝑣𝑐 -𝑣𝑐𝑎 𝑖𝐷𝐶  0 -𝑖𝐷𝐶 √2𝑖𝐷𝐶 𝜋/6 

R2 0 0 1 0 0 1 𝑣𝑏 𝑣𝑐 𝑣𝑏𝑐 0 𝑖𝐷𝐶 -𝑖𝐷𝐶 √2𝑖𝐷𝐶 𝜋/2 

R3 0 1 1 0 0 0 𝑣𝑏 𝑣𝑎 -𝑣𝑎𝑏 -𝑖𝐷𝐶  𝑖𝐷𝐶 0 √2𝑖𝐷𝐶 5𝜋/6 

R4 0 1 0 0 1 0 𝑣𝑐 𝑣𝑎 𝑣𝑐𝑎 -𝑖𝐷𝐶  0 𝑖𝐷𝐶 √2𝑖𝐷𝐶 -5𝜋/6 

R5 0 0 0 1 1 0 𝑣𝑐 𝑣𝑏 -𝑣𝑏𝑐 0 -𝑖𝐷𝐶 𝑖𝐷𝐶 √2𝑖𝐷𝐶 -𝜋/2 

R6 1 0 0 1 0 0 𝑣𝑎 𝑣𝑏 𝑣𝑎𝑏 𝑖𝐷𝐶  -𝑖𝐷𝐶 0 √2𝑖𝐷𝐶 -𝜋/6 

R7 1 1 0 0 0 0 𝑣𝑎 𝑣𝑎 0 0 0 0 - - 

R8 0 0 1 1 0 0 𝑣𝑏 𝑣𝑏 0 0 0 0 - - 

R9 0 0 0 0 1 1 𝑣𝑐 𝑣𝑐 0 0 0 0 - - 

 

 

Figura 2.3 - Representação espacial no plano 𝜶𝜷 dos vetores correspondentes aos estados do 
retificador. 

 

2.2.2. Inversor 

 

Admitindo, novamente, interruptores ideais, utiliza-se a variável 𝑆𝐼𝑖𝑗  para representar os estados dos 

interruptores, como visto em (2.2). 

Para garantir que nenhuma das correntes de saída do inversor fique em aberto, impõe-se a restrição 

(2.9). 
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Por causa destas restrições, pode-se simplificar a representação dos estados dos interruptores, 

representando-os pelas variáveis 𝛾1, 𝛾2 e 𝛾3, definidas por (2.10). 

 

  

Com base em (2.10) determinam-se as tensões de saída do inversor com base na tensão 𝑣𝐷𝐶 no andar 

intermédio. 

 

A corrente 𝑖𝐷𝐶 depende diretamente das correntes AC no secundário do transformador e é dada por 

(2.12). 

 

 

Aplicando a transformação de Concordia (2.8) às combinações possíveis de ligação de interruptores 

do inversor, obtém-se a tabela 2.3, onde além de estarem representados os vetores espaciais, também 

se representam as tensões de saída e as correntes no andar intermédio, e a figura 2.4 onde se 

representam os vetores no plano 𝛼𝛽. Estes vetores permitem o controlo das correntes das correntes 

AC no secundário do transformador, que permitirão o controlo da tensão no transformador série. 

 

 

 

 

 
∑𝑆𝐼𝑖𝑗 = 1       𝑗 ∈ {1,2,3}

2

𝑖=1

 (2.9) 

 
𝛾𝑘 = {

1, 𝑠𝑒 𝑆𝐼𝑘1  𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑧 𝑒 𝑆𝐼𝑘2  𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒

0, 𝑠𝑒 𝑆𝐼𝑘1  𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑒 𝑆𝐼𝑘2  𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑧 
 (2.10) 

 
[

𝑣𝐴𝐵
𝑣𝐵𝐶
𝑣𝐶𝐴

] = [

𝛾1 − 𝛾2
𝛾2 − 𝛾3
𝛾3 − 𝛾1

] 𝑣𝐷𝐶 (2.11) 

 𝑖𝐷𝐶 = 𝛾1𝑖𝐴 + 𝛾2𝑖𝐵 + 𝛾3𝑖𝐶  (2.12) 



12 
 

Tabela 2.3 - Combinações de estados dos interruptores e relações entre entradas e saídas do 
inversor. 

Estados 𝜸𝟏 𝜸𝟐 𝜸𝟑 𝒗𝑨 𝒗𝑩 𝒗𝑪 𝒗𝑨𝑩 𝒗𝑩𝑪 𝒗𝑪𝑨 𝒊𝑫𝑪 |𝑽| 𝜹 

I1 1 0 0 𝑣𝐷 𝑣𝐶 𝑣𝐶 𝑣𝐷𝐶 0 -𝑣𝐷𝐶 𝑖𝐴 √2𝑣𝐷𝐶 𝜋/6 

I2 1 1 0 𝑣𝐷 𝑣𝐷 𝑣𝐶 0 𝑣𝐷𝐶 -𝑣𝐷𝐶 -𝑖𝐶 √2𝑣𝐷𝐶 𝜋/2 

I3 0 1 1 𝑣𝐶 𝑣𝐷 𝑣𝐶 -𝑣𝐷𝐶 𝑣𝐷𝐶 0 𝑖𝐵 √2𝑣𝐷𝐶 5𝜋/6 

I4 0 1 1 𝑣𝐶 𝑣𝐷 𝑣𝐷 -𝑣𝐷𝐶 0 𝑣𝐷𝐶 -𝑖𝐴 √2𝑣𝐷𝐶 -5𝜋/6 

I5 0 0 1 𝑣𝐶 𝑣𝐶 𝑣𝐷 0 -𝑣𝐷𝐶 𝑣𝐷𝐶 𝑖𝐶 √2𝑣𝐷𝐶 -𝜋/2 

I6 1 0 1 𝑣𝐷 𝑣𝐶 𝑣𝐷 𝑣𝐷𝐶 -𝑣𝐷𝐶 0 -𝑖𝐵 √2𝑣𝐷𝐶 -𝜋/6 

I7 0 0 0 𝑣𝐶 𝑣𝐶 𝑣𝐶 0 0 0 0 - - 

I8 1 1 1 𝑣𝐷 𝑣𝐷 𝑣𝐷 0 0 0 0 - - 

 

 

Figura 2.4 - Representação espacial no plano 𝜶𝜷 dos vetores da tensão correspondentes aos 
estados do inversor. 

 

Como o inversor será controlado através das correntes, representam-se os vetores espaciais das 

correntes no plano 𝛼𝛽 na figura 2.5. 

 

Figura 2.5 - Representação espacial no plano 𝜶𝜷 dos vetores da corrente correspondentes aos 
estados do inversor. 
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2.3. Painel Fotovoltaico 

 

Neste capítulo será estudado um dos possíveis modelos de um PV, sendo escolhido o modelo de 3 

parâmetros e um díodo. Este trabalho tem como objetivo o correto funcionamento do sistema com e 

sem variação dos parâmetros do PV, não sendo necessário a utilização de um modelo mais complexo. 

 

2.3.1. Modelo Teórico 

 

Em termos de um modelo matemático relativamente simplificado, uma célula pode ser descrita através 

do circuito elétrico equivalente que se mostra na figura 2.6. 

 

Figura 2.6 - Modelo equivalente de uma célula fotovoltaica. 

 

A fonte de corrente 𝐼𝑠 representa a corrente elétrica gerada pelo feixe de radiação luminosa, constituído 

por fotões, ao atingir a superfície activa da célula (efeito fotovoltaico); Esta corrente unidirecional é 

constante para uma dada irradiância, G, incidente. A junção p-n funciona como um díodo que é 

atravessado por uma corrente interna unidirecional 𝐼𝐷 que depende da tensão 𝑉𝑐𝑒𝑙𝑙 aos terminais da 

célula (Castro, 2011). 

A corrente do díodo é dada por (2.13): 

 

 

Onde 𝑉𝑇, a tensão térmica, é dada por (2.14), e depende da constante de Boltzmann k, da temperatura 

da célula 𝑇𝑐𝑒𝑙𝑙, e da carga do eletrão, q. 

 

 
𝐼𝐷 = 𝐼0 (𝑒

𝑉𝑐𝑒𝑙𝑙
𝑚𝑉𝑇 − 1) (2.13) 
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Como a temperatura da célula varia com a temperatura ambiente e a irradiação, obtém-se esta relação 

através de (2.15), que depende do NOCT, obtido através da folha de características disponibilizadas 

pelo fabricante. 

 

 

O fator de idealidade do díodo, m, é dado por (2.16), 𝑉𝑀𝑃 e 𝐼𝑀𝑃 são respetivamente, a tensão e corrente 

para as quais a potência é máxima, 𝑉𝑐𝑎 a tensão em circuito aberto e 𝐼𝑐𝑐 a corrente em curto circuito. 

 

 

Da figura 2.6 e de (2.13), obtém-se a corrente à saída da célula fotovoltaica (2.15):  

 

 

Considerando um curto circuito na célula, obtém-se a corrente de curto circuito, 𝐼𝑐𝑐
𝑟𝑒𝑓

, e a corrente 

inversa de saturação,  𝐼0
𝑟𝑒𝑓

, através de (2.18) e (2.19). Ficam assim definidos os 3 parâmetros do modelo 

da célula fotovoltaica: a corrente de curto circuito, 𝐼𝑐𝑐
𝑟𝑒𝑓

, a corrente inversa de saturação, 𝐼0
𝑟𝑒𝑓

, e o fator 

de idealidade do díodo de idealidade m. 

 

 

 
𝑉𝑇 =

𝑘𝑇𝑐𝑒𝑙𝑙
𝑞

 (2.14) 

 
𝑇𝑐𝑒𝑙𝑙 = 𝑇𝑎𝑚𝑏 +

𝐺(𝑁𝑂𝐶𝑇 − 20)

800
 (2.15) 

 
𝑚 =

𝑉𝑀𝑃
𝑟𝑒𝑓

− 𝑉𝑐𝑎
𝑟𝑒𝑓

𝑉𝑇
𝑟𝑒𝑓

ln (1 −
𝐼𝑀𝑃
𝑟𝑒𝑓

𝐼𝑐𝑐
𝑟𝑒𝑓)

 
(2.16) 

 
𝐼𝑐𝑒𝑙𝑙 = 𝐼𝑆 − 𝐼0 (𝑒

𝑉𝑐𝑒𝑙𝑙
𝑚𝑉𝑇 − 1) (2.17) 

 𝐼𝑐𝑐
𝑟𝑒𝑓

= 𝐼𝑠
𝑟𝑒𝑓

 (2.18) 

  
𝐼0
𝑟𝑒𝑓

=
𝐼𝑐𝑐
𝑟𝑒𝑓

𝑒

𝑉𝑐𝑎
𝑟𝑒𝑓

𝑚𝑉𝑇
𝑟𝑒𝑓

− 1

 (2.19) 
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Como os valores de tensão e correntes para uma célula são geralmente baixos, é necessário utilizar a 

associação de células em paralelo, para aumentar a corrente e a associação de células em série, para 

aumentar a tensão. Portanto um PV formado por uma matriz de células no formato (Ns x Np) terá a 

corrente, tensão e potência representados por (2.20). 

 

Das equações (2.15) e (2.20) obtém-se a equação da corrente de saída do módulo (2.21). 

 

 

2.3.2. Influência de fatores externos nos parâmetros do PV 

 

As especificações dos painéis fotovoltaicos são fornecidas para uma determinada irradiação e 

temperatura de referência (geralmente para uma temperatura de 25ºC e uma irradiação de 1000W/m2. 

No entanto, os valores das características elétricas de um painel variam consoante as diferentes 

condições de funcionamento. Sendo assim, é necessário que essas características sejam conhecidas. 

Os valores dos coeficientes utilizados são fornecidos nos catálogos do painel, de modo a se prever o 

seu comportamento com a variação dos parâmetros (Adamo F.; Attivissimo F.; Di Nisio A.; Lanzolla A. 

M. L.; Spadavecchia M., 2009). 

A dependência da corrente com a temperatura é dada por (2.22) e varia com o coeficiente de 

temperatura da corrente 𝐾𝑖, sempre positivo. 

 

 

A dependência da tensão com a temperatura é dada por (2.23) e varia com o coeficiente de temperatura 

da tensão 𝐾𝑣, sempre negativo. 

 

  

𝐼𝑃𝑉 = NP𝐼𝑐𝑒𝑙𝑙              
𝑉𝑃𝑉 = Ns𝑉𝑐𝑒𝑙𝑙              
𝑃𝑃𝑉 = NpNs𝑉𝑐𝑒𝑙𝑙𝐼𝑐𝑒𝑙𝑙

 

 

(2.20) 

 
𝐼𝑃𝑉 = 𝐼𝐿𝑃𝑉 − 𝑁𝑝𝐼0(𝑒

𝑉𝑐𝑒𝑙𝑙
𝑁𝑠𝑚𝑉𝑇 − 1) (2.21) 

 𝐼𝐿(𝑇) = 𝐼𝐿(𝑇𝑟𝑒𝑓) + 𝐾𝐼(𝑇 − 𝑇𝑟𝑒𝑓) (2.22) 
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Os painéis fotovoltaicos também são sensíveis à irradiação, que por sua vez depende essencialmente 

das condições atmosféricas, posicionamento geográfico, orientação e ângulo de inclinação do painel 

(Castañer L.; Silvestre S., 2002). Sabendo a irradiação atual, G, e em condições de referência, 𝐺𝑟𝑒𝑓, 

obtém-se a dependência da corrente e da tensão através de (2.24) e (2.25). 

 

 

 

Considerando a variação em simultâneo da temperatura e da irradiação e a variação da tensão e da 

corrente no ponto de máxima potência dada da mesma forma que a tensão em circuito aberto e a 

corrente em curto circuito, respectivamente, obtém-se (2.26) e (2.27). 

 

 

  

  

 𝑉𝑐𝑎(𝑇) = 𝑉𝑐𝑎(𝑇𝑟𝑒𝑓) + 𝐾𝑣(𝑇 − 𝑇𝑟𝑒𝑓) (2.23) 

 
𝐼𝐿(𝑇) = 𝐼𝐿𝐺𝑟𝑒𝑓(𝑇)

𝐺

𝐺𝑟𝑒𝑓
  (2.24) 

 
𝑉𝑐𝑎(𝑇) = 𝑉𝑐𝑎𝐺𝑟𝑒𝑓(𝑇) + 𝑉𝑇 ln (

𝐺

𝐺𝑟𝑒𝑓
) (2.25) 

 
𝑉𝑀𝑃 = 𝑉𝑀𝑃(𝑇𝑟𝑒𝑓) + ln(

𝐺

𝐺𝑟𝑒𝑓
)𝑉𝑇 + 𝐾𝑣(𝑇 − 𝑇𝑟𝑒𝑓) (2.26) 

 
𝐼𝑀𝑃 = (𝐼𝑀𝑃(𝑇𝑟𝑒𝑓) + 𝐾𝑖(𝑇 − 𝑇𝑟𝑒𝑓) )

𝐺

𝐺𝑟𝑒𝑓
  (2.27) 
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3. Dimensionamento dos Filtros  

 

De modo a eliminar as harmónicas de alta frequência, que resultam da comutação dos semicondutores, 

serão utilizados filtros de segunda ordem na ligação do CMI à rede, tanto através do transformador 

série como na ligação ao PCC. Também será utilizado um filtro indutivo na ligação do PV ao andar 

intermédio visto que é necessário adequar os níveis de corrente e tensão. 

 

3.1. Filtro de Ligação ao Transformador Série 

 

O filtro LC a implementar tem a topologia representada na figura 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 - Filtro de ligação ao transformador 

 

O dimensionamento do filtro LC pode ser efetuado com base no seu esquema monofásico equivalente 

representado na figura 3.2. 
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Figura 3.2 - Esquema monofásico equivalente do filtro LC 

 

Para dimensionar o filtro é necessário escolher a frequência de corte, a frequência de comutação dos 

semicondutores, a tensão no andar intermédio e a variação da corrente na bobina. 

Sendo a bobine 𝐿 calculada com base em (4.4), a variação da corrente dada por (3.2), onde 𝛿% é a 

percentagem máxima de variação da corrente na bobine, 𝑓𝑠 a frequência de comutação dos 

semicondutores, a corrente nominal na bobine dada por (3.3), considerando que a potência nominal de 

entrada é igual à potência nominal do PV, conclui-se que a bobine pode ser obtida por (3.4). 

 

 

A corrente nominal na bobine é dada por (3.3). 

 

Considerando que a potência nominal de entrada é igual à potência nominal do PV, conclui-se que a 

bobine pode ser obtida por (3.4). 

 

 

O condensador 𝐶𝑓 é calculado com base em (3.5), sendo definida uma frequência de corte 𝑓𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 . 

 
𝐿𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓 =

𝑉𝐷𝐶
6∆𝑖𝐿𝑓𝑠

 (3.1) 

 
∆𝑖𝐿𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓 =

𝛿%𝑖𝐿
2

 (3.2) 

 
𝑖𝐿𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑁

=
𝑃𝑃𝑉𝑁
3𝑉𝑒𝑓𝑛

 (3.3) 

 
𝐿𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓 =

𝑉𝐷𝐶  𝑉𝑒𝑓 𝑛

𝛿%𝑃𝑃𝑉𝑁𝑓𝑠
 (3.4) 

 
𝐶𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓 =

1

4𝜋2𝑓𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒
2 𝐿𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓

 (3.5) 
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Como o esquema monofásico se baseia numa ligação em estrela dos condensadores é necessário 

atualizar os valores dos condensadores para a ligação em triângulo, sendo a conversão feita através 

de  (3.6). 

 

Além da transformação da ligação de estrela para triângulo, foram instalados os condensadores no 

primário do transformador, de modo a reduzir as variações na tensão no PCC, sendo então necessária 

uma conversão de admitâncias (3.7). 

 

 

Os valores utilizados e obtidos para o filtro de ligação ao transformador encontram-se na tabela 3.1 e 

tabela 3.2, respectivamente. 

Tabela 3.1 - Parâmetros utilizados para dimensionar o filtro LC de ligação ao transformador 

𝑉𝐷𝐶  (V) 𝑃𝑃𝑉𝑁  (kW) 𝛿% 𝑓𝑠  (kHz) 𝑓𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒(Hz) 

240 3,6 80% 2 500 

 

Tabela 3.2 - Parâmetros do filtro LC de ligação ao transformador 

𝐿𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓  (mH) 𝐶𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓 (μF) 

16,0 8,46 

 

 

3.2. Filtro de Ligação à Rede Elétrica 

 

Da mesma forma que é necessário um filtro AC de ligação do inversor ao transformador série, também 

é necessário um filtro na ligação do retificador ao PCC. Este também será um filtro LC passa-baixo de 

segunda ordem, porém com uma resistência de amortecimento em paralelo (Pinto, Silva, 2001). A sua 

topologia encontra-se representada na figura 3.3. 

 

 

 
𝐶𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓 =

𝐶𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑠𝑡𝑎𝑟
3

 (3.6) 

 𝑌𝑝𝑟𝑖𝑚á𝑟𝑖𝑜 = 𝑛𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠
2 𝑌𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑á𝑟𝑖𝑜 (3.7) 
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Figura 3.3 - Filtro LC a ligar entre a rede elétrica e o CMI 

 

Utiliza-se o esquema monofásico equivalente para dimensionar o filtro LC conforme representado na 

figura 3.4. 

 

Figura 3.4 - Esquema monofásico equivalente do filtro LC 
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Sabendo a potência de saída do filtro, a tensão aplicada, a frequência angular da rede e o fator de 

potência obtém-se o valor do condensador através de (3.8).  

 

Escolhendo uma frequência de corte 𝑓𝑐 compreendida entre a frequência da rede e a frequência de 

comutação dos semicondutores, de preferência uma década acima e uma década abaixo, 

respectivamente, obtém-se o valor da bobine   𝐿𝑓 por (3.9). 

 

 

Para reduzir as oscilações presentes no filtro, utiliza-se uma resistência de amortecimento 𝑟𝑝, calculada 

através de (3.12), onde 𝜉 é o fator de amortecimento desejado, compreendido entre 0.5 < 𝜉 < 0.7 e 

𝑍𝑓 = √𝐿𝑓/𝐶𝑓 a impedância característica do filtro. A resistência 𝑟𝑖 é uma resistência equivalente 

relacionada com a potência transitada no CMI (Pinto, Mendes, Silva, 2016). 

Considerando a potência de entrada do conversor igual à potência do PV (desprezando as perdas nos 

semicondutores de potência), a eficiência do conversor 𝜂 e sabendo que a tensão de saída do CMI é 

limitada a √3/2 da tensão de entrada, obtém-se 𝑟𝑖 (3.11) com base na resistência equivalente do 

conversor, 𝑟0. 

 

 

 

 

Assim como no filtro de ligação ao transformador, é necessário converter o valor dos condensadores 

calculados através do esquema monofásico, ligação em estrela, para a ligação em triângulo através de 

(3.6). 

 
𝐶𝑓 =

𝑃𝑜𝑢𝑡
𝜔𝑉𝑒𝑓

2 tan(cos
−1(𝐹𝑃)) (3.8) 

 
𝐿𝑓 =

1

4𝜋2𝑓𝑐
2𝐶𝑓

 (3.9) 

 
𝑟𝑜 =

𝑉𝑒𝑓
2

𝑃𝑃𝑉𝑁
3

 (3.10) 

 
𝑟𝑖 = −

4

3
𝑟𝑜𝜂 (3.11) 

 
𝑟𝑝 =

𝑟𝑖  𝑍𝑓
2𝜉𝑟𝑖 − 𝑍𝑓

 (3.12) 
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Os valores utilizados e obtidos para o filtro de ligação à rede elétrica encontram-se na tabela 3.3 e na 

tabela 3.4, respectivamente. 

 

Tabela 3.3 - Parâmetros utilizados para dimensionar o filtro LC de ligação à rede elétrica 

𝑃𝑜𝑢𝑡  (kW) FP 𝑓𝑐(Hz) 𝜂 𝜉 

3,6 0,97 550 0,985 0,5 

 

Tabela 3.4 - Parâmetros do filtro LC de ligação à rede elétrica 

𝐿𝑓 (mH) 𝐶𝑓 (μF) 𝑟𝑝(Ω) 

4,63 6,03 36,0 

 

 

3.3. Filtro de Ligação do Painel Fotovoltaico 

 

O filtro indutivo utilizado tem a topologia representada na figura 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5- Painel com filtro indutivo de ligação ao CMI 

 

Sendo a tensão na bobine dada por (3.13). 
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Considerando ∆𝑡 igual a metade do período de comutação, a bobina 𝐿𝐷𝐶  será dada por (3.14) 

 

Como a bobina não é um componente ideal, existirão perdas, que podem ser estimadas através de 

uma resistência equivalente 𝑅𝐷𝐶, sendo considerada a potência de perdas 1% da potência do painel. 

  

 

Os valores utilizados e obtidos para o filtro indutivo de ligação ao CMI encontram-se na tabela 3.5 e na 

tabela 3.6, respectivamente. 

 

Tabela 3.5 - Parâmetros utilizados para dimensionar o filtro LC de ligação à rede elétrica 

𝑣𝐷𝐶  (V) 𝑣𝑃𝑉 (V) 𝑓𝑠(𝑘Hz) ∆𝑖𝐿𝐷𝐶/𝐼𝐿𝐷𝐶 𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠/𝑃𝑃𝑉  𝐼𝐿𝐷𝐶  (A) 

400 240 2 0,1 0,01 15 

 

Tabela 3.6 - Parâmetros do filtro indutivo de ligação ao CMI 

𝐿𝐷𝐶  (mH) 𝐿𝐷𝐶/2 (mH) 𝑅𝐷𝐶  (Ω) 𝑅𝐷𝐶/2 (Ω) 

26,7 13,3 0,192 0,096 

 

  

 
𝑣𝐿𝐷𝐶 = 𝑣𝐷𝐶 − 𝑣𝑃𝑉 = 𝐿𝐷𝐶

𝑑𝑖𝐿𝐷𝐶
𝑑𝑡

 ≅ 𝐿𝐷𝐶
∆𝑖𝐿𝐷𝐶
∆𝑡

 (3.13) 

 𝐿𝐷𝐶 =
𝑣𝐷𝐶 − 𝑣𝑃𝑉
2𝑓𝑠∆𝑖𝐿𝐷𝐶

  (3.14) 

 
𝑅𝐷𝐶 =

𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠
𝐼𝐿𝐷𝐶
2  (3.15) 
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4. Dimensionamento de controladores 

 

Para comandar os semicondutores do CMI será utilizada a técnica de controlo por modo de 

deslizamento, ou processo de controlo direto (Utikin, 1987), (Hung, Gao, 1993). 

A utilização deste tipo de controlo não linear implica conhecer as equações da dinâmica das variáveis 

a controlar e dificulta o projeto dos filtros, devido à variação da frequência de comutação. Porém, 

permite reduzir a ordem do sistema e melhorar a sua performance, tornando a resposta dinâmica mais 

rápida quando comparada com os controladores lineares. Garante maior robustez e insensibilidade a 

não linearidades causadas por variações nos parâmetros e perturbações no sistema (Silva, Pires, Pinto, 

Barros, 2003).  

No controlo por modo de deslizamento não existe uma frequência de comutação fixa para os 

interruptores do conversor. A comutação é feita de acordo com erros das variáveis a controlar, que 

permitem selecionar os vetores espaciais que melhor garantem que as variáveis a controlar seguem as 

referências impostas ao sistema. 

A decisão tomada foi a de controlar independentemente o retificador e o inversor, sendo o retificador 

controlado pelo fator de potência à entrada do filtro, e o inversor pela corrente de saída do conversor. 

 

4.1. Controlo do retificador 

 

Sendo o erro da corrente, no plano 𝛼𝛽, dado por (4.1), as superfícies de comutação das correntes 

𝑆𝛼(𝑒, 𝑡) e 𝑆𝛽(𝑒, 𝑡), serão dadas por (4.2), sendo 𝑘𝛼 > 0 e 𝑘𝛽 > 0. 

 

 

 

As funções de comutação não podem, no entanto, ter valor sempre nulo, uma vez que a frequência de 

comutação não é infinita, estando limitada pelos tempos de comutação dos semicondutores. Deste 

modo, utilizam-se comparadores de histerese, que darão origem a uma determinada banda de erro em 

torno dos valores de referência. Quando a variável atingir um dos limites de histerese, o controlador 

 
{
𝑒𝛼 = 𝑖𝛼𝑟𝑒𝑓 − 𝑖𝛼
𝑒𝛽 = 𝑖𝛽𝑟𝑒𝑓 − 𝑖𝛽

 (4.1) 

 
{
𝑆𝛼(𝑒, 𝑡) = 𝑘𝛼𝑒𝛼
𝑆𝛽(𝑒, 𝑡) = 𝑘𝛽𝑒𝛽

 (4.2) 
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seleciona um vetor a aplicar, de forma a manter o valor dentro dos limites, garantindo assim que o 

sistema se mantém dentro da banda de histerese definida. 

Para que o sistema esteja em modo de deslizamento, é necessário garantir a condição de estabilidade 

(4.3) (Silva, 1998). 

 

A partir da condição de estabilidade (4.3), os vetores espaciais podem ser escolhidos: 

a) Caso 𝑆𝛼(𝑒𝛼 , 𝑡) seja maior que o limite superior de histerese, valor lógico “+1”, deve-se escolher 

um vetor espacial capaz de aumentar a corrente de entrada 𝑖𝛼. 

b) Caso 𝑆𝛼(𝑒𝛼 , 𝑡) esteja entre o limite superior de histerese e o limite inferior, valor lógico “0”, 

escolhe-se um vetor espacial que não altere, ou não altere significativamente a corrente de 

entrada 𝑖𝛼. 

c) Caso 𝑆𝛼(𝑒𝛼 , 𝑡) seja menor que o limite inferior de histerese, valor lógico “-1”, deve-se escolher 

um vetor espacial capaz de diminuir a corrente de entrada 𝑖𝛼. 

 

A mesma análise se aplica à superfície de comutação 𝑆𝛽(𝑒𝛽 , 𝑡), permitindo um total de nove 

combinações de erro. Como existem um total de sete vetores distintos, definidos na tabela 2.2, no plano 

𝛼𝛽, existirão situações em que diferentes combinações de erros resultarão na aplicação do mesmo 

vetor. Porém como é necessário manter a tensão no andar intermédio com a polaridade fixa, e os 

vetores a aplicar dependem da tensão composta de entrada, serão definidas 6 zonas distintas num 

período da rede, como mostra na figura 4.1. 

 

Figura 4.1 - Representação temporal e respectiva divisão por zonas das tensões compostas de 
entrada. 

 

 

{
 

 𝑆𝛼(𝑒, 𝑡)
𝑑𝑆𝛼(𝑒, 𝑡)

𝑑𝑡
< 0 

𝑆𝛽(𝑒, 𝑡)
𝑑𝑆𝛽(𝑒, 𝑡)

𝑑𝑡
< 0

 (4.3) 
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Ou seja, caso 𝑆𝛼 e 𝑆𝛽 tenham um valor de -1, escolher-se-ia o estado R4, porém caso a tensão esteja 

na zona 1, este estado resultaria em uma tensão no andar intermédio negativa, portanto escolhe-se um 

estado mais próximo, neste caso R5. 

Nas tabelas tabela 4.1 e tabela 4.2, são apresentados os estados do retificador a serem aplicados, 

caso 𝑖𝐷𝐶 < 0 e 𝑖𝐷𝐶 > 0, respectivamente. Como neste estudo assume-se que o painel está sempre em 

funcionamento, utiliza-se os estados apresentados na tabela 4.2.   

 

Tabela 4.1 - Estados do retificador a aplicar consoante o resultado das funções de comutação, 
para as diferentes zonas de tensão, com 𝒊𝑫𝑪 < 𝟎. 

𝑆𝛼 𝑆𝛽 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 

-1 -1 R5 R7; R8; R9 R7; R8; R9 R4 R4 R4 

-1 0 R7; R8; R9 R7; R8; R9 R3 R3 R4 R4 

-1 +1 R7; R8; R9 R2 R3 R3 R3 R7; R8; R9 

0 -1 R5 R6 R7; R8; R9 R7; R8; R9 R5 R5 

0 0 R7; R8; R9 R7; R8; R9 R7; R8; R9 R7; R8; R9 R7; R8; R9 R7; R8; R9 

0 +1 R7; R8; R9 R2 R2 R2 R3 R7; R8; R9 

+1 -1 R6 R6 R7; R8; R9 R7; R8; R9 R5 R6 

+1 0 R6 R1 R1 R7; R8; R9 R7; R8; R9 R6 

+1 +1 R1 R1 R1 R2 R7; R8; R9 R7; R8; R9 

 

Tabela 4.2 - Estados do retificador a aplicar consoante o resultado das funções de comutação, 
para as diferentes zonas de tensão, com 𝒊𝑫𝑪 > 𝟎. 

𝑆𝛼 𝑆𝛽 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 

-1 -1 R2 R7; R8; R9 R7; R8; R9 R1 R1 R1 

-1 0 R7; R8; R9 R7; R8; R9 R6 R6 R1 R1 

-1 +1 R7; R8; R9 R5 R6 R6 R6 R7; R8; R9 

0 -1 R2 R3 R7; R8; R9 R7; R8; R9 R2 R2 

0 0 R7; R8; R9 R7; R8; R9 R7; R8; R9 R7; R8; R9 R7; R8; R9 R7; R8; R9 

0 +1 R7; R8; R9 R5 R5 R5 R6 R7; R8; R9 

+1 -1 R3 R3 R7; R8; R9 R7; R8; R9 R2 R3 

+1 0 R3 R4 R4 R7; R8; R9 R7; R8; R9 R3 

+1 +1 R4 R4 R4 R5 R7; R8; R9 R7; R8; R9 
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4.2. Controlo do inversor 

 

Tal como foi feito para o retificador, em que se definiu um erro de segmento, também para as correntes 

AC do inversor, se define um erro de seguimento relativamente às referências. 

Através da tabela 2.3, e tendo em conta a polarização fixa positiva no andar intermédio do CMI, obtém-

se a tabela 4.3. 

Tabela 4.3 - Estados do inversor a aplicar consoante o resultado das funções de comutação 

𝑆𝛼 𝑆𝛽 Estados 

-1 -1 I5 

-1 0 I4 

-1 +1 I3 

0 -1 I5 

0 0 I7; I8 

0 +1 I2 

+1 -1 I6 

+1 0 I1 

+1 +1 I2 

 

 

4.3. Controlador das Tensões no Transformador Série 

 

De modo a compensar possíveis perturbações da tensão na carga, resultantes de cavas ou 

sobretensões na rede, é necessário controlar as tensões no PCC, sendo utilizado o transformador série 

para este propósito (4.4). 

 

Como um dos objetivos do UPQC é manter a tensão no PCC dentro dos limites pré-definidos, 

considera-se o valor nominal de tensão (230V) para as referências das tensões simples da carga. 

De modo a controlar a tensão do transformador no lado da rede, será controlado a tensão dos 

condensadores do filtro de ligação ao transformador. Apesar desta tensão não ser a imagem perfeita 

da tensão no transformador do lado da rede, devido às não idealidades do transformador, os erros 

cometidos não serão significativos. Para dimensionar os controladores de tensão considera-se o 

modelo representado na figura 4.2. 

 𝑣𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓 = 𝑣𝑟𝑒𝑑𝑒 − 𝑣𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (4.4) 
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Figura 4.2 - Esquema simplificado de correntes para o dimensionamento do controlador da 
tensão de saída 

 

 

Com base na figura 4.2, as correntes no condensador, em coordenadas 𝛼𝛽, são dadas por (4.5). 

 

No sistema de coordenadas 𝛼𝛽0 as tensões e correntes não são constantes no tempo. Por esse motivo, 

utiliza-se a transformação de Park (4.6) em que se considera 𝜃 = 𝜔𝑡, procedendo-se então à 

transformação de coordenadas 𝛼𝛽0 para 𝑑𝑞0 (4.7). 

 

 

Aplicando a transformação de Park (4.6) a (4.5) e reescrevendo na forma canônica, obtém-se (4.8). 

 

Das equações (4.8) verifica-se o acoplamento entre as tensões 𝑣𝐶𝑡𝑟𝑎𝑠𝑛𝑓𝑑 e 𝑣𝐶𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑞. Através das 

variáveis descritas em (4.4) é feito o desacoplamento. Deste modo representa-se, através da figura 4.3, 

o diagrama de blocos do controlador.  

 

{
 
 

 
 𝐶𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓

𝑑𝑣𝐶𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝛼

𝑑𝑡
=
𝑖𝑖𝑛𝑣𝛼

√3
− 𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓 𝛼

𝐶𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓
𝑑𝑣𝐶𝑡𝑟𝑎𝑠𝑛𝑓𝛽

𝑑𝑡
=
𝑖𝑖𝑛𝑣𝛽

√3
− 𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓 𝛽

 (4.5) 

 
𝐏 = [

cos 𝜃 −sin 𝜃 0
sin 𝜃 cos 𝜃 0
0 0 1

] (4.6) 

 
[

𝑣𝑑
𝑣𝑞
𝑣0
] = 𝐏𝑻 [

𝑣𝛼 
𝑣𝛽
𝑣0
] (4.7) 

 

{
 
 

 
 
𝑑𝑣𝐶𝑡𝑟𝑎𝑠𝑛𝑓𝑑

𝑑𝑡
=

𝑖𝑖𝑛𝑣𝑑

√3𝐶𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓
−
𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑑
𝐶𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓

+𝜔0𝑣𝐶𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑞

𝑑𝑣𝐶𝑡𝑟𝑎𝑠𝑛𝑓𝑞

𝑑𝑡
=

𝑖𝑖𝑛𝑣𝑞

√3𝐶𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓
−
𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑞
𝐶𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓

− 𝜔0𝑣𝐶𝑡𝑟𝑎𝑠𝑛𝑓𝑑

 (4.8) 
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Figura 4.3 - Diagrama de blocos do controlador da tensão do transformador série 

 

Da figura 4.3 obtém-se a função de transferência de cadeia fechada na forma canónica (4.10). 

 

Utilizando o método de simetria ótima (Jelani, Molinas, 2011), os valores dos ganhos proporcionais e 

integrais, 𝐾𝑖𝑣 e 𝐾𝑖𝑣, são calculados através de (4.11), sendo 𝑎𝑣 um parâmetro que pode ser ajustado. 

 

Na tabela 4.4 apresentam-se os valores obtidos para o controlador PI de saída. Habitualmente 

considera-se que o valor de  𝑇𝑑 é metade do período de comutação (Silva, 2013). Uma vez que se 

utiliza o controlo não linear, a frequência de comutação dos semicondutores é variável. No entanto, 

utiliza-se o valor médio de 2 kHz. 

 
{
𝐻𝑣𝑑 = √3𝜔0𝐶𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑣𝐶𝑡𝑟𝑎𝑠𝑛𝑓𝑞   

𝐻𝑣𝑞 = −√3𝜔0𝐶𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑣𝐶𝑡𝑟𝑎𝑠𝑛𝑓𝑑
 (4.9) 

 
𝑣𝐶𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑑𝑞

(𝑠)

𝑣𝐶𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑑𝑞𝑟𝑒𝑓(𝑠)
=

(𝑠𝐾𝑃𝑣 + 𝐾𝑖𝑣)𝛼𝑣
𝑇𝑑𝑣𝐶𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑛

𝑠3 +
1
𝑇𝑑𝑣

𝑠2 +
𝐾𝑃𝑣𝛼𝑣

𝑇𝑑𝑣𝐶𝑡𝑟𝑎𝑠𝑛𝑓𝑛
𝑠 +

𝐾𝑖𝑣𝛼𝑣
𝑇𝑑𝑣𝐶𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑛

 (4.10) 

 
𝐾𝑝𝑣 =

𝐶𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝛼𝑖𝑛

𝛼𝑣𝑇𝑑𝑣𝑎𝑣

𝐾𝑖𝑣 =
𝐶𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝛼𝑖𝑛

𝛼𝑣𝑇𝑑𝑣
2 𝑎𝑣

3

 (4.11) 
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Tabela 4.4 - Valores dos parâmetros do controlador PI do regulador de tensão 

𝑇𝑑𝑣(𝑚𝑠) 𝐾𝑖𝑣 𝐾𝑝𝑣 

0,25 8,46 0,0085 

 

4.4. Controlador da Corrente no PV 

 

Reescrevendo a equação da bobine do filtro indutivo (3.13) de modo a isolar a corrente à saída do 

painel, obtém-se (4.12). 

 

Com base em (4.12), obtém-se o controlador da corrente de entrada (figura 4.4). A saída do controlador 

de corrente no painel deverá estabelecer a referência para as correntes AC no PCC 

 

Considerando os semicondutores ideias e a rede sem perturbações, a potência no andar intermédio 

será aproximadamente igual à potência de entrada, obtendo-se 𝐾𝐷 através de (4.13).  

 

Da figura 4.4 obtém-se a função de transferência de cadeia fechada na forma canónica (4.14). 

 

 𝑑𝑖𝐿𝐷𝐶
𝑑𝑡

=
𝑣𝐷𝐶
𝐿𝐷𝐶

−
𝑣𝑃𝑉
𝐿𝐷𝐶

 (4.12) 

 
𝐾𝐷 =

𝑉𝐷𝐶
𝐼𝑟𝑒𝑑𝑒𝑑

=
𝑉𝑟𝑒𝑑𝑒𝑑
𝐼𝐷𝐶

 (4.13) 

 
𝑖𝐷𝐶(𝑠)

𝑖𝐷𝐶𝑟𝑒𝑓(𝑠)
=

𝐾𝐷
𝑇𝑑𝑖𝐿𝐷𝐶

(𝑠𝐾𝑃𝑖 +𝐾𝑖𝑖)

𝑠3 +
1
𝑇𝑑𝑖

𝑠2 +
𝐾𝑝𝑖𝐾𝐷𝛼𝑖
𝑇𝑑𝑖𝐿𝐷𝐶

𝑠 +
𝐾𝑖𝑖𝐾𝐷𝛼𝑖
𝑇𝑑𝑖𝐿𝐷𝐶

 (4.14) 

 

Figura 4.4 - Diagrama de blocos do controlador da corrente do PV 
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Utilizando o mesmo método do controlador da tensão de saída, obtém-se os valores do ganho 

proporcional e integral, 𝐾𝑝𝑖 e 𝐾𝑖𝑖, através de (4.15). 

 

Na tabela 4.5 apresentam-se os valores obtidos para o controlador PI da corrente no PV. 

 

Tabela 4.5 – Valores dos parâmetros do controlador PI do regulador de corrente 

𝑇𝑑𝑖(𝑚𝑠) 𝐾𝑖𝑖 𝐾𝑝𝑖 

5 2570 0,80 

 

  

 
𝐾𝑝𝑖 =

𝐿𝐷𝐶
𝐾𝐷𝛼𝑖𝑇𝑑𝑖𝑎𝑖

𝐾𝑖𝑖 =
𝐿𝐷𝐶

𝐾𝐷𝛼𝑖𝑇𝑑𝑖
2 𝑎𝑖

3

 (4.15) 
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5. Resultados Obtidos 

 

Em todas as simulações impõe-se na rede de baixa tensão trifásica, uma tensão sinusoidal de 230V, 

frequência 50Hz (figura 5.1). Para o painel fotovoltaico foram considerados uma temperatura ambiente 

de 25ºC e irradiação de 1000W/m2. 

 

Figura 5.1 - Formas de onda das tensões simples da rede em condições nominais 

 

Com as variações de 10% permitidas pela norma (50160, 2010) face ao valor nominal, o valor eficaz 

deverá estar contido entre 207V (limite inferior) e 253V (limite superior). 

O UPQC será testado com uma carga de 20% do valor nominal do painel fotovoltaico. Considerando o 

painel fotovoltaico com uma potência nominal de 3600W, a carga terá uma potência de 720VA. 

Considera-se que 50% das cargas são lineares e o restante não linear. 

Serão testadas três situações distintas da tensão da rede: condição nominal, situação de cava e 

situação de sobretensão, como representado na tabela 5.1. 

Tabela 5.1 - Tensões na rede nas três situações 

Tensões da rede (p.u.) 

Cava Nominal Sobretensão 

0,8 1 1,15 
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Em cada situação serão analisados os resultados obtidos com e sem a presença do UPQC. No caso 

sem a presença do UPQC serão analisados os resultados no PCC referentes à THD e valor eficaz da 

tensão e da corrente e o fator de potência. Com a presença do UPQC serão analisados a THD e valor 

eficaz da corrente pedida à rede, além do fator de potência neste ponto. A THD e o valor eficaz da 

tensão serão medidos no PCC. 

Em todos os testes serão representadas as formas de onda de apenas uma fase, visto que se 

consideram cargas e tensões da rede equilibradas. 

Além dos testes realizados em relação à tensão da rede, será testada a resposta do UPQC face às 

variações dos parâmetros do PV com a temperatura ambiente e a irradiação, simulando assim a 

variação do PV durante o dia. 

 

5.1. Funcionamento do UPQC em Condições Nominais 

 

Figura 5.2 - Formas de onda da tensão no PCC e da corrente na rede em condições nominais 
com UPQC 
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Figura 5.3 - Formas de onda da tensão no PCC e da corrente na rede em condições nominais 
sem UPQC 

Na tabela 5.2 estão representados os resultados referentes aos testes para a situação em que a rede 

apresenta a tensão nominal. 

 

Tabela 5.2 - Resultados da simulação com e sem o UPQC em condições nominais 

 𝑇𝐻𝐷𝑣 (%) 𝑇𝐻𝐷𝑖  (%) 𝑉𝑒𝑓 (𝑉) 𝐼𝑒𝑓 (𝐴) FP 

Com UPQC 2,25 6,48 230,2 2,46 -0,99 

Sem UPQC 0 26.52 230,0 1,25 0,96 

 

Apesar do aumento da 𝑇𝐻𝐷𝑣 com o uso do UPQC, verifica-se que o fator de potência, em módulo, 

torna-se mais próximo do unitário. O valor negativo deve-se à potência enviada pelo painel fotovoltaico, 

através do UPQC, para o PCC ser maior que a da carga, fazendo com que o restante seja injetado na 

rede. 

Em relação à 𝑇𝐻𝐷𝑖, foi possível reduzir consideravelmente em relação ao caso sem UPQC, diminuindo 

assim a distorção na tensão causada pela corrente. 

 

5.2. Funcionamento do UPQC em Situação de Cava 

 

Nesta situação considera-se a ocorrência de uma cava de tensão de 20% do valor nominal (Valor eficaz 

da tensão 184V) em t=0,625s, como representado na figura 5.4. 
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Figura 5.4 - Formas de onda das tensões simples da rede na situação de cava de tensão de 
20% 

 

 

Figura 5.5 - Formas de onda da tensão no PCC e da corrente na rede em situação de cava de 
tensão com UPQC 
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Figura 5.6 - Forma de onda da tensão em uma fase do transformador série na situação de cava 
de tensão de 20% 

 

Na tabela 5.3 estão representados os resultados referentes aos testes para a situação de cava de 

tensão.  

 

Tabela 5.3 - Resultados da simulação com e sem o UPQC em situação de cava 

 𝑇𝐻𝐷𝑣 (%) 𝑇𝐻𝐷𝑖  (%) 𝑉𝑒𝑓 (𝑉) 𝐼𝑒𝑓 (𝐴) FP 

Com UPQC 2,80 6,31 239,8 2,80 -0,99 

Sem UPQC 0 26,52 184,0 1,00 0,96 

 

Na figura 5.6 é possível visualizar o momento em que ocorre a cava de tensão, e a compensação do 

transformador no mesmo instante.  

Através dos resultados, verifica-se que o objetivo do UPQC é cumprido, sendo o valor da tensão na 

carga mantido dentro dos limites, a corrente com um 𝑇𝐻𝐷𝑖 reduzido, e um fator de potência, em módulo, 

próximo do unitário. 

Verifica-se que a 𝑇𝐻𝐷𝑣 aumenta. Porém, este aumento não é significativo. 

 

5.3. Funcionamento do UPQC em situação de Sobretensão 

 

Nesta situação considera-se a ocorrência de uma sobretensão de 15% do valor nominal (Valor eficaz 

da tensão 264,5V) em t=0,625s, como representado na figura 5.7. 
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Figura 5.7 - Formas de onda das tensões simples da rede na situação de sobretensão de 15% 

 

 

Figura 5.8 - Formas de onda da tensão no PCC e da corrente na rede em situação de 
sobretensão de 15% com UPQC 
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Figura 5.9 - Forma de onda da tensão em uma fase do transformador série na situação de 
sobretensão de 15% 

 

Na tabela 5.4 estão representados os resultados referentes aos testes para a situação de sobretensão.  

 

Tabela 5.4 - Resultados da simulação com e sem o UPQC em situação de Sobretensão 

 𝑇𝐻𝐷𝑣 (%) 𝑇𝐻𝐷𝑖  (%) 𝑉𝑒𝑓 (𝑉) 𝐼𝑒𝑓 (𝐴) FP 

Com UPQC 2,61 6,54 222,5 2,34 -0,99 

Sem UPQC 0 26,52 264,5 1,44 0,96 

 

Os resultados obtidos comprovam a utilidade do UPQC para uma situação de sobretensão, sendo a 

tensão mantida dentro dos limites pré-determinados. A 𝑇𝐻𝐷𝑣 mantém-se praticamente constante em 

relação à situação nominal. 

O fator de potência e a 𝑇𝐻𝐷𝑖 também se mantém inalterados em relação à situação nominal, sendo 

irrelevante a existência de uma cava ou sobretensão do ponto de vista da carga. 

 

5.4. Funcionamento do UPQC com variação dos parâmetros do PV 

por fatores externos 

 

De modo a garantir o correto funcionamento do UPQC em diversas situações também foram testadas 

as situações em que ocorrem variações de temperatura e de irradiação no PV. 

Considerou-se uma variação na temperatura ambiente de 90% do valor original (Temperatura ambiente 

de 22,5ºC) em t=1,512s e variação da irradiação de 85% do valor original (Irradiação de 800W/m2). 
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Na figura 5.10 e figura 5.11 encontram-se representadas a tensão e corrente numa fase, em situação 

de cava e sobretensão, respectivamente, quando ocorre variação dos parâmetros do PV. 

 

Figura 5.10 - Formas de onda da tensão no PCC e da corrente na rede em situação de cava de 
tensão de 20% com UPQC e variação dos parâmetros do PV 

 

 

Figura 5.11 - Formas de onda da tensão no PCC e da corrente na rede em situação de 
sobretensão de 15% com UPQC e variação dos parâmetros do PV 

 

Na tabela 5.5 estão representados os resultados referentes aos testes para a situação de cava e 

sobretensão com a variação dos parâmetros do PV. 
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Tabela 5.5 - Resultados da simulação com UPQC em situação de Cava e Sobretensão com 
variação dos parâmetros do PV 

 𝑇𝐻𝐷𝑣 (%) 𝑇𝐻𝐷𝑖  (%) 𝑉𝑒𝑓 (𝑉) 𝐼𝑒𝑓 (𝐴) FP 

Cava 3,20 8,99 240,4 1,95 -0,99 

Sobretensão 3,13 8,61 222,9 1,74 -0,99 

 

Através da tabela 5.5 e dos resultados dos testes anteriores verifica-se que a variação dos parâmetros 

do PV não causa um distúrbio significante na tensão da carga, ocorrendo apenas variação da corrente 

da rede. 

 

5.5. Funcionamento do UPQC com carga de potência superior à do 

PV 

 

De modo a se testar o funcionamento do sistema noutras situações de carga, foi testada a situação em 

que a carga têm uma potência 20% superior à potência do painel fotovoltaico (4,32kW). Nesta situação 

a corrente pedida à rede será reduzida devido à corrente fornecida pelo painel à carga, o que irá refletir 

na correção da 𝑇𝐻𝐷𝑖 e, consequentemente no fator de potência. 

 

 

Figura 5.12 - Formas de onda da tensão no PCC e da corrente na rede em com potência da 
carga superior à da potência do PV 

 

Na tabela 5.6 estão representados os resultados referentes aos testes para a situação com e sem 

UPQC com a potência da carga superior à potência do PV. 
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Tabela 5.6 - Resultados da simulação com e sem UPQC com potência da carga superior à da 
potência do PV 

 𝑇𝐻𝐷𝑣 (%) 𝑇𝐻𝐷𝑖  (%) 𝑉𝑒𝑓 (𝑉) 𝐼𝑒𝑓 (𝐴) FP 

Com UPQC 2,56 5,41 230,7 3,17 0,99 

Sem UPQC 0 14,64 230,0 6,82 0,99 

 

Neste caso a principal vantagem deve-se à diminuição da corrente pedida à rede e à melhoria da 𝑇𝐻𝐷𝑖, 

confirmando assim o funcionamento do UPQC neste caso. 
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6. Conclusão e Trabalhos futuros 

 

Para implementar o UPQC, foi utilizado um sistema baseado no Conversor Matricial Indireto, ligado à 

rede através de um transformador série e de uma ligação em paralelo, dimensionado de acordo com a 

potência do painel fotovoltaico. 

Estudaram-se um modelo do PV e a variação dos seus parâmetros a fatores externos, como 

temperatura e a irirradiação.  

Foram dimensionados filtros de ligação do CMI ao transformador série e ao PCC e um filtro indutivo de 

ligação do PV ao andar intermédio. 

Foi utilizado a estratégia de controlo por modo de deslizamento, permitindo assim o controlo do fator 

de potência no PCC e da corrente no transformador série. De modo a controlar a tensão na carga e a 

corrente na rede foram utilizados controladores PI de modo a produzir referências para o CMI.  

Os testes realizados neste trabalho confirmam a utilidade do UPQC na melhoria da QEE para uma 

instalação ligada na BT, além de ser também utilizado como ligação do painel fotovoltaico ao PCC. 

Para as condições testadas verifica-se que as perturbações na rede são mitigadas, sendo o 𝑇𝐻𝐷𝑣, no 

pior caso, 3,20%, e o 𝑇𝐻𝐷𝑖 8,99%, sendo o FP sempre 0,99, melhorando assim os parâmetros de QEE. 

Para além disso manteve-se a tensão na carga sempre dentro dos limites impostos pela EN 50160, 

tanto em condições de cava como sobretensão, fazendo assim com que a carga fique insensível a 

estas perturbações e a rede não seja perturbada pelas correntes pedidas por cargas não lineares. 

Também foi possível comprovar o funcionamento do CMI como ligação do PV ao PCC, reaproveitando 

assim a estrutura já instalada para implementar o UPQC, contribuindo assim para um maior custo 

benefício da instalação do UPQC e do PV. 

Para futuros trabalhos, sugere-se: 

 Estudar outras topologias para realizar a conversão AC/DC/AC, como por exemplo, o 

Conversor Matricial Esparso ou o Conversor Matricial Ultra Esparso;  

 Analisar economicamente a implementação do sistema UPQC com e sem a utilização de um 

PV no andar intermédio; 

 Implementar e testar em laboratório o sistema; 

 Estudar outros controladores que permitam melhorar a resposta do sistema; 

Eliminar as resistências de amortecimento do filtro, utilizando técnicas de filtragem ativa (active 

damping). 
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