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Abstract 

Abstract 

This work proposes the application of the new converter topology, named Z-Source Inverter, as a 

power conditioner of a PV source with a three wire and transformers-less grid connection. This 

converter topology has a LC filter with X configuration, allowing the inverter to operate in the Shoot-

Through mode, making the inverter resistant to EMI phenomena and establishing the unique feature of 

single stage DC link voltage boost. For the power control, a high velocity AC current mode MPPT is 

proposed. The AC current is modulated by hysteresis controller with adaptive band, limited frequency 

and unit power factor. The unconditional current controllability is achieved by a dual loop capacitor 

voltage control. The operation of the proposed system is tested by simulation and the evaluation of 

performance is made, considering the incident radiation intermittence and the “Partial Shading Effect”, 

which is considered one of the mains problems within this type of systems. 

Keywords 

Z-Source Inverter; PV source; three wire transformer-less grid connection; high velocity MPPT; 

hysteresis controller; unit power factor 
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Resumo 

Resumo 

Este trabalho propõe a utilização da recente topologia de conversor, designada por Inversor de Fonte 

de Impedância, no condicionamento de potência de fontes fotovoltaicas, de tecnologia centralizada e 

ligadas à rede eléctrica trifásica sem recurso a transformador. Esta topologia de conversor, pela 

utilização de um filtro de entrada com configuração em X, permite o funcionamento do inversor no 

modo Shoot-Through, tornando o inversor de tensão resistente a fenómenos de EMI e ao mesmo 

tempo permite a elevação de tensão de ligação DC num único nível de conversão. Como proposta de 

controlador de potência é apresentada uma estratégia de MPPT de alta velocidade por ajuste da 

amplitude de correntes alternadas a injectar na rede. A modulação das correntes alternadas é feita 

por controlador histerético com banda de tolerância ajustável, limitador de frequência e factor de 

potência unitário. Para permitir a controlabilidade de corrente, será feito o controlo da tensão nos 

condensadores através de dupla malha de retroacção. O funcionamento do sistema proposto será 

testado por simulação e será feita uma avaliação do desempenho do mesmo quando sujeito a 

intermitência de radiação incidente na fonte e fenómeno de “efeito de sombra” que considera 

problemático em aplicações deste tipo 

Palavras-chave 

Inversor de Fonte de Impedância; fonte fotovoltaicas; rede eléctrica trifásica; MPPT de alta 

velocidade; controlador histerético; factor de potência unitário 
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Lista de Símbolos 

Capítulo 1 

Introdução 

1 Introdução 

Neste capítulo será apresentado o panorama geral associado à motivação do tema em estudo neste 

trabalho. Serão apresentados os objectivos delineados e será indicada a estrutura do documento.  
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1.1 Motivação 

A produção de energia eléctrica é caracterizada pelo seu crescimento acentuado desde a Revolução 

Industrial. Nas últimas décadas, o aumento do preço e escassez de combustíveis fosseis, bem como 

preocupações com alterações climáticas e aquecimento global surgem como factores determinantes 

para incentivos e apoios governamentais no que diz respeita à exploração de tecnologias de 

aproveitamento de energias renováveis e não poluentes.  

Como exemplo de intervenção governamental tem-se o protocolo de Kyoto (1997), que tem como 

principal objectivo a redução de emissões de dióxido de carbono, responsável pela poluição 

atmosférica. Membros assinantes deste protocolo, comprometem-se então a cumprir metas sobre a 

parcela de produção com recurso a fontes de energia renovável na satisfação da demanda.  

O inicio do séc. XXI traduz-se num forte crescimento a nível mundial de aproveitamento de energias 

renováveis, com perspectivas de crescimento seguro a médio prazo [1] (Note-se que aproveitamentos 

hídricos não são considerados neste grupo)  

 

Figura 1.1- Parcela de produção com recurso a energias renováveis da produção global de cada região [1] 

Neste panorama, apresenta especial interesse a produção eléctrica com recurso a energia solar 

fotovoltaica (PV), tecnologia que utilizando células semicondutoras, tipicamente de silício 

monocristalino, converte através de processo electroquímico energia sobre a forma de radiação solar 

em energia eléctrica. A quantidade de energia disponível pela radiação solar é superior ao consumo 

global de energia eléctrica numa ordem de 10^4. O potencial oferecido por este tipo de recurso 

traduz-se num forte crescimento de exploração de instalações fotovoltaicas, a uma taxa de 42% em 

2012 [2].  

Apoios ao produtor por parte do estado em situações de instalações ligadas à rede, tais como o 

estatuto de Produtores em Regime Especial (PRE), têm vindo a incentivar este tipo de aplicação. Por 

outro lado, este tipo de tecnologias está cada vez mais presente em ambientes domésticos, com 

instalações em edifícios e vizinhanças, de potência considerável e com ligação à rede. Este facto em 

parte é justificado por tarifas benéficas ao produtor doméstico, como foi publicado a Dezembro de 
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2012 pelo Diário da República nas Portarias 430/2012 e 431/2012.  

 

Figura 1.2 Percentagem de crescimento de instalações no domínio de energias renováveis [2] 

No entanto, o custo do equipamento ainda é responsável de algumas dificuldades de exploração. 

Prevê-se uma redução dos custos por unidade de potência instalada, com a introdução de novos 

tipos de células e sistemas de conversão de energia para diferentes tipos de aplicação.  

Percebe-se que o conceito de electrónica de potência está fortemente indexado ao desenvolvimento 

de instalações fotovoltaicas. De facto, as fontes de potência de energia solar são caracterizadas por 

tensão e corrente contínuas, pelo que, para aplicações ligadas à rede será necessário um estado 

intermédio de conversão de energia. A redução dos custos dos conversores deste estado intermédio 

representa um papel significativo na redução do custo global de cada unidade de potência. Por outro 

lado, a intermitência deste tipo de fontes de potência sugere que novas topologias e métodos de 

controlo de conversores sejam propostos de forma a garantir níveis de qualidade de energia exigidos 

neste tipo de aplicações.  

O estado intermédio de conversão é feito com uso de um inversor. Para que o trânsito de potência 

seja possível da fonte para rede, em muitas das situações será necessário elevar a tensão de saída 

da fonte de potência fotovoltaica. Métodos de elevação da tensão de entrada do inversor que 

permitam ao mesmo tempo posicionar o funcionamento no painel na sua máxima potência têm sido 

alvo de intensa investigação. Paralelamente, tem-se como compromisso diminuir as perdas de 

potência inerentes a estes elementos de conversão, uma vez que as próprias fontes fotovoltaicas são 

dotadas de um rendimento consideravelmente baixo.  

Todos estes factores evidenciam o interesse em investimentos e investigação em conversores de 

potência associados à tecnologia solar fotovoltaica. Neste contexto, surge um novo tipo de topologia 

de inversor, que permite obter melhores rendimentos e por sua vez diminuir os custos em dispositivos 

semicondutores e circuitos de controlo. Este tipo de topologia designada por Inversor de Fonte de 

Impedância (Z-Source Inverter, ZSI) [3] corrige algumas das limitações de inversores tradicionais ou 

associação de conversores DC-DC com inversores. Com característica de elevador/redutor de tensão 

num único nível de conversão, o ZSI tem vindo a aumentar o interesse entre investigadores para 

aplicações de conversão de energia em várias áreas de aplicação. Este tipo de conversor será o 

conceito principal de estudo deste trabalho. 
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1.2 Objectivos da Dissertação 

O objectivo de estudo neste trabalho consiste na aplicação da topologia de conversor de potência, 

designada por inversor de fonte de impedância (ZSI), em sistema de aproveitamento de energias 

renováveis. Neste contexto, o estudo será focado no condicionamento de potência de fontes 

fotovoltaicas ligadas à rede eléctrica. Tendo em conta esta restrição de estudo, serão delineados os 

seguintes objectivos parciais.  

 Análise da literatura remetente ao próprio conversor e a sistemas fotovoltaicos; 

 Análise teórica do princípio de operação do ZSI; 

 Proposta de sistema de conversão com utilização da topologia ZSI; 

 Proposta de estratégia de controlo do sistema 

 Avaliação de desempenho por simulação 

 Publicação de artigo referente a esta temática em IEEE Transactions on Power Electronics; 

1.3 Organização da dissertação 

Este trabalho é dividido em seis capítulos. Neste primeiro capítulo é apresentado o ambiente temático 

que justificou a escolha do tema a ser abordado neste trabalho, bem como a formulação dos 

objectivos associados à realização do mesmo. No Cap.2 é apresentado o estado da arte detalhado e 

os conceitos fundamentais adjacentes. No Cap.3 será feita uma análise teórica do princípio de 

operação do conversor em estudo e apresentadas as relações fundamentais que descrevem este 

funcionamento em regime permanente. No mesmo capítulo será também apresentado o modelo que 

permite descrever o comportamento dinâmico do conversor e essencial para o dimensionamento do 

controlador do mesmo. No Cap.4 será feita uma descrição detalhada do sistema de conversão 

proposto, bem como a respectiva estratégia de controlo. O Cap.5 é referente ao teste do 

desempenho do sistema proposto através de simulação.  
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Capítulo 2 

Fundamentos Teóricos e 

Estado da Arte 

2 Fundamentos Teóricos e Estado da Arte 

 

 

Neste capítulo são descritos os conceitos fundamentais e adjacentes a sistemas de produção solar 

fotovoltaica. Posteriormente faz-se uma análise sistemática da literatura relacionada com esta 

temática. Avaliam-se as desvantagens na aplicação de diferentes topologias de conversão e 

apresenta-se a topologia recentemente proposta, designada por Inversor de Fonte de Impedância 

bem como uma análise do respectivo estado da arte. 
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2.1 Sistemas Fotovoltaicos  

2.1.1 Introdução 

Devido a economias de escala, descida do preço do silício e inovações tecnológicas o custo por 

unidade de potência de instalações de produção com recurso a tecnologia solar fotovoltaica 

(Photovoltaic, PV) encontra-se em decrescimento [2]. Por esta razão, este tipo de tecnologia, que 

num passado era considerada marginal, tem agora perspectivas promissoras para competir com 

outro tipo de tecnologias existentes. 

Em 2012, a capacidade total instalada deste tipo de tecnologia atingiu a meta dos 100GW. Sendo 

líder a Alemanha, seguida de Itália e EUA [1]. A Figura 2.1 é representativa da evolução de 

capacidade instalada ao longo das últimas duas décadas. 

 

Figura 2.1 Evolução da capacidade instalada de produção solar fotovoltaica de 1995 até 2012 [2]. 

De acordo com a sua finalidade os sistemas fotovoltaicos podem ser classificados em diferentes 

grupos como se mostra na Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 Classificação dos sistemas PV 

Em sistemas isolados ou autónomos, a energia produzida tem como finalidade essencial a 

alimentação de cargas ou sistemas de armazenamento de forma complementar, de modo a não exigir 

extensões dispendiosas de rede para abastecimento de cargas locais. A produção pode também ser 

feita por diferentes fontes renováveis, constituindo sistemas híbridos. Um dos potenciais deste tipo de 

sistema é a complementaridade de operação das várias fontes, sendo que o fenómeno da 

Sistemas de produção 
solar fotovoltaica 

Isolados 

Com 
armazenamento 

Sem 
armazenamento 

Hibridos 

Ligados à rede 

Monofásica 

Trifásica 
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intermitência de produção é mais atenuado. No entanto requer métodos de controlo bastante 

robustos de modo a obter um aproveitamento eficiente de cada uma das fontes.  

Os sistemas de produção ligados à rede eléctrica são os mais comuns. Fortemente impulsionados 

pelos incentivos do estado, os produtores têm a oportunidade de vender a energia fornecida à rede. A 

quantidade de potência a instalar neste tipo de sistema é superior aos anteriormente enumerados. 

Como vantagem permite reduzir perdas na linha por transmissão de energia a longas distâncias, uma 

vez que centrais fotovoltaicas deste tipo podem satisfazer a demanda na vizinhança.  

O controlo deste tipo de sistemas deve ser robusto o suficiente para garantir níveis de qualidade de 

energia exigidos pela rede. De acordo com a quantidade de potência instalada, a ligação será feita à 

rede monofásica (potência inferior a 10kW) ou à rede trifásica (potência superior a 10kW). 

2.1.2 Modelação da fonte PV 

2.1.2.1 Célula solar fotovoltaica 

O material mais comum para fabrico de células solares fotovoltaicas é silício, sendo este mono-

cristalino ou poli-cristalino. Devido à propriedade semicondutora deste material, e pela associação de 

junções P e N de modo a criar um campo eléctrico, o funcionamento da célula é semelhante ao do 

díodo. Quando a célula é exposta a radiação solar suficientemente forte, os electrões da banda de 

valência são excitados pelos fotões e são conduzidos à banda de passagem, deixando lacunas na 

banda de valência. Os electrões são acelerados para um terminal negativo, e as lacunas para um 

terminal positivo. Deste modo, a célula tem potencial para fornecimento de corrente quando aos seus 

terminais é ligada uma carga [4]. 

Para efeitos de estudo do funcionamento deste tipo de sistema, será apresentado o modelo 

matemático equivalente de uma célula, designado por modelo de um díodo e 3 parâmetros [4], cujo 

circuito equivalente se representa na Figura 2.3. Neste modelo considera-se a célula ideal. 

D
1 VIs

ID

I

 

Figura 2.3 Circuito equivalente da célula ideal 

A fonte de corrente representada no modelo é indicativa da corrente disponível e resultante do 

processo de conversão da radiação solar incidente na célula. A tensão aos terminais da célula é 

então imposta pela corrente que fornece. 

                ( 
 

      ) (2.1) 
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(2.2) 

 

Onde   representa o factor de idealidade do diodo e     a corrente inversa de saturação do mesmo, 

   e   são, respectivamente, a constante de Boltzmann e carga de um electrão.  

Um outro aspecto a reter do estudo do funcionamento da célula será a sua característica de potência, 

que terá comportamento não linear imposto pela corrente. O seu valor é obtido de forma simples por 

(2.3).  

       (       ( 
 

      )) (2.3) 

 

Figura 2.4 Característica I(V) e P(V) de uma célula PV  

Os parâmetros que constituem a equação anterior podem ser obtidos pelos dados fornecidos pelo 

catálogo do fabricante. No entanto, estes dados são referentes a condições de teste padrão 

(Standard Test Condictions, STC), estipuladas pela Comissão Internacional de Electrotecnia. Estas 

condições de teste são caracterizadas por radiação incidente ( ) de          e temperatura (T) de 

     , valores que dificilmente se verificam na prática. Os parâmetros do modelo da fonte devem 

portanto ser ajustados para as condições climatéricas inerentes ao funcionamento normal.  

2.1.2.2 Módulos e painéis 

A célula PV é caracterizada por tensão relativamente baixa, inferior a 1V. Para a maioria das 

aplicações será necessária a ligação em série de várias células de modo a obter o valor de tensão 

desejado. Tipicamente, o valor de tensão resultante desta associação compreende-se entre 35V e 

70V. Um módulo solar fotovoltaico consiste então em uma ou mais associações de células em série 

e/ou paralelo. Quando os requisitos de potência são superiores, é necessária a ligação de vários 

módulos, constituindo assim um painel fotovoltaico.  

Uma vez que a área de exposição de um módulo é pequena, pode-se considerar que todas as células 

que o constituem são afectadas por valores índices de radiação iguais. Deste modo, o valor da 

tensão e corrente aos terminais do modulo são determinados por: 
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            (2.4) 

            (2.5) 

Onde     e   
  são, respectivamente, o numero de células ligadas em série e em paralelo. 

No caso do painel, o mesmo raciocínio pode não ser válido, quando o seu normal funcionamento é 

afectado pelo “Efeito Sombra”. O contraste de radiação provocado por este efeito prejudica 

significativamente a característica de potência [5]. Devido a radiação obstruída, certas células podem 

funcionar como carga relativamente a células vizinhas, o que acaba por levar à destruição do 

equipamento. Este efeito pode ser atenuado com a introdução de díodos By-Pass [6] e reduzindo o 

número de células ou módulos ligados em série.  

Se o efeito de sombra for desprezado, então a tensão e corrente de um painel podem ser obtidos por: 

             (2.6) 

           
  (2.7) 

2.1.3 Seguidores de Ponto de Máxima Potência 

2.1.3.1 Conversores DC-DC 

Devido ao comportamento não linear evidenciado no estudo da célula, serão necessários 

condicionadores de potência de modo a posicionar o funcionamento da célula no ponto de máxima 

potência. Estes condicionadores de potência são designados de Seguidores de Ponto de Máxima 

Potência (Maximum Power Point Tracking, MPPT).  

Tipicamente, um MPPT é implementado com recurso a conversores DC-DC. A escolha do tipo de 

conversor depende da necessidade de isolamento galvânico e o nível de potência da fonte. Para 

aplicações de elevada potência em que o isolamento é exigido, será usada uma topologia de 

conversor com uso de transformador de alta frequência, como por exemplo, conversor Fly-Back, 

Forward ou Push-Pull. Em aplicações sem necessidade de isolamento, as topologias mais comuns 

são o conversor elevador (Boost Converter), redutor (Buck Converter), elevador-redutor (Buck-Boost 

Converter) [7]. Na Figura 2.5 são representados respectivamente os conversores Boost, Buck e Buck-

Boost, seguidos das suas especificas relações de conversão, respectivamente (2.8), (2.9) e (2.10) [8]. 

 

Figura 2.5 Conversores DC-DC tradicionais 

    

   
 

   

    
 

 

   
     (2.8) 

    

   
 

   

    
             ) 

    

   
 

   

    
 

 

   
            ) 

Estes conversores com natureza de conversão comutada usam elementos capacitivos e indutivos de 



 

10 

modo a armazenar energia, sendo este armazenamento controlado por um dispositivo semicondutor 

comandado. Deste modo é possível ajustar a tensão de saída do conversor para o valor desejado 

2.1.3.1 Algoritmos de MPPT 

Uma vez controlada a tensão ou corrente de saída deste tipo de conversores é possível controlar o 

trânsito de potência. Com base nesta particularidade, surgem os algoritmos de MPPT com a lógica 

inerente ao comando do semicondutor de potência. Os dois algoritmos mais comuns neste tipo de 

aplicação, devido ao seu alto desempenho, são Perturbar e Observar (P&O) e Condutância 

Incremental (IncCond) [9]. Como estes algoritmos estão associados a conversores DC-DC, pretende-

se ajustar a tensão de saída regulando o factor de ciclo de comando dos semicondutores de potência. 

Como a característica de potência apresenta comportamento não linear, será necessário observar 

duas grandezas para implementação da lógica do algoritmo.  

No algoritmo P&O, são amostrados os valores instantâneos de tensão e corrente da fonte, e 

calculada a sua variação no tempo. Com base no valor destas duas grandezas, determina-se o 

sentido de evolução de potência. Uma vez determinado o sinal da derivada de potência, será 

necessário verificar o sinal da derivada de tensão para compreender se o ponto actual está à direita 

ou à esquerda do ponto de máxima potência. A principal desvantagem deste algoritmo é que uma vez 

atingido o ponto de máxima potência, a tensão continua a ser perturbada pelo princípio de operação 

do algoritmo, o que provoca oscilações em torno do ponto de máxima potência. 

O segundo algoritmo, IncCond, tem como base a equação de cálculo da máxima potência. Permite, 

ao contrário do algoritmo anterior, fixar o funcionamento no ponto de máxima potência até que 

valores de radiação sofram alterações, nas seguintes relações     corresponde à tensão de máxima 

potência.  

 
  

  
  

  

  
    

  

  
     (2.11) 

   

  
         

  

  
  

 

 
 

(2.12) 

   

  
         

  

  
  

 

 
 

(2.13) 

   

  
          

  

  
  

 

 
 

(2.14) 

Com base nas condições anteriores, é apresentado o fluxograma que traduz a lógica para o comando 

controlo da tensão de referência que força o painel a funcionar no ponto de máxima potência.  

Ambos os algoritmos apresentados têm como principal desvantagem incrementos fixos de tensão de 

referência, o que pode causar uma resposta lenta no arranque. Para corrigir este problema, é 

proposto o método de Incremento Variável (Variable Step Size, VSS) [10], que combina um dos 

algoritmos anteriores com lógica de variação dos incrementos da tensão de referência. 
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Figura 2.6 Algoritmo P&O 

 

Figura 2.7 Algoritmo Inc Cond 

2.2 Sistemas PV Ligados à Rede 

2.2.1 Inversor de tensão 

2.2.1.1 Princípio de operação 

Como foi referido anteriormente, o foco principal de estudo neste trabalho são sistemas fotovoltaicos 

ligados à rede eléctrica. Foram descritos todos os elementos que permitem o condicionamento de 

potência da fonte PV, no entanto, devido a esta ser caracterizada por tensão e corrente continuas, 

para injectar a mesma potência na rede será necessário um estado final de conversão para 

grandezas alternadas. Este nível de conversão DC-AC é designado por inversor e o seu tipo depende 

se a fonte é considerada como fonte de tensão, o mais comum, ou de corrente.  

No inversor de tensão trifásico (6 interruptores e topologia de ponte completa) a tensão de saída em 

cada fase dependerá de cada vector de estado. Considera-se que cada braço é representado por 

uma variável binária    que indica o estado do braço.  

    {
                   

 
                   

 (2.15) 

          



 

12 

 

Figura 2.8 Inversor de tensão em ponte trifásico 

Deste modo é possível representar cada vector de estado como            . Na Tabela 2.1 são 

apresentados todos os vectores de estado e respectiva tensão em cada fase de saída, medida entre 

o ponto médio do respectivo braço e o neutro (        . 

Vector                       

V0 0 0 0       

V1 1 0 0    

 
  

  

 
  

  

 
 

V2 1 1 0   

 
 

  

 
  

   

 
 

V3 0 1 0 
 

  

 
 

   

 
  

  

 
 

V4 0 1 1 
 

   

 
 

  

 
 

  

 
 

V5 0 0 1 
 

  

 
  

  

 
 

   

 
 

V6 1 0 1   

 
  

   

 
 

  

 
 

V7 1 1 1 0 0 0 

Tabela 2.1 Descrição dos diferentes vectores de estado do inversor de tensão trifásico  

Os vectores V0 e V7 representam o modo de funcionamento “Aberto” uma vez que o inversor fica 

independente do valor da tensão aos seus terminais de entrada. Os vectores V1 a V6 são 

representativos do funcionamento do inversor em modo “Activo”, a tensão de entrada condiciona o 

valor de tensão em cada fase de saída.  

Torna-se portanto evidente a característica de redutor da tensão de entrada do inversor. A amplitude 

de tensão do lado alternado é limitada pelo regime de operação do inversor, o que representa por sua 

vez uma desvantagem significativa.  

2.2.1.2 Métodos de modulação do inversor de tensão 

A aplicação temporal dos vectores anteriormente enunciados e por sua vez a modulação de tensão 

ou de corrente é determinada pelo tipo de modulação do inversor. Existem várias técnicas de 

modulação de tensão e corrente de saída do inversor, com principal destaque para Modulação 

Sinusoidal por Largura de Impulso (Comando SPWM), Modulação por Vectores Espaciais (SVM) e 
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Controlo de Corrente por Histerese (HCC) [11]. O desempenho das diferentes técnicas de modulação 

é avaliado pela redução do conteúdo harmónico e componentes de filtragem necessários.  

A utilização de modulação por PWM é bastante comum no comando de inversores trifásicos incluídos 

em aplicações de sistema de produção solar fotovoltaica. Neste processo é usada uma forma de 

onda modulante com a frequência desejada nas grandezas de saída que em comparação com uma 

forma de onda triangular de alta frequência gera os sinais de comando dos semicondutores do 

inversor. A relação entre a amplitude da modulante e amplitude de portadora designa-se por índice de 

modulação     Com a aplicação deste tipo de modulação é possível obter conteúdos harmónicos 

bastante reduzidos para as correntes de saída, ideal para injecção na rede. No entanto, são 

necessários filtros passivos na saída de dimensão dependente da frequência de operação do 

comando. Será também necessário adoptar estratégia de controlo do factor de potência, que pode 

ser concebido por retroacção das variáveis do lado alternado.  

A modulação por vectores espaciais encontra-se bastante presente em aplicações de accionamentos 

de veículos eléctricos e sistemas de produção ligados à rede devido ao reduzido conteúdo harmónico 

nas correntes alternadas. Este método permite uma melhor utilização do valor da tensão de entrada 

do inversor no processo de modulação e os tempos de resposta são inferiores ao método SPWM. 

O controlo de corrente por histerese também é muito utilizado no processo de modulação devido à 

sua simplicidade e é independente do conhecimento da carga. Prova-se que este controlo oferece um 

bom desempenho em sistemas de accionamentos, filtros activos e conversores de alto desempenho, 

devido à sua estabilidade, excelente resposta transitória e precisão [12]. O princípio de 

funcionamento baseia-se na observação do erro da corrente real face a uma referência respectiva. O 

valor de erro associado a cada corrente nas fases de saída do inversor é comparado com uma banda 

de histerese e o resultado de comparação traduz-se na escolha do vector de estado a aplicar ao 

comando do inversor. O valor da largura da banda é representativo de uma tolerância para o erro de 

corrente, como tal, quanto menor for a largura, menor será o conteúdo harmónico associado à 

corrente controlada. Este controlo tem como grande desvantagem a variação da frequência de 

comutação uma vez imposta uma largura de banda de histerese. Em [13] são propostas várias 

alternativas baseadas no controlo de histerese na tentativa de corrigir este problema. Uma das 

alternativas será descartar a utilização de largura de banda fixa e limitar a frequência de operação 

através de Flip-Flops.  

2.2.2 Arquitecturas de sistemas fotovoltaicos 

Entre o inversor e a rede, tem-se normalmente um filtro LC com o objectivo de filtrar harmónicas de 

tensão e corrente superiores à fundamental (Frequência de 50Hz). O tipo de filtro dependerá, 

portanto, do tipo de modulação das grandezas alternadas. Na maioria das aplicações ligadas à rede 

eléctrica, onde o nível de potência é considerável, será usado um transformador entre o inversor e a 

rede (Figura 2.9) de modo a atenuar a necessidade de elevada tensão na fonte de potência e para 

além disso permitir isolar a mesma fonte galvanicamente. No entanto, a introdução do transformador 

aumenta consideravelmente os custos e volume do equipamento [5].  
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Figura 2.9 Topologia de arquitectura com uso de transformador 

De modo a excluir a necessidade de transformador na ligação à rede, pode ser utilizado um 

conversor DC-DC entre o inversor de tensão e a fonte de modo a garantir o nível de tensão 

necessário para a injecção de potência na rede. Neste tipo de topologia, o conversor DC-DC tem 

como função o estabelecimento da tensão de entrada do inversor (Ligação DC) no valor necessário e 

o condicionamento da potência da fonte no seu valor máximo.  

 

Figura 2.10 Topologia de arquitectura sem uso de transformador 

A fonte de potência, uma vez que é exigido nível de potência significativo, é constituída por um 

conjunto de painéis solares fotovoltaicos, sendo que a associação dos mesmos dita o tipo de 

arquitectura da central. Na literatura são apresentados os tipos de arquitecturas adoptados no 

passado, em vigor no presente e perspectivas de evolução [5] [14]. Na Figura 2.11 são representados 

os diferentes tipos de arquitecturas de uma central.   

 

Figura 2.11 a) Tecnologia Centralizada, b)Tecnologia de “Strings”, c) Módulos AC 

Arquitecturas do tipo representado em Figura 2.11 a) são designadas por “Tecnologia Centralizada”, 

bastante adoptadas no passado mas que sofrem de factores prejudiciais como o “Efeito de Sombra” e 

dificuldade em posicionar a fonte no ponto de máxima potência. Para resolver este problema foram 

propostas as arquitecturas do tipo representado em Figura 2.11 b), em que a potência de cada série 

de painéis é condicionada por conversores DC-DC individuais. No entanto, o custo do equipamento 

sofre de um aumento considerável. Perspectivas de desenvolvimento num futuro próximo traduzem-

se na adopção da tecnologia de “Módulos AC”, Figura 2.11 c), com o principal objectivo de simplificar 

o uso de tecnologia PV aos produtores com topologias do tipo “Plug&Play” [14]. Tendo em conta esta 

perspectiva de evolução, a redução dos custos e perdas em circuitos conversores DC-DC e DC-AC 

Filtragem e Rede eléctrica

a) b) c)

Painel PV

Conversor 
DC-DC

Inversor

Díodo By-Pass
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torna-se um elemento decisivo na penetração deste tipo de tecnologia. 

2.2.3 Restrições apontadas a sistemas PV existentes 

Quando o inversor se encontra ligado à rede, existe um valor mínimo de amplitude de tensão de cada 

fase de saída de modo a que o transito de potência seja feito no sentido da rede.  

           (2.16) 

Independentemente do tipo de modulação, o inversor apresenta sempre a particularidade de redutor 

de tensão de entrada. Deste modo, será necessário um conversor DC-DC na entrada, que para além 

da tarefa de posicionamento da potência no valor máximo, deve garantir o valor da tensão    de modo 

que a condição (2.16) seja respeitada. Esta particularidade de funcionamento do inversor apresenta 

uma desvantagem significativa. Devido à grande intermitência de geração da fonte PV, torna-se 

evidente a grande dependência do inversor face ao conversor DC-DC.  

Por outro lado, no projecto do inversor devem ser dimensionados “tempos mortos” a aplicar entre a 

comutação de vectores de estado do inversor de modo a não provocar condução simultânea de dois 

interruptores no mesmo braço, particularidade de funcionamento designada por Shoot Through (ST). 

No entanto, o Shoot Through pode ser provocado por falha do circuito de comando dos interruptores, 

ou mesmo por interferência electromagnética (EMI). Quando o inversor é alimentado por uma fonte 

de tensão continua, o ST é equivalente a um curto-circuito da fonte, que na maioria dos casos se 

traduz na destruição e perda de equipamento. No caso em que o inversor está ligado à fonte por 

intermédio de um conversor DC-DC, o fenómeno aplica-se aos terminais do condensador de saída, 

com efeito idêntico. Este aspecto é sugestivo da maior desvantagem do inversor nestes tipos de 

aplicação, percebe-se que o inversor se torna bastante vulnerável face à existência de EMI [3]. 

2.3 Inversor de Fonte de Impedância 

2.3.1 Descrição topológica e funcional 

Face às desvantagens apontadas anteriormente à utilização do inversor tradicional ou associação do 

inversor e conversor DC-DC, Peng propõe em 2003 [3] a topologia de Inversor de Fonte de 

Impedância (ZSI). Topologicamente, consiste no acoplamento do inversor tradicional e a fonte de 

potência por intermédio de um filtro LC, com configuração em X e com duas bobinas de dois 

condensadores. Na Figura 2.12 é representado um exemplo de aplicação do conversor de fonte de 

impedância para fontes de tensão contínuas, mas também é possível aplicar o mesmo conceito para 

aplicações em fonte de corrente. 
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Figura 2.12 Circuito base do inversor de fonte de impedância 

A configuração do filtro de entrada permite como exclusividade desta topologia o funcionamento do 

inversor de tensão no modo de Shoot-Through. Durante este modo, a energia armazenada nos 

condensadores C1 e C2 é parcialmente convertida em energia nas bobinas L1 e L2, sendo que a taxa 

de conversão este processo limita a corrente que atravessa o braço do inversor em curto-circuito. Por 

outro lado, o díodo em série com a fonte DC entra ao corte, criando assim o desacoplamento entre o 

filtro/inversor e a fonte de tensão continua. Na Figura 2.13 estão representados os circuitos 

equivalentes do funcionamento do ZSI com a aplicação de um dos 8 vectores tradicionais, em que o 

inversor de tensão se pode aproximar por uma fonte de corrente contínua (Figura 2.13 a) ou a 

aplicação de Shoot-Through (Figura 2.13 b). 

 

Figura 2.13 a) Modo de operação Activa, b) Modo de operação em ST 

 A aplicação de ST sucessivamente permite elevar a tensão de entrada do inversor de tensão. Deste 

modo, independentemente do valor de tensão da fonte, o ZSI permite a elevação ou redução do valor 

da tensão do lado alternado.  

Uma vez regulado o factor de ciclo de Shoot-Through é possível regular a elevação de tensão de 

entrada do inversor. Na mesma publicação, Peng apresenta a relação (2.17) que traduz a elevação 

da tensão em função do factor de ciclo de ST (  ). Das seguintes expressões a primeira é referente 

ao valor de pico da tensão permitida na entrada do inversor, e a segunda é referente ao valor médio 

da mesma. 

 
  ̂

   

 
 

     

   (2.17) 

   ̅
   

 
    

     

 
(2.18) 
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 (2.19) 

Sendo que    representa a duração do ST e    o período do mesmo. Uma discrição detalhada do 

funcionamento do ZSI encontra-se no Cap.3. 

Por analogia, o ZSI pode ser interpretado como um conversor DC-DC em que o dispositivo 

semicondutor que controla o ganho de tensão é concebido pelos braços do inversor e que a 

polaridade da tensão de saída depende da configuração dos mesmos. Na Figura 2.14 são 

representados em termo comparativo as diferentes relações de conversão dos conversores DC-DC 

apresentados em 2.1.3.1 e do ZSI. O que permite concluir que para mesmo factor de ciclo, o ZSI 

apresenta um ganho na elevação de tensão superior aos restantes, para factores de ciclo inferiores a 

50%.  

 

Figura 2.14 Relação entre tensão de saída e tensão de entrada, para diferentes topologias de conversores. 

As particularidades de funcionamento do ZSI permitem corrigir os principais problemas apontados à 

utilização do inversor tradicional com associação a conversores DC-DC, na medida em que o 

condicionamento de potência é todo feito em apenas um nível de conversão, descartando a 

necessidade de semicondutores adicionais, reduzindo consideravelmente os custos e dimensões do 

equipamento constituinte do sistema. Como a ligação DC é feita mediante a utilização de elementos 

passivos, o rendimento geral do sistema aumenta [15]. Para além disso, não será necessário ter em 

conta o dimensionamento dos “Tempos Mortos” na construção do inversor e o fenómeno de EMI 

deixa de ser preocupante e prejudicial ao funcionamento normal.  

2.3.2 Aplicações do ZSI  

Tendo em conta as vantagens oferecidas pela utilização do inversor de fonte de impedância, torna-se 

evidente o grande potencial na generalidade das aplicações em qualquer tipo de sistemas de 

conversão, mas têm-se especial interesse em conversão DC-AC. Os primeiros estudos de aplicação 

do inversor de fonte de impedância remetem para sistemas de accionamento com uso de células de 

combustível em que o espectro de variação da tensão da fonte e considerável [16] [15] [17] . 
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Rapidamente, a topologia de ZSI foi adoptada em aplicações gerais de accionamentos de motores 

eléctricos [17]. 

Posteriormente, os estudos de aplicação foram alargados para sistemas de aproveitamento de 

energias renováveis. Alguns autores propõem a utilização em conversores associados a ajuste de 

velocidade de geradores eólicos. No entanto, o grande foco de estudo de aplicação são sistema de 

produção solar fotovoltaica [18] [19] [20] [21] [22] [23]. Estes sistemas, como foi referido 

anteriormente, são caracterizados por alguma intermitência e a necessidade de assegurar um nível 

de tensão em aplicações ligadas à rede torna a utilização do ZSI bastante interessante. Os diferentes 

estudos deste tipo de aplicação diferem essencialmente no tipo de modulação e controlo de dinâmica 

utilizados.  

2.3.3 Comandos PWM modificados 

O comando do inversor no modo ST representa um grande potencial de funcionamento do ZSI, no 

entanto, o mesmo comando pode prejudicar a modulação das grandezas alternadas. Este facto, 

impede a utilização de estratégias de modulação utilizadas no inversor de tensão tradicional 

apresentadas em 2.2.1.2. A implementação de novos métodos de modulação aplicáveis ao ZSI tem 

sido alvo de intensa investigação por diferentes autores [24] [25] [26] [27]. Os principais objectivos 

dos métodos estudados residem no comando inteligente do modo ST de modo a maximizar o índice 

de modulação, garantir níveis de tensão de entrada do inversor necessários e reduzir o conteúdo 

harmónico das componentes alternadas e níveis de filtragem exigidos. Dos métodos existentes na 

literatura, destacam-se Controlo de Elevação Simples (SBC), Controlo de Elevação Máxima (MBC), 

Controlo de Elevação Máxima Constante (MCBC) e Modulação por Vectores Espaciais Modificada 

(MSVM) 

Constatou-se que o controlo de corrente por histerese, apesar do seu grande potencial, é pouco 

abordado quanto à sua aplicação no controlo do ZSI. Apenas é referido o controlador de histerese 

para sistemas monofásicos [21] [23] 

2.3.3.1 Controlo de Elevação Simples, SBC 

O método SBC proposto por Peng [3] é o primeiro método de modulação aplicado na topologia de 

ZSI. Baseado no comando PWM tradicional, para além das formas de onda de modulantes de 

portadora, utiliza dois níveis adicionais concebidos por duas rectas horizontais    e    que 

comparados com a portadora geram os sinais de comando do modo ST.  

A colocação dos níveis    e    deve ser tal que o comando Shoot-Through não interfira com a 

aplicação de um dos 6 vectores de modo Activo. Deste modo o seu valor, em valor absoluto, é 

superior ao índice de modulação    Tendo em conta a restrição anterior, o valor do factor de ciclo de 

ST fica por sua vez limitado pelo índice de modulação.  

        (2.20) 
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Figura 2.15 Processo de geração de sinais de comando do inversor através do controlo simples de elevação [28] 

2.3.3.2 Controlo de Elevação Máxima, MBC 

Com o objectivo de maximizar o factor de ciclo de Shoot-Through para além do limite imposto pelo 

SBC, o mesmo autor propõe o método MBC [28]. Durante o processo de modulação, este método 

converte a totalidade dos modos Abertos em modo ST. Com esta alteração, o valor de factor de ciclo 

de ST é maximizado, mas sofre de flutuações ao longo do período de uma das modulantes com uma 

frequência de ondulação seis vezes superiores à frequência fundamental. O valor de    repete-se em 

intervalos de    . A equação (2.21) traduz a evolução de    no intervalo    
 

 
 
 

 
  [28]. 

 
      

  (              (  
  

 
))

 
 

(2.21) 

O valor médio de    é obtido pela equação (2.22) [28]. 

   
̅̅ ̅  

    √  

  
 (2.22) 

Verifica-se que em valor médio, este método oferece uma maior disponibilidade de factor de ciclo. No 

entanto, a flutuação desta grandeza provoca perturbações nos valores médios da tensão e corrente 

nos condensadores e bobinas do filtro de entrada, respectivamente. Este facto exige um maior valor 

de indutâncias e capacitâncias, aumentando por sua vez os custos e dimensões dos equipamentos. A 

este problema é acrescentada uma maior complexidade a nível dos controlos do sistema. Deste 

modo, este método não é facilmente aplicável a sistemas ligados à rede, onde a frequência de saída 

é baixa. 

2.3.3.3 Controlo de Elevação Máxima Constante, MCBC 

De modo a maximizar a disponibilidade do factor de ciclo de Shoot-Through e ao mesmo tempo 

manter este valor constante ao longo de um período de modulação, é proposto o método MCBC [26] 

[29]. O princípio de funcionamento é semelhante ao do método SBC, no entanto os níveis    e    têm 

forma sinusoidal, como representado na Figura 2.16.  

Pelo facto de a distância entre os níveis    e    ser contante ao longo do período de modulação o 

valor de factor de ciclo também é mantido constante e ao mesmo tempo maximizado. 



 

20 

      
√  

 
 (2.23) 

 Os mesmos autores propõem também uma solução para aumentar o valor máximo do índice de 

modulação de 1 para   √  com a injecção de     de terceira harmónica. Note-se que o valor de    

será idêntico ao obtido para o MCBC normal, uma vez que os níveis    e    são novamente duas 

rectas horizontais. A seguinte figura é representativa do princípio de funcionamento deste método.  

 

Figura 2.16 Processo de geração de sinais de comando do 

inversor através do controlo máximo e constante de elevação 

[26] 

 

Figura 2.17 Variante do MCBC por injecção de terceira 

harmónica [26] 

2.3.3.4 Modulação por Vectores Espaciais Modificada 

O conceito do MSVM consiste na divisão de    em seis segmentos iguais e colocação dos mesmos 

em instantes de transição entre vectores de estados. Mesmo após a introdução dos intervalos de 

Shoot-Through no mapa de transição de estados, os vectores de modo Activo devem manter a 

mesma duração que teriam no processo de SVM normal, ou seja, apenas a duração dos vectores de 

modo Aberto é condicionada e esta, por sua vez, limita a disponibilidade de ST mas o processo de 

modulação não é afectado [17] [27] [24].  

    
 

 
 
    √  

  
 (2.24) 

2.3.4 Controladores de dinâmica 

Para permitir o funcionamento do ZSI para várias condições de carga e geração será necessário 

dimensionar estratégias de controlo externo por retroacção. O controlo da dinâmica do sistema tem 

vindo a ser abordado em literatura recente por vários autores. O principal objectivo deste tipo de 

controladores será o estabelecimento factor de ciclo de Shoot-Through necessário ao funcionamento 

do sistema. As várias estratégias diferem na escolha das variáveis de referência e pelo tipo de 

compensadores usados. Os controladores mais comuns na literatura são referentes ao ajuste do 

factor de ciclo de modo a forçar a tensão nos condensadores do filtro seguir uma determinada 

referência (  *) [30] [31] [32]. No entanto, controlar apenas a tensão nos condensadores pode dar 
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origem a sobreelevação de correntes nas bobinas. Como tal, é preferível usar dupla malha de 

controlo [33]. 

 

Figura 2.18 Malha singular de controlo 

 

Figura 2.19 Dupla malha de controlo 

Para aplicações do ZSI em sistemas com recursos a fontes PV, o controlo de tensão dos 

condensadores tem a função adicional de colocar o funcionamento da fonte no ponto de máxima 

potência, facto que aumenta a complexidade de dimensionamento do controlador.  

O desempenho dos diferentes controladores é avaliado pela rapidez e estabilidade na resposta e pela 

rejeição de erro em regime permanente [33]. Por outro lado, os valores dos componentes passivos do 

filtro de entrada são condicionantes na escolha do tipo de compensador a utilizar na malha de 

controlo. Com base nesta necessidade, vários autores propõem o modelo do conversor de fonte de 

impedância (Z-Source Converter, ZSC) com base no método de pequenas perturbações (Small 

Signal Modeling), o que permite obter conhecimento da dinâmica do sistema e descrever as funções 

de transferência entre as várias variáveis de estado que caracterizam o filtro [34] [35] [36]. 
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Capítulo 3 

Inversor de Fonte de 

Impedância 

3 Inversor de Fonte de Impedância 

 

 

Neste capítulo será feita a análise teórica do princípio de operação do ZSI em regime permanente, de 

modo a formalizar as relações de transferência. Será definida uma proposta para dimensionamento 

dos componentes do conversor. Posteriormente, será apresentado o modelo de pequenas variações 

do conversor de fonte de impedância (ZSC) que aproxima o comportamento dinâmico do ZSI. 
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3.1 Funcionamento em regime permanente  

3.1.1 Introdução 

Nesta secção será analisado o princípio de operação do Inversor de Fonte de Impedância, bem como 

estratégias de dimensionamento dos componentes. Para este efeito será considerado o circuito 

representado na Figura 3.1, que corresponde ao tipo de conversão DC-AC de um único nível e com 

uso de inversor trifásico de tensão em ponte (VSI).  

 

Figura 3.1 Circuito base do inversor de fonte de impedância com alimentação de carga RL 

Como foi descrito no Cap.2, o ZSI consiste, topologicamente, a ligação do inversor de tensão com a 

fonte através de uma impedância LC com configuração em X e composta por 2 condensadores (   e 

  ) e duas bobinas (   e   ),como representado na Figura 3.1.  

A configuração da impedância (ou filtro) LC permite ao inversor de tensão (VSI) o funcionamento em 

9 vectores de estado, enquanto na topologia clássica apenas seriam permitidos 8 vectores. O novo 

vector de estado é concebido pelo comando à condução simultânea de 2 interruptores do mesmo 

braço do inversor de tensão em ponte. Este nono vector, designado por Shoot-Through (ST), ou 

terceiro vector de modo aberto, é proibido na topologia de inversor em ponte clássica na medida em 

que se traduz num curto-circuito da fonte de tensão contínua ou de um condensador quando ligados 

na entrada do inversor. Como consequência têm-se uma sobreelevação de corrente a valores 

demasiados elevados que podem causar a destruição do equipamento.  

Na nova topologia ZSI, o vector de ST traduz-se num processo ressonante de descarga dos 

condensadores sobre as bobinas através de um ou mais braços em curto-circuito. Uma vez 

controlada a duração de ST é possível elevar a tensão de entrada do inversor face à fonte continua. 

Devido a este aspecto, será necessário desligar a tensão contínua do resto do circuito, dependendo 

do modo de operação do ZSI. Este desacoplamento é concebido pela introdução de um díodo de 

bloqueio na entrada (D1). Este aspecto, por sua vez, impossibilita a regeneração de potência. Caso 

esse processo seja desejado, a solução será a substituição do díodo por um semicondutor 

comandado e bidireccional, no entanto, para o tipo de aplicação a ser abordada neste trabalho, não 

será necessário.  

Na primeira abordagem do ZSI por Peng, são apresentados os modos de operação que descrevem a 

particularidade de elevação de tensão de entrada do inversor. No entanto, dependendo das 
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condições de carga ou de potência da fonte, o ZSI pode operar em novos modos. De seguida será 

feita uma análise do modo de operação do ZSI tendo em conta estes factores. Note-se que nesta 

análise será considerada a idealidade dos componentes. Admite-se também a simetria da impedância 

de entrada, i.e: 

         (3.1) 

         (3.2) 

Tendo em conta a simetria da impedância de entrada, têm-se as seguintes simplificações: 

                     (3.3) 

                     (3.4) 

3.1.2 Modos de operação em regime de condução contínua  

Nesta secção será analisado o princípio de funcionamento em regime de condução contínua do ZSI. 

Os diferentes modos de operação do ZSI dependem essencialmente do vector de estado a ser 

aplicado ao inversor de tensão. Durante a aplicação de um dos 6 vectores de modo Activo o VSI pode 

ser representado por uma fonte de corrente contínua (  ), cujo valor depende da condição de carga. 

Durante a aplicação de um dos dois vectores de modo Aberto o VSI pode ser representado por um 

circuito aberto uma vez que a fonte não fornece corrente ao inversor. Por analogia, na aplicação de 

ST, o VSI é representado por um curto-circuito.  

Uma vez que a análise de funcionamento do ZSI assenta fundamentalmente no estudo do 

comportamento do filtro durante a execução dos diferentes modos, o circuito da Figura 3.2 pode ser 

simplificado e reajustado da seguinte forma [37]: 

 

Figura 3.2 Circuito equivalente do ZSI que considera os possíveis modos de operação 

3.1.2.1 Modo Activo 

Durante a execução deste modo o VSI comporta-se como uma fonte de corrente de valor   . Supondo 

que o ZSI está a operar no funcionamento previsto de elevador de tensão, pela conservação de 
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potência, a corrente de saída sofrerá uma redução face à corrente de entrada. 

          (3.5) 

A corrente no díodo é expressa pela relação (3.6) e (3.8). 

                    (3.6) 

                   (3.7) 

                     (3.8) 

          (3.9) 

Pela equação (3.8) e (3.9), respeitando a condição (3.5), consta-se que a corrente no díodo será 

positiva, o que significa o estado em condução do díodo de entrada. Têm-se então o seguinte circuito 

equivalente deste modo: 

 

Figura 3.3 Circuito equivalente do modo de operação Aberto 

Pela análise do circuito da Figura 3.3, obtêm-se as seguintes relações que caracterizam este modo 

de operação do ZSI. 

               (3.10) 

                   (3.11) 

                            (3.12) 

                 (3.13) 

3.1.2.2 Modo Aberto 

Durante a aplicação de um dos 2 vectores nulos, o VSI comporta-se como um circuito aberto. Como 

tal, a corrente    tem valor nulo.  

                        (3.14) 

             (3.15) 

                             (3.16) 

Pela condição (3.16), o díodo D1 encontra-se em condução na execução deste modo. Assim será 

valida a expressão (3.13) que descreve o valor da tensão na bobina no modo Activo. Tal como é 
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praticado na análise do funcionamento do ZSI por vários autores, o modo Aberto será aqui 

considerado como uma variante do modo Activo. 

3.1.2.3 Modo Shoot-Through 

Durante a aplicação de ST, o VSI comporta-se como um curto-circuito. 

         (3.17) 

             (3.18) 

                          (3.19) 

Uma vez que o ZSI em funcionamento normal eleva a tensão de saída, a tensão dos condensadores 

será sempre maior que a tensão de entrada.  

           (3.20) 

Pela condição (3.20), constata-se que o díodo D1 se encontra ao corte por polarização inversa. Tem-

se portanto a fonte de tensão desligada do resto do circuito. Na Figura 3.4 é apresentado o circuito 

equivalente que descreve o funcionamento deste modo.  

 

Figura 3.4 Circuito equivalente do modo de operação em Shoot-Through 

Para além de (3.18) e (3.19), este modo e descrito pelas seguintes equações: 

                (3.21) 

          (3.22) 

              (3.23) 

              (3.24) 

Durante a execução deste modo têm-se portanto um processo de descarga dos condensadores sobre 

as bobinas por intermédio de um ou mais braços do inversor de tensão. 

3.1.3 Representação temporal das grandezas 

Uma vez determinadas as principais expressões que descrevem o funcionamento do inversor de 

fonte de impedância, é possível descrever a evolução das duas variáveis de estado que caracterizam 

o filtro ao longo de um período de comutação. Para este efeito será considerada a aproximação 
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linear. Ou seja, considera-se uma corrente nos condensadores constante, na determinação da 

evolução do valor de tensão dos mesmos e durante a aplicação de um dos modos. Por analogia, a 

evolução do valor de corrente nas boninas, durante a aplicação de um dos modos, é imposta por 

tensão constante. 

                      

                             

                              

 
      

  
 {

      

 
        

    
  

 
                             

 (3.25) 

 
      

  
 {

     
 

        

  
  
 

                             

 (3.26) 

Em regime permanente tem-se: 

               (3.27) 

               (3.28) 

Na Figura 3.5 é feita a representação ao longo do tempo das principais grandezas que caracterizam o 

funcionamento do ZSI em regime permanente. 

 

Figura 3.5 Representação temporal das principais grandezas eléctricas em regime permanente 

3.1.4 Relações de conversão  

Um dos principais objectivos da análise do funcionamento do ZSI em regime permanente será a 

formulação da relação de conversão que quantifica a capacidade de elevação de tensão de entrada 

para saída do conversor em função do factor de ciclo de Shoot-Through.  

Considera-se o funcionamento em modo de condução contínua (CCM) e que em regime permanente 

o conversor é comutado com um período   . Uma parcela deste período (  ) é destinada a 

funcionamento no modo ST, sendo que a restante é destinada ao modo Activo (  ). O factor de ciclo 
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de ST é definido por (3.32) 

          (3.29) 

          (3.30) 

          (3.31) 

    
  

  
 (3.32) 

Para a formalização da relação de conversão de tensões é usada a propriedade (3.33), válida em 

regime permanente. Considera-se             : 

   ̅̅ ̅  
 

  

∫          
  

  

 
                

  

 (3.33) 

                        (3.34) 

 
  

   

 
    

     

       (3.35) 

A relação (3.35) traduz o ganho entre o valor médio da tensão do condensador    e o valor de tensão 

da fonte DC (    , em função do factor de ciclo. No decorrer deste trabalho, este mesmo ganho será 

enunciado como      . Combinando as equações (3.11) e (3.13), o valor de pico da tensão de 

entrada do VSI é expresso por (3.36). 

            (3.36) 

A relação (3.37) que quantifica a elevação  da tensão de pico na entrada do inversor com a tensão da 

fonte é obtida pela combinação de (3.36) com (3.35). 

 
  

   

 
 

     

       (3.37) 

 

Figura 3.6 Elevação de tensão de entrada do inversor (M(D0) e dos condensadores N(D0) em função do factor de ciclo de ST 

Evidencia-se deste modo a particularidade de funcionamento do ZSI como elevador de tensão. Uma 

vez que existe troca de polaridade de tensões para factor de ciclo superiores a 0,5, e pelo facto de 

existir uma assimptota vertical no mesmo valor, na operação nominal do ZSI, o valor de factor de ciclo 

disponível é restringido a            . Em [16] verifica-se que para valores de    superiores a 0,45 

as perdas causadas pela não idealidade dos componentes passivos provocam um decréscimo 
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acentuado na relação de transferência Figura 3.7.  

 

Figura 3.7 Efeito das perdas na elevação de tensão de entrada do inversor em função do factor de ciclo de ST [16] 

Por outro lado, para a relação de correntes será usada a condição (3.38), válida em regime 

permanente, considerando             . 

    
 

  

∫          
  

  

 
               

  

 (3.38) 

                       (3.39) 

 
  
  

 
    

     

 (3.40) 

A particularidade de redutor de corrente sugere a determinação de uma relação de factor de ciclo de 

ST equilibrada, tendo em conta a necessidade de potência a fornecer à carga estipulada pela 

corrente fornecida e tensão necessária para o correcto funcionamento. Percebe-se então que a 

regulação de    não depende exclusivamente do nível de tensão necessário na entrada do VSI. 

3.1.5 Modos de operação em condução descontínua 

As relações de transferência formuladas anteriormente são indicativas da operação do conversor em 

condução continua (Continous Conduction Mode, CCM). O limite de operação em CCM é dado por 

um valor mínimo para as correntes nas bobinas. O modo de condução descontínua (Discontinous 

Conduction Mode, DCM) é caracterizado pela complementaridade do estado de condução do díodo 

de entrada, relativamente ao CCM. No caso de o ZSI operar no modo Activo, verifica-se o DCM 

quando a corrente no díodo de anular.  

                                 (3.41) 

Tem-se portanto DCM quando         , o que permite obter a fronteira de operação entre CCM e 

DCM (3.42). 

    
  
 

 (3.42) 
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Caso a condição (3.42) não seja respeitada, o ZSI pode operar num dos 3 novos modos, com 

respectivos circuitos equivalentes representados de seguida [38].  

 

Figura 3.8 Modo alternativo 3 

 

Figura 3.9 Modo alternativo 4 

 

Figura 3.10 Modo alternativo 5 

O modo 3 é obtido durante a aplicação de um dos 6 vectores de modo Activo. O modo 4 é obtido na 

aplicação de um dos 2 vectores nulos. Ambos os modos iniciam-se a partir do momento em que a 

condição (3.42) não seja respeitada.  

O modo 5 é obtido quando é feita uma transição entre um dos vectores nulos num dos 6 vectores de 

modo Activo. Caso a condição (3.42) não seja respeitada o ZSI é incapaz de entrar no modo Activo, 

uma vez que o díodo permanece ao corte. Neste caso, os díodos encapsulados nos semicondutores 

comandados entram em condução por roda livre. Este aspecto é idêntico a um Shoot-Through 

adicional (não desejado) ao funcionamento previsto do conversor.  

Em [38] este fenómeno é enunciado com “Self Boost” que em certos tipos de aplicação em 

accionamentos de motores pode ser interpretado de modo benéfico, uma vez que permite um bom 

“arranque a frio”, no entanto, noutros tipos de aplicação, este fenómeno é sugestivo de um acréscimo 

da complexidade do sistema de controlo. De modo a evitar este problema, o mesmo autor propõe a 

integração de baterias no filtro de modo a que a corrente nas bobinas não tome valores inferiores a 

    . Uma outra estratégia para contorno deste problema será a restrição das amplitudes de 

oscilações do valor de corrente nas bobinas em torno do valor médio com o aumento do valor da 

respectiva indutância. Mas, por outro lado, com o aumento do valor de indutância o tempo de 

estabelecimento do sistema aumenta.  

3.1.6 Dimensionamento dos componentes 

O dimensionamento dos componentes do filtro de entrada terá como base o valor das perturbações 

das respectivas variáveis de estado em torno do seu valor médio. Por outro lado, devem ser 

considerados os esforços físicos a que os componentes estão sujeitos, i.e., tensão máxima e valor 

médio, máximo e eficaz de corrente. Os componentes a serem dimensionados serão os dois 

condensadores, as duas bobinas, o díodo de entrada e os dispositivos semicondutores comandados 

do inversor de tensão em ponte. O valor de perturbação em torno do valor médio (“ripple”) é dado 

pelos factores    e   , respectivamente para a tensão nos condensadores e corrente nas bobinas. 

3.1.6.1 Condensadores 

Uma vez considerada a simetria do filtro, os dois condensadores terão valores de capacidade iguais e 
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são afectados pelos mesmos esforços físicos. No dimensionamento dos condensadores, considera-

se que a corrente nas bobinas é aproximadamente constante.  

              (3.43) 

           (3.44) 

        
      

  
  

   

  
 (3.45) 

Durante o modo ST, tem-se (3.46) e (3.47): 

 
   

  
 

  
 

 (3.46) 

         
  

  
 (3.47) 

O objectivo será exprimir o valor de capacidade em função das condições de operação, 

nomeadamente potência da fonte DC       e valor de tensão da mesma      .  

    
    

     

   
    

     

   

  

 (3.48) 

Combinando (3.46), (3.47), (3.48) e (3.44), obtêm-se a expressão de calculo do valor da capacidade. 

   
             

         
       

 (3.49) 

3.1.6.2 Bobinas 

Analogamente, pela simetria do filtro, o valor de indutância de cada bobina será o mesmo, bem como 

os esforços físicos e no dimensionamento das bobinas é considerada uma tensão dos 

condensadores aproximadamente constante. 

              (3.50) 

           (3.51) 

        
      

  
  

   
  

 (3.52) 

Considerando novamente o funcionamento no modo ST, o “ripple” de corrente pode ser descrito por 

(3.53). 

 
   
  

 
  

 
 (3.53) 

Por combinação da equação anterior com (3.53), (3.51), (3.47) e (3.35) é obtida a expressão de 

calculo do valor da indutância (3.54). 

   
   

          

                
 (3.54) 
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3.1.6.3 Semicondutores comandados do inversor 

Na escolha dos semicondutores comandados a usar na montagem do inversor de tensão serão 

considerados, tal como no díodo, o valor máximo de tensão e valores médio, máximo e eficaz de 

corrente. Neste dimensionamento, de modo aproximado, o inversor pode ser considerado como um 

paralelo de 3 resistências (indicativas das perdas de condução dos semicondutores) de valor igual 

durante a aplicação de ST, uma vez que se pretende que este comando seja feito por condução em 

simultâneo de todos os 6 semicondutores comandados. Durante a aplicação do modo activo, por 

aproximação, considera-se a repartição do valor de corrente    de igual modo pelos 3 braços do 

inversor.  

 

Figura 3.11 Circuito equivalente do VSI durante o modo de operação em ST 

A tensão máxima de entrada no inversor (Ligação DC) será aplicada durante o modo Activo. Tendo 

em conta que num braço do inversor tem-se sempre um semicondutor em condução, a tensão 

máxima a aplicar a cada um dos 6 será a máxima tensão de entrada do inversor.  

       
    

 

     

    (3.55) 

A corrente máxima de cada interruptor é verificada na aplicação de ST em apenas um braço. No 

entanto, como se considera que o ST será sempre feito por simultâneo dos 3 braços, tem-se: 

       
     (3.56) 

Relativamente ao valor médio e eficaz de corrente, pelas considerações apontadas no início desta 

secção, tem-se: 

     
  
 

 (3.57) 

      
 √〈       〉  √

     
 

  
   

  
 

  
       

  
 

√
 

    

 (3.58) 

3.1.6.4 Sumarização dos esforços físicos 

Os esforços físicos associados a cada componente que constitui o conversor são sumarizados na 

seguinte tabela [16]. 

2Rt

Isw Isw Isw

2IL

2Rt 2Rt
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Componente Tensão máxima Corrente máxima Corrente média Corrente eficaz 

Condensador 
    

     

    
   

   

 0 
   

   

√
  

    

 

Bobina 
    

     

    
   

   

 
   

   

 
   

   

 

Díodo de entrada  
 

     

    
   

   

 

   
 

   

   

 
   

   

√    

    

 

Semicondutores 

comandados 

 

    

    √ 
   

        

 
 

 

   

   

 
 

 

   

   

√
 

    

 

Tabela 3.1 Esforços físicos dos componentes 

3.2 Modelo de dinâmica 

3.2.1 Introdução 

Um dos principais objectivos dos conversores de potência é o estabelecimento de uma tensão de 

saída com rejeição de perturbações oscilatórias provocadas por alterações de condições de carga ou 

da fonte. Esta particularidade pode ser concebida pelo correcto dimensionamento do controlador da 

dinâmica do conversor.  

O controlador da dinâmica do conversor deve permitir uma estabilidade transitória e respeitar os 

parâmetros de resposta exigidos, como tempos de respostas e erro em regime permanente. Tendo 

em conta estas exigências, no dimensionamento do controlador devem ser conhecidas as funções de 

transferência que relacionam as diferentes variáveis de estado.  

Para obtenção das funções de transferências será necessário formular o modelo da dinâmica do 

conversor. Diferentes métodos de modelação podem ser aplicados, cada um deles é diferenciado 

pelos níveis de rigor exigidos e domínios de aplicabilidade. Um dos métodos mais comuns será a 

linearização do sistema através da introdução de pequenas variações nas variáveis (Small Signal 

Modeling).  

A topologia de ZSI considerada neste trabalho pode ser aproximada pela topologia de conversor de 

conversor DC-DC representada na Figura 3.12. Esta topologia de circuito é designada por conversor 

de fonte de impedância (ZSC). A parametrização dos elementos que permite a equivalência entre o 

ZSC e o ZSI é apresentada numa fase posterior deste trabalho.   
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Figura 3.12 Conversor de fonte de impedância 

Nesta secção será apresentado o modelo de pequenas variações do ZSC com base na média de 

espaço de estado [34] [33] [36]. Considera-se a linearização do sistema no ponto de funcionamento 

em regime permanente, bem como a idealidade dos componentes.  

3.2.2 Modelo de pequenas variações do ZSC 

As variáveis de estado do conversor são as correntes nas bobinas e as tensões nos condensadores. 

Pela análise do circuito em questão, consta-se que existem 5 variáveis de estado.  

                                       (3.59) 

No entanto, tal como em análises anteriores, pelo princípio de operação do conversor, será 

considerada simetria de circuito. Como tal, o vector      é simplificado da seguinte forma: 

                         (3.60) 

Acrescenta-se também a observação que esta análise remete exclusivamente para o funcionamento 

do conversor em modo de condução contínua. Analogamente ao funcionamento do ZSI, o ZSC 

descreve dois modos de operação complementares durante um período de comutação, 

nomeadamente os modos Activos e Shoot-Through. Durante a execução do modo Activo, pela 

análise do circuito da Figura 3.12 regem as seguintes equações. 

        
      

  
              (3.61) 

        
      

  
              (3.62) 

         
       

  
                                   (3.63) 

 As equações anteriores são expressas na forma canónica de modelo de espaço de estados na 

seguinte forma: 

  
     

  
               (3.64) 

 [
   
   
    

]
 

  
[

     
     
      

]  [
    
    
     

] [

     
     
      

]  [
      

 
       

] (3.65) 
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 Relativamente ao modo Shoot-Through têm-se as seguintes equações: 

        
      

  
       (3.66) 

        
      

  
        (3.67) 

         
       

  
           (3.68) 

Rescrevendo as equações anteriores na forma canónica, tem-se: 

  
     

  
               (3.69) 

 [
   
   
    

]
 

  
[

     
     
      

]  [ 
   
   
     

] [

     
     
      

] (3.70) 

O modelo de espaço de estado fica então formalizado pelo conjunto das duas equações matriciais. 

  
     

  
 {

                            
 

                           
 (3.71) 

Como anteriormente declarado,    constitui o factor de ciclo de ST. Deste modo,       representa a 

variação temporal do factor de ciclo. Admitindo que a contribuição dos modos Activo e ST no período 

de comutação é dada por       e      , respectivamente, então são estabelecidas as seguintes 

relações com o factor de ciclo de ST. 

    
     

  

 (3.72) 

             (3.73) 

               (3.74) 

A média de espaço de estado durante um período de comutação é então expressa por (3.75). 

  
     

  
                                                  (3.75) 

A etapa seguinte será introduzir pequenas perturbações nas variáveis do modelo da média de espaço 

de estados. Note-se que as perturbações introduzidas devem ser de amplitude muito inferior ao valor 

da respectiva variável em regime permanente.  

                                        (3.76) 

                                                           (3.77) 

Na combinação de (3.76) e (3.77) com (3.75), são desprezados os termos de segunda ordem 

resultantes. Por manipulação algébrica obtém-se o modelo de espaço de estados de terceira ordem 

que tem como entradas as perturbações do valor de tensão da fonte continua e do factor de ciclo de 

ST. Este modelo descreve o comportamento transitório do sistema quando sujeito a perturbação 
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durante a operação em regime permanente. 

[
   
   
    

]
 

  
[

      
      
       

]  [
       

          
         

] [

      
      
       

]  [
           

        
           

] [
       

 
      

] (3.78) 

3.2.3 Funções de transferência do conversor 

Após a formulação do modelo AC do conversor de fonte impedância, aplica-se a transformada de 

Laplace de modo a definir o modelo no domínio da frequência.  

                                                     (3.79) 

                                                     (3.80) 

                                                                 (3.81) 

Por manipulação algébrica obtêm-se as funções de transferência que relacionam as diferentes 

variáveis do sistema [34] [35] [36]. 

                 
      

       
 

                       
                    

                                                
 (3.82) 

                 
      

      
  

 
             

  [         (                  )              ]                    

                                                
 (3.83) 

                 
      

       
 

           
                    

  

                                                
 (3.84) 

                 
      

      
 

 
             

                                                       

                                                
 

(3.85) 

 

Por aplicação da sobreposição, a resposta de uma variável de estado a perturbações em várias 

entradas pode ser representada como combinação linear da resposta da mesma variável a cada 

entrada individualmente.  

                                    (3.86) 

                                    (3.87) 

Para além da formalização das funções de transferência necessárias para dimensionamento do 

controlador, o modelo apresentado permite descrever, de modo aproximado, o comportamento 

dinâmico da topologia de Inversor de Fonte de Impedância. Numa fase posterior deste trabalho, será 

feita a validação deste modelo através de simulação. 
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Capítulo 4 

Aplicação do ZSI em sistemas 

PV ligados à rede eléctrica 

4 Aplicação do ZSI em sistemas PV ligados à 

rede eléctrica 

Pretende-se neste capítulo descrever a proposta de sistema de condicionamento de potência para 

fontes PV ligadas à rede eléctrica trifásica e baseado na utilização da topologia de Inversor de fonte 

de Impedância. Será feita uma discrição individual das várias unidades que constituem o controlo do 

sistema proposto. 
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4.1 Introdução 

No Cap.2 é feita uma análise sistemática da literatura sobre esta nova topologia de conversor, como 

tal são referidas as principais vantagens de utilização deste conversor face a sistemas de conversão 

convencionais. No âmbito de sistemas PV, a utilização do ZSI é destacada pelos seguintes factores: 

 O condicionamento de potência é feito em apenas um nível/estado de conversão, enquanto 

que as topologias convencionais recorrem do uso de um semicondutor de potência adicional 

para corrigir a tensão disponível na entrada do inversor de tensão e permitir o trânsito de 

potência no sentido correcto.  

 A possibilidade de funcionamento do ZSI no modo Shoot-Through protege o VSI dos 

fenómenos de interferência electromagnética que em topologias clássicas pode resultar na 

destruição o equipamento.  

 Dependendo das condições de operação do ZSI, o facto de eliminar a necessidade de um 

semicondutor adicional pode traduzir-se numa diminuição dos custos e dimensões do sistema 

geral de conversão. Uma vez que a tecnologia PV é caracterizada pelos elevados custos, 

este factor torna a utilização do ZSI bastante desejável.  

 A grande capacidade de elevação de tensão face à de entrada evidenciada pelo ZSI, permite 

reduzir o número de módulos PV ligados em série e aumentar o número de módulos ligados 

em paralelo. Este facto melhora o desempenho da fonte quando afectada pelo “Efeito 

Sombra”.  

 Dependendo do dimensionamento dos componentes passivos do ZSI, é possível obter uma 

boa resposta dinâmica no que diz respeito a índices de estabilidade e tempo de resposta. 

Deste modo é possível o correcto funcionamento quando o sistema é afectado por 

consideráveis índices de intermitência.  

 As principais vantagens anteriormente enunciadas são sugestivas de um grande interesse na 

utilização do ZSI neste tipo de sistemas. No entanto, uma vez que o condicionamento de potência é 

feito em apenas um nível de conversão, pode surgir um acréscimo de complexidade no sistema de 

controlo. Os sistemas de conversão associados a fontes PV devem ser controlados por dois grupos. 

O primeiro grupo é responsável por impor um nível de tensão na entrada do VSI necessária ao 

correcto funcionamento e o segundo grupo é responsável pelo posicionamento do ponto de 

funcionamento na máxima potência.  

Neste capítulo é apresentada uma proposta de sistema de conversão de único nível com uso do 

inversor de fonte de impedância na aplicação de fontes de aproveitamento solar fotovoltaico ligadas à 

rede. Propõe-se também uma estratégia de modulação das variáveis de saída com controlo de 

inversor em modo corrente e sistema de controlo da dinâmica e MPPT.  
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4.2 Proposta de sistema 

Neste trabalho propõe-se a utilização do ZSI como topologia de nível de conversão singular para 

condicionamento de potência de fontes PV ligadas à rede eléctrica. O nível de potência pretendido 

deste tipo de aplicação (superior a 10kW) exige uma ligação trifásica com a rede eléctrica. Nesta 

abordagem será descartada a necessidade de isolamento galvânico e será feito o estudo de ligação 

sem utilização de transformador. A arquitectura adoptada será do tipo “Centralizada”, pois permite 

uma maior elementaridade no estudo do funcionamento do conversor. Nesta abordagem será 

considerado o “efeito de sombra”, que se entende como problemático neste tipo de arquitectura. A 

Figura 4.1 esquematiza de modo geral o sistema proposto.  

 

Figura 4.1 Esquema do sistema proposto 

Entre a fonte PV e o filtro de entrada será adicionado um condensador que tem como função corrigir 

a descontinuidade de corrente pedida à fonte e provocada pelos estados de condução do díodo de 

entrada. Deste modo, a corrente que a fonte PV fornece é aproximadamente contínua. Variantes da 

configuração do filtro de entrada foram propostas por diferentes autores, exemplo disso será a 

topologia de Quasi-ZSI, que permite estabelecer uma continuidade de corrente de entrada. No 

entanto, devido a uma maior abrangência de aplicações optou-se por utilizar neste trabalho a 

configuração clássica de ZSI.  

Relativamente à fonte PV, esta será constituída pelo paralelo de séries de módulos. O número de 

módulos em cada série será o mesmo e dita o valor de tensão disponível na fonte PV equivalente. O 

valor de tensão será aumentado na entrada do inversor pelo comando ST. Pretende-se minimizar o 

número de módulos ligados em série e maximizar o número de módulos ligados em paralelo, uma vez 

que a potência a injectar na rede é estipulada pela disponibilidade de corrente da fonte PV. A 

protecção das séries de módulos relativamente ao “efeito sombra” é concebida pela introdução de 

díodos By-Pass.  
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O sistema de controlo é constituído por 3 elementos a interagirem entre si. O primeiro tem como 

função a modulação das correntes a injectar na rede com base no erro instantâneo das mesmas 

relativamente à respectiva referência. O segundo elemento é responsável pelo estabelecimento da 

tensão de entrada do VSI necessária, controlando o factor de ciclo de ST. O terceiro elemento tem 

como tarefa o posicionamento da geração no ponto de máxima potência, através do controlo da 

corrente que está a ser pedida á fonte PV. Deste modo, a amplitude das correntes AC de referência é 

estabelecida por este terceiro controlador.  

Este tipo de estratégia de controlo permite obter reduzidos conteúdos harmónicos e tempos de 

resposta. Para além disso, uma vez que o controlo de corrente é feito em modo de corrente é 

possível controlar directamente o factor de potência. No entanto, neste trabalho será feita apenas o 

estudo de aplicação com factor de potência unitário.  

4.3 Modulação de corrente 

4.3.1 Controlo de corrente por histerese 

A modulação das correntes trifásicas a injectar na rede será feita pelo controlo de corrente por 

histerese. O conceito fundamental de implementação deste controlo consiste na derivação dos sinais 

de comando dos semicondutores do inversor, i.e., escolha do vector de estado a aplicar ao mesmo, 

com base na comparação do erro (entre a corrente real e respectiva referência) com uma banda de 

tolerância. 

Caso a banda de tolerância tome valor fixo, a frequência do processo de modulação varia e apenas é 

limitada pelos limites físicos de operação do inversor, criando deste modo uma irregularidade no 

funcionamento do inversor. Tendo em conta este factor, na implementação deste controlo serão 

utilizados limitadores de frequência e histerese ajustável.  

As referências de corrente são geradas em fase com a tensão da rede, na sua fase respectiva. A 

tensão da rede é dividida pelo seu valor eficaz e posteriormente multiplicada pelo valor eficaz da 

corrente referência proveniente do sistema de controlo MPPT. Desta forma é estabelecido o 

sincronismo entre a corrente e tensão da rede, e por sua vez, factor de potência unitário [39] 

Pode ser aplicado um dos métodos de ajuste do factor de potência pela desfasagem entre tensão e 

corrente através de sistemas de PLL (Phase Lock Loop), no entanto, nesta abordagem apenas é 

considerado o factor de potência unitário.  

Uma outra vantagem da modulação em modo de corrente será a simplificação do filtro de saída, que 

neste caso será do tipo indutivo com resistência de perdas desprezadas. Considera-se nesta análise 

o equilíbrio entre fases. Então, de modo geral, a ligação com a rede é descrita por (4.1).  

 
   

     
      

  
               

(4.1) 
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       √                (4.2) 

Uma vez que se pretende factor de potência unitário, a corrente de referência para cada uma das 

fases é definida por (4.3). 

      
 √       

            (4.3) 

Nesta abordagem será considerado o equilíbrio entre as fases de saída. Deste modo, o sistema 

trifásico pode ser simplificado a um sistema de duas fases equivalente no plano    pela aplicação da 

transformação de Concordia. 

 (
  
  
  

)  (

    √  

    √     √ 

     √     √ 

)(

  
  
  

) (4.4) 

Pelo equilíbrio entre as fases, a componente homopolar    será nula. 
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)  √
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√ 

 
 

√ 

 )

 (
  
  
  

) (4.5) 

O controlo de corrente fica então simplificado ao anulamento do erro das componentes   e   de 

corrente face às respectivas referências. 

         
    (4.6) 

         
    (4.7) 

            (4.8) 

O resultado previsto neste tipo de controlo encontra-se esquematizado no plano    (Figura 4.2), 

quando registado o valor da corrente     durante um período da rede.  

 

Figura 4.2 Princípio de operação descrito no plano     

O valor do erro é comparado com uma banda de tolerância de largura   . O valor de   está então 
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relacionado com um nível de distorção harmónica de corrente. A Figura 4.3 esquematiza o 

funcionamento previsto quando é feita uma representação temporal das correntes de saída durante 

um período da rede.  

 

Figura 4.3 Resultado previsto do processo de modulação durante um período da rede 

A decisão do vector de estado a aplicar em cada instante do processo de modulação dependerá do 

sentido desejado da evolução de corrente com o objectivo de anular o erro. Têm-se então 9 tipos de 

decisão que podem se classificar nos casos A, B e C.  

Caso Condição do erro 
Evolução de 

corrente 

Vector de estado 

adequado 

Caso A               
      

     

  
        √     

Caso B                   
      

     

  
          

Caso C               
      

     

  
         √     

Tabela 4.1 Lógica para decisão de cada vector de estado 

Para formular a decisão dos vectores de estado que permite o valor de      adequado para cada 

caso, será feita a representação dos 9 vectores de estado do VSI em ponte no plano   .  

 (
  
  

)  √
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 (

   

   

   

) (4.9) 

Através das considerações apontadas ao funcionamento do VSI em ponte no Cap.2 deste trabalho e 

a transformação de Concordia (4.5), a Tabela 2.1 fica actualizada com as respectivas componentes   

e   de cada vector de estado (Tabela 4.2).  
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Figura 4.4 Representação espacial dos diferentes vectores de estado 

Uma vez analisada e caracterizada cada uma das possibilidades de vector de estado, a lógica 

presente na Tabela 4.1 pode ser cruzada com os elementos da Tabela 4.2. A escolha do vector 

adequado para cada caso encontra-se descrita na Tabela 4.3. 

Pela análise da tabela Tabela 4.3 identificam-se redundâncias na escolha de vectores em alguns dos 

casos. Este facto é justificado pela não existência de valores nulos da componente   dos vectores de 

modo Activo. Deste modo, percebe-se que a Tabela 4.3 pode ser optimizada.  

 

Vector                             

V0 0 0 0       0 0 

V1 1 0 0    

 
  

  

 
  

  

 
 

√
 

 
   

0 

V2 1 1 0   
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V4 0 1 1 
 

   

 
 

  

 
 

  

 
 

 √
 

 
   

0 

V5 0 0 1 
 

  

 
  

  

 
 

   

 
  

  

√ 
  

  

√ 
 

V6 1 0 1   

 
  

   

 
 

  

 
 

  

√ 
  

  

√ 
 

V7 1 1 1 0 0 0 0 0 

ST NA NA NA 0 0 0 0 0 

Tabela 4.2 Descrição detalhada de cada vector de estado 



 

47 

  

Caso A B C 

  

A V2 V1 V6 

B V2,V3 V0,V7,ST V5,V6 

C V3 V4 V5 

Tabela 4.3 Atribuição de vectores de estado a cada caso 

As redundâncias anteriormente verificadas podem ser eliminadas se for conhecida a proximidade do 

erro da componente   relativamente aos limites de tolerância. Por exemplo, na situação em que 

     e         , a prioridade será a correcção do erro da componente  . Logo, sobre esta 

componente, os vectores V2 e V3 têm o mesmo efeito. No entanto, no caso de o erro em   se 

encontrar próximo do limite inferior de tolerância (    a melhor solução seria aplicar o vector que faz 

diminuir esta componente, ou seja, o vector V3. Lógica semelhante se aplica na indecisão entre os 

vectores V5 e V6.  

Tendo em conta estas observações, pretende-se dividir a banda de tolerância em duas partes.  

          (4.10) 

             (4.11) 

A divisão da banda de tolerância pode ser realizada com recurso a 3 comparadores para cada 

componente   e  . As curvas características de cada comparador encontram-se esquematizadas na 

Figura 4.5. 

 

Figura 4.5 Curva característica de cada comparador 

Pela associação de conjunto de 3 comparadores surgem então as zonas 8 zonas de decisão.  

Uma vez que a combinação dos estados dos comparadores resulta em 4 situações. O tratamento dos 

dados provenientes dos estados dos comparadores pode ser feito com recurso a lógica binária de 4 

bits. 

-Δ Δ -Δ Δ -Δ Δ 

1

-1

1 1

-1-1

a3,b3

εα,β 

a2,b2 a1,b1

εα,β εα,β 
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Figura 4.6 Zonas de decisão por associação dos comparadores 

         A B Zona de decisão          C D Zona de decisão 

1 1 1 1 1      1 1 1 1 1      

-1 1 1 0 1        -1 1 1 0 1        

-1 -1 1 1 0          -1 -1 1 1 0          

-1 -1 -1 0 0       -1 -1 -1 0 0       

Tabela 4.4 Descrição das zonas de decisão por palavra binária 

              (4.12) 

      (4.13) 

              (4.14) 

      (4.15) 

A decisão do vector a aplicar consoante o estado dos erros de corrente em cada instante fica então 

formalizada pela Tabela 4.5. Note-se que na mesma tabela permanecem as redundâncias entre os 

vectores nulos. A decisão entre os vectores podia ser avaliada consoante o número mínimo de 

comutações. No entanto, uma vez que o modulador permite a prioridade do comando de ST, optou-se 

por decidir entre os vectores nulos com base na minimização da lógica binária. Pretende-se também 

que o potencial de ocorrência de cada vector seja equalizado (2/16). A lógica para cada bit da palavra 

do vector através de minimização por mapas de Karnaugh (Anexo I) é descrita por (4.16), (4.17) e 

(4.18). 

Uma vez que a largura da banda de tolerância é responsável pela amplitude do “ripple” de corrente 

em torno da respectiva referência, percebe-se que o valor da taxa de distorção harmónica de 

corrente, (    ), tem uma dependência aproximadamente linear com a largura de banda de 

tolerância (  ). Esta taxa quantifica o conteúdo harmónico da corrente relativamente à sua 

componente fundamental. Pretende-se que o valor da componente fundamental da corrente seja o 

mais próximo do valor imposto pela referência de corrente. Deste modo, de modo aproximado, 
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estabelecer a equação (4.19). 

      A B C D Vector          

        0 0 0 0 5 0 0 1 

       1 0 0 0 5 0 0 1 

       1 1 0 0 6 1 0 1 

       0 1 0 0 6 1 0 1 

      0 1 1 0 0/7 0/1 0/1 0/1 

      1 1 1 0 1 1 0 0 

      1 0 1 0 0/7 0/1 0/1 0/1 

       0 0 1 0 4 0 1 1 

       0 0 1 1 3 0 1 0 

      1 0 1 1 3 0 1 0 

       1 1 1 1 2 1 1 0 

      0 1 1 1 2 1 1 0 

      0 1 0 1 0/7 0/1 0/1 0/1 

      1 1 0 1 1 1 0 0 

      1 0 0 1 0/7 0/1 0/1 0/1 

       0 0 0 1 4 0 1 1 

Tabela 4.5 Lógica para determinação dos sinais de comando do inversor em função do erro das componentes    e   

      (4.16) 

     ̅       ̅ (4.17) 

     ̅ ̅   ̅ ̅   ̅ ̅ (4.18) 

      √
   

       

 

     

  √
   

        
 

      
  (4.19) 

Percebe-se que para o mesmo valor de banda de tolerância, tem-se um aumento do valor de      
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quando se diminui a amplitude de corrente de referência. Ao mesmo tempo impõe-se um limite de 5% 

para o valor de      em aplicações ligadas à rede. Desta forma, será necessário ajustar a banda de 

tolerância dependendo do valor da amplitude de referência de corrente.  

                    (4.20) 

Para valores de    relativamente baixos, têm-se um aumento considerável da frequência de 

comutação. Como foi referido anteriormente, a frequência variável deste tipo de modulação pode 

tomar valores elevados de tal forma que as perdas por comutação se tornam significativas. Em casos 

extremos pode-se verificar o funcionamento do inversor na proximidade dos limites físicos de 

operação. Tendo em conta esta problemática, optou-se por integrar no circuito de modulação, 

limitadores de frequência com recurso a Flip-Flops do tipo D, onde a frequência do relógio representa 

a frequência limite de operação estipulada no dimensionamento do circuito. Note-se que, uma vez 

atingida a frequência limite, a banda de tolerância deixa de ser respeitada.  

4.3.2 Comando de Shoot-Through 

Relativamente ao vector ST, este terá prioridade sobre os restantes vectores. Os sinais de comando 

de ST são gerados pela comparação do valor do factor de ciclo (  ) com uma forma de onda 

triangular portadora de amplitude unitária. A frequência da portadora não tem que ser 

necessariamente igual à frequência variável do modulador, o que constitui uma vantagem.  

 

Figura 4.7 Descrição do comando de Shoot-Through 

Numa outra abordagem poder-se-ia aplicar o mesmo conceito do controlo MBC, i.e., substituir os 

vectores de modo Aberto (V0 e V7) pelo vector ST, no entanto, a disponibilidade do mesmo seria 

variável e imprevisível ao longo do processo de modulação. A aplicação de ST neste caso seria 

também caracterizada por uma frequência variável o que provocaria oscilações das grandezas 

eléctricas do filtro e consequentemente o aumento da dimensão dos componentes, bem como o 

aumento da complexidade do controlo de dinâmica. Deste modo, neste tipo de aplicação do ZSI, o 

estabelecimento da prioridade do comando de ST com o objectivo de fixar a frequência será a 

solução mais conveniente.  

A principal desvantagem desta abordagem será a perturbação do processo de modulação normal 

devido à independência do comando de ST relativamente aos erros em cada instante das correntes 

alternadas. Durante a aplicação de ST a evolução de cada corrente (k) é descrita por (4.21). 
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 (4.21) 

      
    

     

 (4.22) 

Uma vez que a corrente e tensão da rede estão em fase, as perturbações de corrente serão maiores 

durante o pico da mesma (Figura 4.8 a). Pela análise de (4.22) a solução evidente seria aumentar a 

frequência de ST (  ), mas em consequência a disponibilidade da tensão de pico na ligação DC é 

reduzida. O limite mínimo de tensão será o valor médio da tensão nos condensadores. Para o mesmo 

valor de tensão da situação de baixa frequência não será possível o seguimento da referência de 

corrente (Figura 4.8 b).  

 

Figura 4.8 Efeitos do comando de ST no processo de modulação para baixas frequências a) e altas frequências b).  

Na determinação do valor mínimo de tensão que corrige a situação ilustrada na Figura 4.8 b), será 

feita a análise das grandezas de saída do inversor com a aproximação de primeira harmónica.  

                              (4.23) 

      
      

        

  
       (4.24) 

      
             (4.25) 

Uma vez que o tipo de modulação adoptado não permite formalizar com rigor uma relação entre a 

amplitude da primeira harmónica da tensão de saída e a tensão de entrada do inversor, considera-se 

como aproximação a mesma relação do comando SPWM. Como se pretende determinar a tensão 

mínima, o índice de modulação será unitário. 

      
 

  

√ 
 (4.26) 

Quando aplicado o ST com uma frequência elevada é válida a relação (4.27). 

      
 

  

√ 
       

  

√ 
 (4.27) 

Existe portanto um valor mínimo da tensão dos condensadores que permite o correcto funcionamento 

do processo de modulação, dado pela equação (4.28). 

      
 √ √              (4.28) 

t

iK(t)

t

iK(t)

t

IREF

f0 baixa f0 elevada

a) b)
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Esta será a estratégia para determinação da tensão de referência dos condensadores do filtro de 

entrada para o elemento de controlo do factor de ciclo de ST. Porém, na equação (4.28) não é 

considerada a perturbação do valor da tensão em torno do valor médio. Deve ser introduzido o factor 

de ajuste da tensão de referência dos condensadores como medida de segurança para a modulação 

correcta de corrente. O valor da tensão de referência a utilizar no elemento de controlo dinâmico do 

valor de    é expresso por (4.29). 

      
 √      

√              (4.29) 

4.4 Controlo de dinâmica 

4.4.1 Descrição geral 

O potencial de produção de fontes do tipo solar fotovoltaica é caracterizado por consideráveis índices 

de intermitência e é imprevisível uma vez que depende unicamente dos valores de radiação solar (G) 

e temperatura (T). Na ligação deste tipo de fontes à rede eléctrica, os conversores de potência 

associados devem permitir uma resposta dinâmica do sistema adequada às variações das condições 

de produção, tendo sempre como restrição a estabilidade. Neste tipo de aplicação, de modo geral, o 

controlo de dinâmica do sistema têm duas funções primordiais.  

A primeira função será o estabelecimento do valor da tensão exigido na ligação DC, i.e., nos 

terminais de entrada do inversor de tensão. Esta restrição terá a finalidade de estipular o trânsito de 

potência sempre no sentido de Fonte-Rede. Pelo tipo de modulador de corrente adoptado, o valor 

mínimo de tensão deve ser tal que permita a seguimento da corrente de referência no lado AC. Desta 

forma, diferentes amplitudes de corrente referência significam diferentes valores mínimos de tensão. 

Como foi descrito anteriormente, o controlo de tensão na ligação DC pode ser feito indirectamente 

através do controlo de tensão nos condensadores. Assim, uma das unidades de controlo de dinâmica 

do sistema proposto consiste no estabelecimento do factor de ciclo de ST de modo a permitir o 

seguimento duma determinada tensão de referência dos condensadores.  

A segunda função do controlo de dinâmica será o estabelecimento do ponto de operação na máxima 

potência disponível. Na maioria dos casos, este controlo é feito em modo de tensão, no entanto, 

como a tensão dos condensadores do filtro é controlada pela unidade referida anteriormente, nesta 

abordagem optou-se por implementar o controlador MPPT em modo de corrente. A lógica de 

implementação deste tipo de controlo é baseada no algoritmo de Condutância Incremental (Inc 

Cond). Como variante, a corrente pedida à fonte PV é controlada com o ajuste da amplitude da 

referência de corrente alternada. Deste modo, a potência da fonte será estabelecida pelo controlo 

directo da potência a injectar na rede eléctrica.  

Este tipo de estratégia de controlo dinâmico tem como principais vantagens a simplicidade de 

implementação e tempos de estabelecimentos relativamente curtos. No entanto, sofre de algumas 
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desvantagens que podem ser corrigidas.  

Uma das desvantagens deste tipo de controlo será a dependência conflituosa dos dois elementos que 

constituem o grupo de controlo de dinâmica. Variações do factor de ciclo de ST afecta mutuamente o 

valor médio da tensão dos condensadores e corrente nas bobinas, que por sua vez irá afectar o valor 

médio da corrente pedida à fonte PV. Por outro lado, na actuação do MPPT, diferentes valores de 

amplitude de corrente AC significam também pedidos de correntes diferentes, o que condiciona o 

valor de tensão disponível na fonte devido à característica de potência não linear. Perturbações do 

valor de tensão disponível na fonte condiciona directamente o valor médio de tensão nos 

condensadores.  

A dependência conflituosa descrita anteriormente provoca, de certa forma, fenómenos de 

ressonância na resposta dinâmica dos dois elementos de controlo. Deste modo, optou-se por 

estabelecer a complementaridade no funcionamento dos dois elementos do grupo de controlo de 

dinâmica. Este efeito pode ser implementado com recurso a um Flip-Flop do tipo JK.  

 

Figura 4.9 Esquema de controlo de dinâmica 

Uma outra desvantagem na estratégia abordada é a não sensibilidade do elemento de MPPT 

relativamente ao seguimento da referência de corrente alternada. Se este elemento for caracterizado 

por tempos de resposta muito inferiores ao tempo de estabelecimento da tensão da ligação DC, o 

correcto funcionamento do modulador de corrente não é assegurado. Deste modo, o sinal de 

comando entre a unidade de controlo de ST e o MPPT representado na Figura 4.9, tem a função de 

retardar a evolução da amplitude de corrente em situações de maior esforço de tensão na ligação 

DC, por forma a cumprir o seguimento da referência de corrente alternada.  

4.4.2 Seguidor de ponto de máxima potência 

Uma unidade de seguidor de máxima potência (MPPT) corresponde a um algoritmo de ajuste das 

grandezas eléctricas da fonte PV de modo a permitir maximizar a potência disponibilizada pela 

mesma. Valores diferentes de radiação e temperatura correspondem a pontos de máxima potência 

(MPP) diferentes. Numa fase inicial do algoritmo são analisadas as grandezas eléctricas da fonte e 

consoante as suas perturbações será feita a decisão da evolução dos valores dessas grandezas que 
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permitam a convergência do ponto de operação em direcção ao MPP. A decisão terá como base se o 

ponto actual de operação se encontra à esquerda ou direita do MPP quando determinada a sua 

posição na curva característica. 

                 (   (
   

   

)   ) (4.30) 

           
   

 
  (

       

   
  ) (4.31) 

O efeito da variação de radiação e temperatura na curva característica e curva da potência da fonte 

PV é ilustrado nas seguintes figuras. 

 

Figura 4.10 Efeitos da variação de radiação na curva 

Ipv(Vpv) 

 

Figura 4.11 Efeitos da variação de temperatura 

na curva Ipv(Vpv) 

 

Figura 4.12 Efeitos da variação da radiação na curva de 

potência 

 

Figura 4.13 Efeitos da variação de temperatura 

na curva de potência 

Como referido no Cap.2, os algoritmos de MPPT mais comuns na literatura são Perturbar e Observar 

(P&O) e Condutância Incremental (InCond). Uma das principais desvantagens do algoritmo P&O 

consiste nas oscilações do valor da potência em torno do MPP criando um erro estacionário. O 

algoritmo de IncCond permite corrigir esta desvantagem estabilizando o ponto de operação uma vez 

atingido o MPP. No entanto, ambos os algoritmos sofrem do problema de incrementos fixos das 

grandezas durante o processo de procura. Se os incrementos forem de dimensão elevada o MPP não 

é estabelecido com precisão, resultando em oscilações de amplitude considerável em torno desse 
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ponto. Se o valor dos incrementos forem muito pequenos as oscilações e o erro estacionário são 

reduzidos mas o tempo de resposta do controlador é aumentado significativamente. No sistema de 

ZSI em estudo propõe-se uma variante do algoritmo de IncCond em modo de corrente e com 

integração do erro da potência em cada instante face ao MPP.  

O valor máximo da potência disponibilizada pela fonte PV para cada par de valores de radiação e 

temperatura é obtido pelo anulamento da derivada de potência (4.32). 

 
    

    

 
    

    

        (4.32) 

      
    

    

  
   

   

 (4.33) 

A lógica do algoritmo de Condutância Incremental, como o próprio nome sugere, consiste no 

incremento de corrente (Hill Climbing) enquanto o ponto de operação se posicionar à direita do MPP. 

Caso este se encontre à esquerda será feito o decremento de corrente. 

 A 
    

    

  
   

   

       

B 
    

    

  
   

   

       

C 
    

    

  
   

   

 
MPP: 

        

Tabela 4.6 Condições associadas ao 

procedimento de procura do MPP 

 

Figura 4.14 Procedimento de procura do MPP sobre a curva 

característica e curva de potência 

Com o objectivo de descartar a necessidade de incrementos de corrente fixos de corrente, o valor da 

mesma pode ser obtido pela integração do valor da derivada de potência em ordem à corrente.  

             
    

    

 
    

    

        
               

               
              (4.34) 

A integração da componente    resulta em lógica idêntica à detalhada na Tabela 4.6.No entanto, o 

circuito de MPPT fica simplificado Figura 4.15. 

 

Figura 4.15 Lógica de blocos simplificada e associada ao algoritmo de MPPT 

Desta forma a evolução da amplitude das correntes alternadas será mais rápida quanto mais distante 

o ponto de operação se encontrar do MPP. Na proximidade do MPP a evolução da corrente diminui e 

pela utilização do integrador é assegurado um erro estacionário nulo. 
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Relativamente às variações das condições climatéricas, os algoritmos P&O e IncCond convencionais 

sofrem do problema de perca no rumo a seguir quando são sujeitos a grandes variações de radiação. 

A lógica dos próprios algoritmos não consegue distinguir se o decréscimo de corrente se deve à 

chegada ao MPP ou a quedas de radiação [40]. A estratégia de MPPT proposta resolve este 

problema na medida em que a curva         se ajusta consoante as variações de radiação e 

temperatura, possibilitando, através da integração da mesma, a convergência para o MPP. 

A Figura 4.16 ilustra o funcionamento do MPPT proposto quando afectado por uma queda de 

radiação de 50%. O resultado previsto representa-se na Figura 4.17. 

 

Figura 4.16 Previsão do percurso percorrido pelo MPPT 

sobre a curva        , quando se verifica queda de 50% 

do valor de radiação após o estabelecimento do MPP 

 

Figura 4.17 Resultado previsto da evolução temporal do 

valor de potência e         no estabelecimento de MPP1 e 

posteriormente MPP2 

Apesar das vantagens evidentes deste tipo de seguidor, consta-se que o mesmo pode ser 

optimizado. É possível melhorar o desempenho do controlador se a componente       for dividida 

pelo valor da corrente da fonte. 

         
       

   

 
    

    

 
   

   

 
               

               
 

      

      
 (4.35) 

 

Figura 4.18 Representação das compoentes    e     em função da corrente da fonte PV 

A integração do valor de         em vez de         permite os seguintes melhoramentos: 
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corrente quando atingido o ponto de máxima potência são reduzidas consideravelmente.  

 O valor de       é infinito e pode ser controlado através do ajuste do valor superior da porta 

de saturação. O que permite aumentar a rapidez de resposta no arranque.  

Apesar do arranque ser melhorado, a utilização desta estratégia no ZSI deve ter em consideração o 

estado actual do circuito de controlo que estabelece o valor de tensão na ligação DC. Como referido 

anteriormente, os elementos MPPT e controlo de factor de ciclo de ST têm funcionamento 

complementar imposto pelas permissões provenientes da saída do Flip-Flop JK. Sempre que o MPPT 

não dispõe de permissão (EN1=0) é feita a verificação se a amplitude de corrente actual provoca uma 

situação de limite de esforço de tensão, sendo feito o decremento da amplitude em caso afirmativo. 

Caso contrário, a amplitude será mantida durante o período de ausência de permissão. Este facto 

provoca uma diminuição do tempo de resposta, mas é respeitada a prioridade máxima que 

corresponde à correcta modulação das correntes trifásicas. A lógica remetente ao tipo de MPPT 

proposto esquematiza-se no fluxograma da Figura 4.19. 

No cálculo do valor de   , para a situação de valor nulo da corrente e variação do mesmo 

(denominador nulo), será utilizado um comparador de histerese em que a saída será muito inferior à 

unidade.  

 

Figura 4.19 Fluxograma indicativo da lógica associada ao MPPT proposto 

4.4.3 Controlo de tensão nos condensadores 

Tendo em conta as restrições do modulador de corrente, o controlo do factor de ciclo de ST terá 
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como base o estabelecimento da tensão dos condensadores pelo anulamento do erro relativamente a 

um valor de referência dado por (4.29). O estabelecimento da tensão pode ser concebido pela 

utilização de uma malha de controlo por retroacção.  

A função       é indicativa do atraso provocado na introdução de Shoot-Through no processo 

demodulação normal. Como aproximação considera-se ganho unitário (    ).        será portanto 

a função de transferência entre o factor de ciclo de ST e o valor da tensão dos condensadores 

determinada na formalização do modelo AC do ZSC no Cap3 deste trabalho.  

 

Figura 4.20 Malha simples de controlo de tensão por retroacção  

       
  

     

 (4.36) 

    
 

   
 

  

 
 (4.37) 

O dimensionamento do sistema de controlo de ST assenta fundamentalmente na determinação do 

compensador,      , que permita a estabilidade, tempos de resposta curtos e rejeição de 

perturbações da mesma. O tipo de compensador mais adequado para o sistema proposto será do 

tipo PI. A componente integral permite anular o erro estacionário e a componente proporcional 

permite diminuir o tempo de estabelecimento.  

          
 

   

 
 (4.38) 

Como constatado em [33], este tipo de malha de controlo provoca sobreelevações de corrente nas 

bobinas, o que pode significar a destruição do equipamento. O mesmo autor propõe a utilização de 

dupla malha de controlo por retroacção, sendo que a malha interna terá a função de controlo do valor 

da corrente nas bobinas.  

O compensador de corrente,      é do tipo proporcional de modo a não condicionar a estabilidade da 

malha exterior. 

       
 (4.39) 

Relativamente ao sinal de permissão pelo Flip-Flop, este será tratado com recurso a um multiplexer. 

Quando     estiver activo será feito o controlo normal do factor de ciclo de ST. Quando o     for 

nulo a saída do controlador é mantida.  
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Figura 4.21 Dupla malha de controlo por retroacção 

No dimensionamento do sistema de controlo de ST deve-se ter em consideração o valor dos 

elementos passivos do ZSI bem como o nível de potência a utilizar no sistema geral de conversão. 

Deste modo, a determinação dos compensadores adequados será feita no Cap.5 após a 

parametrização dos componentes do sistema proposto para condições de operação variáveis. 
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Capítulo 5 

Simulação e resultados 

5 Simulação e resultados 

 

 

 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados referentes ao teste do desempenho do sistema 

proposto através de simulação. Numa fase inicial serão detalhados os parâmetros associados ao 

circuito de simulação. Posteriormente será feita a validação da análise teórica do conversor descrita 

no Cap.3 bem como do modelo de pequenas variações apresentado. Os resultados do desempenho 

do sistema são referentes a diferentes tipos de variação da radiação incidente. 
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5.1 Introdução 

A verificação do correcto funcionamento do sistema proposto no capítulo anterior será feita através de 

resultados de simulação com recurso à ferramenta MatLab™ Simulink. A parametrização de todos os 

elementos constituintes do sistema depende das condições de operação do mesmo. As condições de 

operação correspondem ao nível de potência da instalação e ao tipo de ligação com a rede.  

Neste capítulo serão estabelecidos os parâmetros dos constituintes do sistema para condições de 

operação específicas. Os parâmetros serão apresentados tendo em conta a sua natureza, 

nomeadamente circuito de potência, circuito de controlo e parâmetros de ajuste. Em complemento 

com a análise teórica, serão apresentados resultados de simulação para casos particulares com o 

objectivo de justificar decisões tomadas no dimensionamento do sistema proposto. 

Os compensadores de tensão e corrente a utilizar na dupla malha de controlo de factor de ciclo de 

Shoot-Through serão determinados neste capítulo, tendo em conta a estabilidade do sistema em 

cadeia fechada. Neste tópico será feita a aproximação do ZSI pelo ZSC, utilizando o modelo de 

dinâmica apresentado no Cap.3. Através de simulação será averiguada a validade do mesmo modelo 

na descrição do comportamento dinâmico do sistema abordado neste trabalho.  

Após dimensionados todos os elementos que constituem o sistema de conversão, serão 

apresentados resultados de simulação que indicam o funcionamento do mesmo quando sujeito a 

variações do potencial de geração, i.e., variações de radiação. 

5.2 Parametrização 

5.2.1 Condições de operação 

O dimensionamento do sistema será feito tendo em conta a máxima potência disponível. Este valor 

de potência será estabelecido tendo em conta o funcionamento da fonte nas Condições de Teste 

Padrão (STD). Apesar da reduzida probabilidade de se verificar o funcionamento da fonte nestas 

condições (                   ), esta abordagem significa o sobredimensionamento do 

sistema. Como referência ao dimensionamento do sistema, tem-se os seguintes requisitos: 

Potência do sistema 

Potência máxima disponível 30kW 

Ligação com rede 

Tensão da rede (valor eficaz) 230V +/-10% 
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Tipo de ligação Trifásica 

Frequência da rede 50Hz 

Transformador Sem transformador 

Filtragem Filtro indutivo: L0=15mH, R0=0.01Ω 

Factor de potência Unitário 

Tabela 5.1 Requisitos do sistema 

5.2.2 Circuito de potência 

No dimensionamento da fonte de PV será considerada a combinação de vários módulos STP6-

300/72 series comercializados pela Schutten Solar As principais características de cada módulo nas 

STD são detalhadas na Tabela 5.2. 

Parâmetro Valor Unidade 

Potência nominal  300 W 

Tolerância do valor de potência +/- 3 % 

Eficiência de cada célula 17,7-17,9 % 

Tensão de circuito aberto 44,5 V 

Corrente de curto-circuito 8,92 V 

Tensão de máxima potência 35,9 V 

Corrente de máxima potência 8,35 V 

Tabela 5.2 Parâmetros do módulo PV 

O procedimento para o dimensionamento dos componentes do circuito de potência encontra-se 

detalhado no Anexo II. Na Tabela 5.3 são apresentados os valores obtidos para as condições de 

operação enumeradas na Tabela 5.1.  

Os esforços físicos máximos associados a cada um dos componentes do circuito de potência são 

detalhados na Tabela 5.4. 
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Variável Abreviatura Valor 

Número de módulos ligados em série     18 

Número de paralelo de série de módulos    5 

Potência máxima actualizada         

Frequência do comando de Shoot-Through         

Factor de ciclo máximo       0,21 

Factor de tremor da tensão dos condensadores    1% 

Factor de tremor da corrente das bobinas    5% 

Capacidade dos condensadores do filtro             

Indutância das bobinas do filtro           

Capacidade do condensador da fonte         

Factor de determinação da banda de tolerância    0,01 

Frequência limite do modulador        20    

Frequência do Flip-Flop JK          

Tabela 5.3 Parâmetros do sistema 

Componente Tensão máxima Corrente máxima Corrente média Corrente eficaz 

Condensador do filtro 958,34V 41,75A 0A 23,83A 

Bobina do filtro 958,34V 41,75A 41,75A 41,75A 

Díodo de entrada 1,42kV 55,35A 41,75A 48,07A 

Semicondutores comandados 1,42kV 55,34A 13,92A 16,02A 

Tabela 5.4 Valores dos esforços físicos dos componentes 

5.2.3 Circuito de controlo de dinâmica  

Relativamente ao circuito de MPPT, apenas será necessário dimensionar 4 parâmetros. O primeiro 

será o ganho a associar ao integrador de modo a aumentar o diminuir o tempo de estabelecimento do 

MPP. O segundo parâmetro será o atraso associado ao cálculo das derivadas de tensão e corrente 

da fonte (     ). Os últimos dois parâmetros serão os valores superior (    ) e inferior (    ) da 

porta de saturação. 
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Ganho do MPPT       10 

Passo da derivada       0,0001s 

Valor superior da porta de saturação      100 

Valor inferior da porta de saturação      -100000 

Tabela 5.5 Parâmetros do MPPT 

Relativamente ao controlador de factor de ciclo de ST, o dimensionamento dos compensadores a 

utilizar na dupla malha de controlo terá como base o posicionamento dos polos e zeros no plano 

complexo e para as condições de operação enumeradas anteriormente. Detalhes sobre a localização 

dos polos e análise de estabilidade são descritos no Anexo III. 

A primeira etapa será dimensionar o compensador de corrente que permite a estabilidade da malha 

de retroacção interna. Neste procedimento será utilizada a função de MatLab™ Pidtune. Esta 

ferramenta recebe como parâmetros a função de transferência de malha aberta, o tipo de 

compensador desejado e opções de ajuste. O retorno desta função será a expressão do 

compensador que permitem controlar o sistema tendo em conta as especificações impostas. Dentro 

das opções de ajuste é possível especificar a margem de fase e a frequência de cruzamento 

(crossover frequency).  

Uma vez que a tensão da rede provoca oscilações de baixa frequência no valor das grandezas 

eléctricas do filtro, nomeadamente valor médio de tensão nos condensadores e corrente nas bobinas, 

pretende-se que a variação do factor de ciclo de Shoot-Through seja caracterizada por frequência 

muito superior. Deste modo, estabelece-se o valor da frequência de cruzamento muito superior à 

frequência da rede.  

Por forma a não condicionar a estabilidade da malha exterior, optou-se por utilizar compensador do 

tipo proporcional. Como descrito no Anexo III, a malha interna de controlo é caracterizada por 

estabilidade sem restrições, deste modo não será necessário especificar a margem de fase. A 

frequência de atravessamento será de 5kHz para que seja possível obter um bom desempenho do 

controlador na rejeição de perturbações de baixa frequência.  

                   (5.1) 

A aplicação da função pidtune, tendo como parâmetros a função       e ‘crossover frequency’, gera o 

valor do compensador da malha de controlo de corrente (5.2). A função pidtune indica também que a 

estabilidade é assegurada.  

    
       (5.2) 

Após determinado o compensador de corrente, será aplicada a função pidtune para a malha exterior, 

i.e., malha de controlo de tensão. A malha interna pode ser representada por uma função de 

transferência equivalente      . 
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(5.3) 

A função de transferência a introduzir com parâmetro da função pidtune é expressa por (5.4). 

                   (5.4) 

Note-se que pela análise do Anexo III, verifica-se que       é marginalmente estável, logo, o 

dimensionamento do compensador de tensão deve respeitar uma margem de fase e de ganho 

mínimas por forma a permitir a estabilidade do sistema em cadeia fechada. Deste modo, na utilização 

da função pidtune são especificados como requisitos uma margem de fase de 45 graus e uma 

frequência de atravessamento de 10kHz. Neste caso o compensador a dimensionar será do tipo PI. 

Como resultado de aplicação deste procedimento tem-se (5.5). 

          
 

   

 
      

    

 
 (5.5) 

Conclui-se desta forma o dimensionamento dos compensadores a utilizar no circuito de controlo do 

factor de ciclo de ST. A dinâmica rápida do controlador permite rejeitar as perturbações de baixa 

frequência causadas nas grandezas eléctricas do filtro. No entanto, uma vez que se pretende uma 

frequência fixa no comando de ST, o valor do factor de ciclo do mesmo na saída do controlador deve 

ser mantido constante durante o período da forma de onda triangular que permite gerar os sinais de 

comando ST dos semicondutores comandados do inversor.  

5.3 Verificação do modelo do conversor 

5.3.1 Aproximação do ZSI pelo ZSC 

Nesta secção será feito o estudo por simulação do circuito de ZSC como aproximação do ZSI. Esta 

análise tem como finalidade a verificação das relações fundamentais apresentadas no Cap.3. Para 

este efeito, os parâmetros do circuito de ZSC são estabelecidos por forma a aproximar o 

funcionamento do ZSI no ponto de máxima potência disponível. O conjunto de fonte PV e 

condensador de entrada pode ser aproximado por uma fonte de tensão continua (   ). O conjunto de 

inversor de tensão e filtro de saída será aproximado por um interruptor comandado em paralelo com 

uma carga RL equivalente. Os restantes parâmetros do circuito encontram-se listados na Tabela 5.6. 

Nesta aproximação não será considerado o efeito da tensão da rede na perturbação das variáveis de 

estado do conversor. As equações (5.6) (5.7) e (5.8) permitem estabelecer de modo aproximado a 

equivalência entre o circuito de ZSI e ZSC no funcionamento no ponto de máxima potência disponível 

em regime permanente. (Anexo II). 

         (5.6) 
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    (5.7) 

    
        

         

 (5.8) 

Parâmetro                     

Valor 646,2 V 24,57% 5 kHz 34,04Ω 22,5 mH 317,47μF 22,56mH 

Tabela 5.6 Parâmetros do ZSC 

A vantagem da utilização do ZSC no estudo do modelo será a simplificação de análise e possibilidade 

de estabelecer o modelo de pequenas variações de terceira ordem com base na média de espaço de 

estados.  

Os principais conteúdos de análise por simulação serão o funcionamento do conversor em regime 

permanente e evolução das variáveis de estado quando são aplicadas pequenas perturbações ao 

conversor durante este ponto de operação. Pretende-se deste modo validar as relações de 

transferência, dimensionamento dos componentes e modelo de pequenas variações.  

5.3.2 Ponto de operação em regime permanente 

Uma vez estabelecida a dualidade entre o ZSC e ZSI, é feita a simulação em ambiente Simulink do 

ponto de funcionamento em repouso do ZSC que aproxima o funcionamento do ZSI na máxima 

potência permitida. Para este efeito, serão utilizados os parâmetros de circuito listados na Tabela 5.6. 

A finalidade deste tipo de simulação será a validação das relações de transferência que indicam a 

capacidade de elevação de tensão pelo comando de ST, bem como a verificação da lógica para 

dimensionamento dos componentes do conversor. A Tabela 5.7 indica os resultados previstos 

teoricamente, obtidos pelo dimensionamento concebido no Anexo II.  

Parâmetro                      

Valor 1422,43V 958,34V 41,75A 28,15A 9,58V 1,41A 

Tabela 5.7 Valores teóricos associados à descrição do PFR 

De seguida representam-se os resultados obtidos por simulação discreta do circuito, caracterizado 

por um passo       .  

Por análise das formas de onda da Figura 5.1, verifica-se o regime de operação estabelecido por dois 

modos de funcionamento. Por análise da Figura 5.1 b) verifica-se a validade da relação de 

transferência       que traduz a capacidade de elevação de tensão permitida pelo comando de ST. 

Por dualidade, a relação de transferência que representa a redução do valor médio da corrente de 

saída face ao valor médio da corrente nas bobinas do filtro,      , é validada pelos resultados 

verificados na Figura 5.1 d). Estes resultados estão em conformidade com os previstos teoricamente 

e representados na Figura 3.5 e Tabela 5.7.  
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Figura 5.1 Evolução temporal das principais grandezas em regime permanente 

O valor das perturbações obtidas por simulação são de 6,5V e 2,07A, respectivamente,     e    . Por 

comparação com os valores tabelados anteriormente, verifica-se uma grande proximidade 

relativamente ao valor de     teóricos e de simulação, mas por outro lado, verifica-se uma ligeira 

diferença relativamente ao valor de    . Este facto deve-se à utilização de simulação discreta na 

obtenção dos valores e o rigor estará associado ao valor do passo de cálculo (  ), para além disso, 

no dimensionamento dos condensadores não são consideradas as perturbações do valor da corrente 

de saída. No entanto, os resultados permitem concluir a validade das equações (3.49) e (3.54) que 

indicam o procedimento para determinação dos elementos passivos do filtro.  

Para completar a verificação das relações estabelecidas no capítulo 3, de seguida são representadas 

as evoluções temporais das tensões e correntes dos semicondutores de potência. Na Figura 5.2 é 

representado o sinal de comando do semicondutor comandado, bem como a tensão ânodo-cátodo do 

díodo de entrada e correntes nos dois semicondutores de potência.  

Verifica-se a complementaridade de condução entre os dois semicondutores de potência, o que 

valida as equações que descrevem cada modo de operação do conversor em regime permanente. Os 

valores das grandezas encontram-se em conformidade com os previstos teoricamente pelas relações 

do capítulo 3, sendo verificado também os esforços físicos previstos para os elementos que 

constituem o conversor.  
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Figura 5.2 Representação temporal das grandezas associadas aos semicondutores em regime permanente 

5.3.3 Verificação do modelo de dinâmica 

Após testado o funcionamento em regime permanente, pretende-se validar o modelo de pequenas 

variações do conversor de fonte de impedância apresentado no Cap.3. Para este efeito são 

introduzidas variações de baixa amplitude em diferentes variáveis do modelo e comparado o efeito 

com das mesmas perturbações do circuito de potência simulado anteriormente.  

As perturbações das diferentes grandezas eléctricas do circuito são estabelecidas pelo modelo de 

pequenas variações do conversor (Figura 5.3). As grandezas de saída em foco nesta análise serão a 

tensão dos condensadores e corrente nas bobinas. As perturbações a aplicar nas entradas do 

modelo são feitas após a estabilização do conversor em regime permanente. Na especificação deste 

ponto de operação são utilizados os mesmos parâmetros da Tabela 5.6. 

Numa primeira análise é feita uma perturbação de 2% (em escalão) do valor da tensão da fonte 

(               ) Considera-se que o valor do factor de ciclo de ST permanece inalterado 

(   (s)=0). Na Figura 5.4 a) representa-se o resultado de simulação do circuito real e do modelo 

obtido pela média de espaço de estado relativos à evolução do valor da tensão dos condensadores 

quando afectados por uma pequena perturbação do valor da tensão de entrada. Por aplicação do 

mesmo conceito, têm-se na Figura 5.4 b) a evolução de corrente das bobinas. Numa segunda 

abordagem é feita uma perturbação de 2% (em escalão) do valor do factor de ciclo de ST (       

      ) e considera-se que o valor da tensão da fonte permanece constante (         ). Neste 

caso têm-se a evolução da tensão dos condensadores e corrente nas bobinas são as representadas, 

respectivamente, pelas Figura 5.5 a) e Figura 5.5.b).  
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Figura 5.3 Lógica equivalente do modelo AC  

 

Figura 5.4 Efeito da perturbação de 2% do valor da tensão da fonte 

 

Figura 5.5 Efeito da perturbação de 2% do factor de ciclo de ST 

Os resultados representados na Figura 5.4 e Figura 5.5 permitem validar a utilização do modelo de 

pequenas variações na descrição do comportamento dinâmico do conversor de fonte de impedância. 

A utilidade deste modelo por linearização do sistema no funcionamento em regime permanente será a 

formulação das funções de transferência que permitem uma maior precisão do controlador de tensão 

do ZSI. Através do modelo, é possível também compreender o efeito do dimensionamento dos 

componentes no comportamento dinâmico do filtro por análise do posicionamento das raízes das 

funções de transferência no plano complexo [35] (Anexo III). 
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5.4 Verificação do sistema proposto 

5.4.1 Radiação fixa 

Numa primeira abordagem de teste do sistema proposto neste trabalho considera-se um potencial de 

produção fixo. Este potencial é imposto por valores fixos de radiação e temperatura, respectivamente, 

          e     . Pretende-se, como primeira verificação, testar o arranque do sistema de 

conversão e convergência para o ponto de máxima potência. Será analisada a interacção entre os 

dois elementos de controlo de dinâmica e complementaridade de funcionamento. Os resultados 

gerados têm como finalidade a avaliação do desempenho individual de cada elemento de controlo. 

Os parâmetros a utilizar no circuito de simulação são os determinados na secção 5.2. (Anexo II).  

De seguida representa-se a evolução temporal do valor da potência na fonte PV e potência entregue 

à rede. Como termo comparativo, representa-se também em simultâneo o valor teórico da máxima 

potência disponível.  

 

Figura 5.6 Evolução temporal das potências de entrada e de saída durante o arranque 

A rapidez de estabelecimento do ponto de máxima potência pelo algoritmo proposto é evidente pela 

análise da Figura 5.6. Verificou-se um tempo de estabelecimento do ponto de funcionamento em 

repouso de aproximadamente 0,4 segundos. Para além disso, verificou-se uma reduzida amplitude de 

oscilação do valor de potência quando atingido o MPP. Na curva de potência injectada na rede, pode 

distinguir-se dois ritmos de evolução do valor da mesma. Este facto deve-se à complementaridade de 

funcionamento das duas unidades de controlo imposto pelo Flip-Flop JK e interacção entre ambas 

pelo sinal STN. O momento em que se observa uma evolução mais lenta será o que exige um maior 

esforço de tensão por parte do modulador de corrente.  

De seguida são representadas as formas de onda associadas ao funcionamento do MPPT durante o 

arranque do sistema. Na mesma figura representa-se também o valor de tensão de referência a 

utilizar no elemento de controlo de factor de ciclo de ST.  
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Figura 5.7 Representação temporal das grandezas associadas ao MPPT durante o arranque 

A Figura 5.7 a) e Figura 5.7 b) descrevem a lógica principal do algoritmo de MPPT proposto. Como foi 

previsto teoricamente, tem-se um anulamento da componente de entrada do integrador (  ) quando 

atingido o ponto de máxima potência. Note-se que apenas é apresentado o valor médio desta 

componente, uma vez que o valor instantâneo é caracterizado por uma comutação de frequência de 5 

kHz estabelecida pelo Flip-Flop JK. Pela evolução de amplitude da corrente de referência (Figura 5.7 

a)) tem-se a respectiva tensão de referência dos condensadores (Figura 5.7 c)). Este valor de tensão 

será utilizado na unidade de controlo de factor de ciclo de ST. O resultado obtido para o 

funcionamento deste controlador é representado na Figura 5.8.  

Pela análise da Figura 5.8, consta-se que as perturbações no valor das variáveis de estado do filtro 

causadas pela ressonância do mesmo e pela influência da tensão da rede são eliminadas pela 

dinâmica rápida do estabelecimento do factor de ciclo de ST. No entanto, os mesmos fenómenos são 

verificados no arranque do sistema. Este facto deve-se a uma fase inicial do arranque que descreve o 

armazenamento de energia no filtro que uma vez concluída será possível estabelecer a elevação de 

tensão pelo comando do inversor no modo ST. Na figura são representadas as formas de onda de 

tensão e respectiva referência como termo comparativo e sugestivo do correcto funcionamento da 

unidade de controlo em análise. É também representado o valor médio do factor de ciclo de ST, 

considerando a frequência da rede, por forma a verificar o valor teórico previsto e associado ao PFR 

do circuito modelo que aproxima o funcionamento do ZSI (ZSC, secção 5.3.2).  
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Figura 5.8 Representação temporal das grandezas associadas ao controlador de tensão durante o arranque 

Pelo facto de o valor de factor de ciclo se ST ser mantido constante durante o período da portadora 

que permite gerar os sinais de comando do mesmo, o controlador deixa de ser caracterizado como 

linear. Os valores de    durante o processo de controlo de tensão são caracterizados como discretos. 

A Figura 5.9 descreve este efeito pela ampliação da Figura 5.8 c).  

 

Figura 5.9 Evolução detalhada do factor de ciclo de ST 
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frequência do mesmo comando, fenómeno resultante na comparação do mesmo valor de factor de 

ciclo com a forma de onda triangular portadora. O sinal gerado por este processo é introduzido com 

prioridade máxima no processo de modulação de corrente. O resultado relativo à modulação de uma 

das correntes alternadas tendo em conta o comando prioritário de ST é representado na Figura 5.10. 

As formas de onda geradas são representadas num período da tensão da rede (após 

estabelecimento da máxima potência) e é feita uma ampliação das mesmas de modo a permiti um 

maior detalhe de análise. Na Figura 5.11 é representada a evolução temporal das correntes trifásicas 

no arranque por forma a verificar a restrição de funcionamento imposta pela dependência entre as 

duas unidades de controlo dinâmicas.  

 

Figura 5.10 Resultados que descrevem o funcionamento do modulador de corrente 

Os resultados apresentados na Figura 5.10 e Figura 5.11 concluem a verificação do arranque do 

sistema proposto. Por análise da Figura 3.10 prova-se a injecção de potência com factor de potência 

unitário e a correcta modulação de corrente permitida pelo estabelecimento do valor da tensão nos 

condensadores em torno de um valor de referência. Para além das formas de onda, foi determinado o 

valor de THD de corrente. No ponto de funcionamento em repouso, obteve-se um valor de THD de 

aproximadamente 1,25%, o que, considerando a frequência limite de operação do inversor de 20kHz, 

representa um bom resultado no que diz respeito à avaliação do desempenho do modulador na 

refeição do conteúdo harmónico de frequência superior à fundamental. Tendo em conta este aspecto, 

conclui-se que a proposta de prioridade máxima do comando de ST sobre os vectores de modulação 

normal não constitui um problema no que se refere à criação de conteúdo harmónico adicional. Por 

análise da Figura 5.11, conclui-se que a complementaridade de funcionamento e interacção entre os 

dois elementos de controlo de dinâmica permitem a controlabilidade total das correntes trifásicas, i.e., 

é possível o seguimento das respectivas referências de corrente para qualquer instante de tempo 

associado ao arranque.  

0.62 0.625 0.63 0.635 0.64
-1000

-500

0

500

1000

Tempo [s]

A
m

pl
itu

de
 [

V
]

Fig. c)

 

 

Tensão simples na fase A Tensão da rede na fase A

0.62 0.625 0.63 0.635 0.64
-60

-40

-20

0

20

40

60

Tempo [s]

A
m

pl
itu

de
 [

A
]

Fig. a)

 

 

Corrente na fase A Referência de corrente na fase A

0.6264 0.6266 0.6268 0.627 0.6272
-400

-200

0

200

400

600

800

Tempo [s]

A
m

pl
itu

de
 [

V
]

Fig. d)

 

 

0.6264 0.6266 0.6268 0.627 0.6272
40

42

44

46

48

50

Tempo [s]

A
m

pl
itu

de
 [

A
]

Fig. b)

 

 



 

75 

 

Figura 5.11 Evolução temporal das correntes alternadas durante o arranque 

Conclui-se deste modo a verificação do funcionamento do sistema no que refere ao estabelecimento 

do ponto de máxima potência disponível tendo sempre em consideração a controlabilidade das 

correntes trifásicas, estabilidade e tempos de estabelecimento. De seguida será testado o 

comportamento do sistema proposto quando sujeito a condições de geração variáveis e impostas 

pelo valor de radiação incidente.  

5.4.2 Radiação variável 

Numa segunda abordagem da verificação do funcionamento do sistema proposto será testado o seu 

comportamento quando sujeito a valores de radiação variáveis. Considera-se nesta análise que as 

variações da radiação incidente são lineares e que afectam a área abrangida pela fonte PV 

uniformemente. A Figura 5.12 descreve a evolução do valor de radiação num período de 4 segundos.  

 

Figura 5.12 Variação do valor de radiação durante um período de 4 segundos 
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Na Figura 5.13 são representadas em simultâneo a evolução temporal da potência entregue à rede 

eléctrica e a máxima potência teórica associada ao valor de radiação incidente na fonte em cada 

instante. Na Figura 5.14 são representadas as evoluções temporais do valor de tensão e corrente na 

fonte PV. 

 

Figura 5.13 Evolução da potência injectada da rede em 

comparação com o valor teórico de máxima potência 

disponível 

 

Figura 5.14 Evolução da tensão e corrente na fonte PV 

Pela análise das figuras anteriores verifica-se uma resposta rápida do sistema no que refere a 

reajuste das condições de produção. A velocidade do algoritmo de MPPT permite desta forma um 

melhor aproveitamento da potência disponível, quando a fonte é afectada por elevados índices de 

intermitência. Associado ao reajuste de potência tem-se o comportamento das unidades de controlo 

de dinâmica. Os resultados que descrevem este comportamento são representados na Figura 5.15. 

 

Figura 5.15 Efeito da variação de radiação sobre grandezas associadas ao controlador de dinâmica 
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Os resultados obtidos permitem avaliar positivamente o desempenho do controlador de dinâmica no 

que refere ao estabelecimento da tensão nos condensadores num valor de referência e ajuste da 

amplitude de referência de correntes alternadas. A controlabilidade de correntes alternadas é 

assegurada e, ao mesmo tempo, é feito o controlo rigoroso de potência a injectar na rede.  

5.4.3 Efeito de Sombra 

Numa última abordagem da verificação do funcionamento do sistema proposto será testado o 

desempenho do conversor quando sujeito a descontinuidades de produção provocadas pelo “efeito 

de sombra”. Este efeito é provocado por radiação incidente não uniforme na área abrangida pela 

fonte. Sempre que se verifica um défice de radiação incidente numa série de módulos relativamente a 

séries vizinhas, o díodo By-Pass nos seus terminais cria o bloqueio da mesma, tornando-a inactiva 

para produção. Esta particularidade gera descontinuidades na corrente disponível aos terminais da 

fonte PV, e por sua vez, o valor de máxima potência é alterado instantaneamente. O sistema de 

conversão deve responder rapidamente a bloqueios de séries de módulos provocados por este 

fenómeno de modo a não esgotar a energia armazenada pelo filtro. Ou seja, o valor de potência 

entregue à rede deve ser sempre inferior ao valor de máxima potência disponível pela fonte. Esta 

restrição é respeitada se a amplitude de referência de correntes alternadas se reajustar rapidamente 

a quedas do potencial de produção.  

Para efeitos de simulação desta particularidade de funcionamento, será considerada uma radiação 

incidente constante de          . Após o estabelecimento do ponto de máxima potência, indicativo 

da totalidade das séries de módulos activas, será feito o bloqueio de uma das séries de módulos 

(      ). Desta forma a máxima corrente da fonte (   ) é alterada de       para       . Por 

consequência, o valor de máxima potência é alterado instantaneamente de      para        . 

Na Figura 5.16 é representada a evolução temporal da potência fornecida pela fonte PV e potência 

injectada que descrevem o efeito da alteração instantânea do MPP provocada pela situação descrita 

anteriormente. 

 

Figura 5.16 Efeito do bloqueio de uma das séries de módulos na evolução do valor de potência de entrada e saída  
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Por análise da figura resultam duas observações. A primeira está relacionada com o período de 

tempo em que a potência fornecida pela fonte é maior que a máxima potência disponível. Este efeito 

deve-se a energia eléctrica armazenada no condensador da fonte. A segunda observação é referente 

ao período de tempo (de 0,6s a 0,625s) em que a potência injectada à rede é superior à potência 

fornecida pela fonte e à máxima potência disponível. Esta particularidade significa a satisfação dos 

requisitos de potência de saída (impostos pela amplitude de referência AC) por contribuição da fonte 

PV e energia armazenada no filtro de entrada. No pior caso, poderia surgir o efeito de descarga 

crítica do filtro de entrada. Entende-se que nesse caso a controlabilidade das correntes de saída seria 

condicionada. Esta problemática sugere a utilização de uma dinâmica rápida para o controlador de 

MPPT. Por satisfação este requisito e devido à dimensão dos componentes que constituem o filtro 

verifica-se que esta problemática deixa de ser preocupante.   

 

Figura 5.17 Comportamento das tensão e corrente na fonte quando afectadas pelo bloqueio de uma das séries  

Como previsto teoricamente, no instante de bloqueio tem-se uma queda descontínua do valor da 

corrente disponível. Refere-se novamente o período compreendido entre 0,6s e 0,625s, por análise 

na Figura 5.17 verifica-se uma queda do valor de tensão e um aumento de corrente. Este facto deve-

se a uma deslocação forçada do ponto de operação para a esquerda do novo MPP pelo excesso de 

corrente pedida à fonte. O próprio algoritmo de MPPT será sensível a este efeito, forçando 

automaticamente a descida de corrente pedida à fonte, como se pode verificar pela evolução da 

componente de entrada do integrador (  ) representada na Figura 5.18. 

Por análise da Figura 5.18, percebe-se a necessidade de utilizar um valor de porta de saturação 

inferior muito menor que zero, por forma a diminuir o tempo de queda de corrente de referência 

quando se verifica a particularidade de funcionamento mencionada anteriormente.  

Na Figura 4.19 são representadas as formas de onda associadas ao comportamento do controlador 

de factor de ciclo de ST quando afectado pela descontinuidade de corrente na fonte.  
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Figura 5.18 Evolução da componente    quando uma das séries é bloqueada 

Na Figura 5.19, pode-se observar um ligeiro aumento da corrente    e superioridade do mesmo valor 

relativamente à corrente    . Ao mesmo tempo, tem-se uma ligeira queda do valor de tensão dos 

condensadores que é atenuada pelo aumento do valor médio do factor de ciclo de ST. Esta 

particularidade prova o fenómeno de descarga do filtro e do condensador de entrada.  

 

Figura 5.19 Comportamento do controlador de tensão em resposta ao bloqueio de uma das séries 

Para completar esta verificação, é representada a evolução temporal das correntes alternadas na 

Figura 5.20. Como se pode observar na Figura 5.20, a controlabilidade das correntes alternadas é 

assegurada. Tendo em conta os aspectos discutidos anteriormente e os resultados obtidos é possível 

concluir esta última abordagem de verificação com uma avaliação positiva do desempenho do 

sistema proposto quando afectado pelo “efeito de sombra”. 
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Figura 5.20 Evolução temporal das correntes alternadas quando se verifica o bloqueio de uma das séries 
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Capítulo 6 

Conclusão e trabalho futuro 

6 Conclusão e trabalho futuro 

 

 

 

 

As conclusões inerentes ao trabalho desenvolvido são apresentadas neste capítulo. É feita também a 

sugestão de trabalho futuro. 
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6.1 Conclusão 

O recente interesse em aplicações de aproveitamento de energias renovável, tendo como destaque 

tecnologias solares fotovoltaicas, constitui um factor determinante na forte exploração de elementos 

de electrónica de potência associados. Nesta temática, têm-se a proposta de novas topologias de 

conversores por forma a melhorar o rendimento, desempenho e diminuição de custos. A nova 

topologia de conversor designada por Inversor de Fonte de Impedância (ZSI) têm vindo a criar 

destaque em aplicações deste domínio, uma vez que permite corrigir limitações de inversores 

tradicionais com a possibilidade funcionamento no modo de Shoot-Through, aumentando a 

segurança do sistema. Através deste modo de funcionamento é possível elevar ou reduzir a tensão 

de saída num único nível de conversão, aumentando desta forma o rendimento geral do sistema. 

O principal objectivo deste trabalho será estabelecer a continuidade aos esforços de investigação, por 

diferentes autores, sobre a utilização do ZSI em aplicações de produção eléctrica por 

aproveitamentos de energias renováveis. O estado da arte associado a esta temática foi analisado. 

Foram averiguadas as vantagens e limitações de diferentes abordagens. Numa fase posterior, foi 

feito uma análise teórica do princípio de funcionamento da topologia de conversor, com proposta de 

dimensionamento dos diferentes elementos. É apresentado também o modelo de pequenas variações 

obtido pela média de espaço de estados e descreve, por aproximação, o comportamento dinâmico do 

conversor.  

Uma vez compreendido o funcionamento do conversor, é proposto neste trabalho um sistema de 

conversão com utilização do ZSI em aplicações do tipo PV ligadas à rede eléctrica trifásica sem 

recurso a transformador. Associado ao circuito de potência, é proposto uma estratégia de controlo do 

mesmo. O tipo de controlo proposto é dividido tendo em conta as funções individuais. A primeira 

função descreve o controlo das correntes alternadas a injectar na rede com base na comparação do 

erro relativamente a respectivas referências com uma banda de tolerância. A segunda função será o 

controlo de dinâmica do conversor com base no seguimento do ponto de máxima potência e 

estabelecimento do nível de tensão nos condensadores do filtro que permite a controlabilidade das 

correntes alternadas. É feita uma proposta de dimensionamento das diferentes unidades de controlo, 

sendo referidas as suas vantagens e limitações. 

Numa fase posterior deste trabalho é feita a verificação do sistema proposto através de simulação em 

Matlab/Simulink™. Numa fase inicial será feita a parametrização do sistema proposto, considerando a 

máxima potência disponível referentes às condições de teste padrão da fonte PV. Posteriormente 

serão gerados resultados relacionados com o modelo do conversor e que complementam a análise 

teórica do mesmo. Após verificação do modelo, são apresentados os resultados que correspondem 

ao teste do sistema proposto quando sujeito a diferentes índices de radiação incidente na fonte PV. 

Os resultados obtidos são apresentados tendo em conta o funcionamento individual de cada 

unidades de controlo.  
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Pelos resultados obtidos, é possível avaliar positivamente o desempenho geral do sistema proposto. 

É verificada uma resposta rápida no estabelecimento de diferentes pontos de máxima potência 

impostos por variações dos índices de radiação o que permite um melhor aproveitamento da energia 

disponível. Pelo facto de ser estabelecida uma dinâmica rápida do controlador de tensão dos 

condensadores, a controlabilidade das correntes alternadas é assegurada independentemente do 

nível de intermitência de produção. O tipo de modulador de corrente proposto permite a injecção de 

potência na rede com factor de potência unitário e com reduzidos conteúdos harmónicos de corrente. 

Uma fase final de verificação, é testado o funcionamento do sistema proposto quando afectado por 

uma das principais problemáticas associadas a fontes PV designada por “efeito de sombra”. Devido à 

capacidade de armazenamento de energia pelo filtro do ZSI e pela rapidez de resposta do MPPT 

proposto, verifica-se que este fenómeno não condiciona o funcionamento correcto de sistema.  

6.2 Trabalho futuro 

Como continuidade ao trabalho desenvolvido, sugerem-se os seguintes tópicos: 

 Desenvolvimento do protótipo experimental do sistema proposto, com possibilidade de 

escalonamento do circuito considerando uma potência inferior.  

 Associação de estratégia de Anti-Islanding como factor de segurança essencial em 

aplicações de produção descentralizada. 

 Estudo da utilização da variante do ZSI designada por Quasi-ZSI, no mesmo tipo de fonte e 

ligação com rede abordadas neste trabalho.  

 Análise da não idealidade dos componentes no impacto do rendimento geral do sistema e 

desempenho. Efeitos da assimetria do filtro de entrada no desempenho do conversor. 

 Estudo da aplicação do ZSI diferentes tipos de tecnologias PV, nomeadamente tecnologia de 

“Strings” e módulos AC. 

 Aplicação do conceito proposto neste trabalho, no caso de adição de sistema de 

armazenamento por baterias. 

 Aplicação parcial do sistema proposto em accionamento de motores eléctricos por utilização 

de células de combustível. 
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Anexo I 

Mapas de Karnaugh 
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Anexo II 

Dimensionamento do circuito de potência 

Este "script" contém a rotina associada à geração dos parâmetros a utilizar no circuito de simulação. 

Simulation Step Size 

Ts=1e-5; 

Fonte PV 

Modulo STP6 300/72 series Valores do catálogo 

vmp1=35.9; %[V] 

imp1=8.35; %[A] 

vca1=44.5; %[V] 

icc1=8.92; %[A] 

% Potência máxima por modulo 

Pu=vmp1*imp1; 

Potência pretendida 

Pm=30e3; %[W] 

Dimensionamento do lado AC 

% Filtro de saida 

L0=15e-3; %[H] 

r0=0.01;  %[Ohms] 

% Parâmetros da rede 

E=sqrt(2)*230; %[V] 

f=50; %[Hz] 

 

% Corrente AC ref máxima (STC) 

Iref=sqrt(2)*Pm/(3*E/sqrt(2)); 

 

% Análise de primeira harmónica 

va1=j*2*pi*f*L0*Iref+E; 

modVa1=abs(va1); 

Propriedade de elevação de tensão 

%frequencia do comando ST 

f0=5000; 

 

%factor de seguração para tensão dos condensadores 

kmin=1.01; 

% Tensão condensador nas condições de referencia 

vcr=2*modVa1*kmin 

% Numero de modulos em serie (arrendonda por excesso) 

Ns=ceil(760/44.5) 

% Numero de modulos em paralelo(arrendonda por defeito) 

Np=floor(Pm/(Ns*Pu)) 
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% reajuste do valor de potência máxima 

Pm2=Ns*vmp1*Np*imp1 

%valor máximo de tensão 

Vpvr=Ns*vmp1 

% Factor de ciclo de ST máximo 

Dm=(vcr-Vpvr)/(2*vcr-Vpvr) 

vcr =958.3442 

Ns =18 

Np =5 

Pm2 =2.6979e+04 

Vpvr =646.2000 

Dm =0.2457 

 

Dimensionamento do condensador 

% Ripple de 1% 

kc=0.01; 

% Valor de capacidade 

C=(1-Dm)*Pm2*Dm/((1-2*Dm)*Vpvr*f0*kc*vcr) 

%esforços fisicos 

VcMax=vcr 

IcMax=Pm2/Vpvr 

IcRMS=Pm2/Vpvr*sqrt(Dm/(1-Dm)) 

C =3.1747e-04 

VcMax =958.3442 

IcMax =41.7500 

IcRMS =23.8272 

 

Dimensionamento das bobinas 

%ripple de 5% 

ki=0.05; 

% Valor de indutancia 

L=Vpvr*vcr*Dm/(f0*ki*Pm2) 

% Esforços fisicos 

vLmax=vcr; 

iLmed=Pm2/Vpvr; 

iLmax=Pm2/Vpvr; 

iLRMS=Pm2/Vpvr; 

 

L =0.0226 

 

Esforços físicos do díodo de entrada 

VakMax=Vpvr/(1-2*Dm) 

IdMax=Pm2/(Vpvr*(1-Dm)) 

Idmed=iLmed 

IdRMS=Pm2/Vpvr*sqrt(1-Dm)/(1-Dm) 

VakMax =1.4405e+03 

IdMax =55.3485 

Idmed =41.7500 
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IdRMS =48.0708 

 

Esforços físicos dos semicondutores comandados 

VswMax=Vpvr/(1-Dm) 

IswMax=Pm2/(3*230)*sqrt(2) 

Iswmed=iLmed/3 

IswRMS=iLmed/3*sqrt(1/(1-Dm)) 

VswMax =856.6751 

IswMax =55.3388 

Iswmed =13.9167 

IswRMS =16.0236 

 

Modelo da fonte (1 díodo e 3 parâmetros) 

G=1000; %[W/m^2] 

T=25+273.16;%[K] 

 

%Tensão de máxima potência 

Vmp=35.9*Ns; 

%Tensão de circuito aberto 

Voc=44.5*Ns; 

%Corrente de máxima potência 

Imp=8.35*Np; 

%Corrente de curto circuito 

Icc=8.92*Np; 

 

%parâmetros do diodo do modelo 

k=1.38e-23; 

q=1.6e-19; 

we=1.12; 

vt=1.3806503e-23*298.16/(1.60217653e-19); 

m=(Vmp-Voc)/(vt*log(1-Imp/Icc)); 

I0=Icc/(exp(Voc/(m*vt))-1); 

Published with MATLAB® R2012b 

  

http://www.mathworks.com/products/matlab


 

93 

Anexo III 

Dimensionamento do Controlador de Tensao 

Nesta secção de código, serão gerados os resultados relativos ao dimensionamento dos 

compensadores do circuito de controlo de tensão. Por aproximação considera-se a topologia de 

conversor de fonte de impedância 

Aproximação do ZSI pelo ZSC 

D=Dm; 

Vdc=Vpvr; 

Vc=(1-D)/(1-2*D)*Vpvr; 

IL=iLmed 

IL0=IL*(1-2*D)/(1-D) 

R0=Vc/IL0 

 

IL =41.7500 

IL0 =28.1515 

R0 =34.0424 

 

Funções de transferência 

%dVc/dD0 

a1=(-2*IL+IL0)*L0*L; 

a2=(-2*IL+IL0)*R0*L+(1-2*D)*(-Vdc+2*Vc)*L0+L*(D-1)*(-2*Vc+Vdc); 

a3=(1-2*D)*(2*Vc-Vdc)*R0; 

 

b1=L0*L*C; 

b2=R0*L*C; 

b3=2*(1-D)^2*L+L0*(2*D-1)^2; 

b4=R0*(2*D-1)^2; 

 

Gdv=tf([a1 a2 a3],[b1 b2 b3 b4]) 

 

Gdv =  

           -0.01873 s^2 - 11.19 s + 2.2e04 

  ------------------------------------------------- 

  1.074e-07 s^3 + 0.0002438 s^2 + 0.02955 s + 8.807 

  

Continuous-time transfer function. 

 

%dVc/dVdc 

c1=(1-D)*(1-2*D)*L0+(1-D)^2*L; 

c2=(1-D)*(1-2*D)*R0; 

Gdcv=tf([c1 c2],[b1 b2 b3 b4]) 

 

Gdcv =  

                  0.01859 s + 13.06 

  ------------------------------------------------- 

  1.074e-07 s^3 + 0.0002438 s^2 + 0.02955 s + 8.807 
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Continuous-time transfer function. 

 

% dIL/dD0 

d1=(2*Vc-Vdc)*L0*C; 

d2=(2*Vc-Vdc)*R0*C+(2*D-1)*(IL0-2*IL)*L0; 

d3=(IL0-2*IL)*(2*D-1)*R0+(1-D)*(2*Vc-Vdc); 

Gdi=tf([d1 d2 d3],[b1 b2 b3 b4]) 

 

Gdi = 

            0.00605 s^2 + 14.15 s + 1917 

  ------------------------------------------------- 

  1.074e-07 s^3 + 0.0002438 s^2 + 0.02955 s + 8.807 

  

Continuous-time transfer function. 

 

% dIL/dVdc 

e1=(1-D)*L0*L*C; 

e2=(1-D)*R0*L*C; 

e3=(1-D)^2*L; 

Gdci=tf([e1 e2 e3],[b1 b2 b3 b4]) 

 

Gdci =  

        8.103e-08 s^2 + 0.0001839 s + 0.01284 

  ------------------------------------------------- 

  1.074e-07 s^3 + 0.0002438 s^2 + 0.02955 s + 8.807 

  

Continuous-time transfer function. 

 

Posicionamento de raízes no plano complexo 

figure 

subplot(2,2,1) 

rlocus(Gdv); 

title('Raizes de Gdv') 

subplot(2,2,2) 

rlocus(Gdcv); 

title('Raizes de Gdcv') 

subplot(2,2,3) 

rlocus(Gdi); 

title('Raizes de Gdi') 

subplot(2,2,4) 

rlocus(Gdci); 

title('Raizes de Gdci') 



 

95 

 

Comentários 

Verifica-se que as relações de transferência que relacionam as variáveis de estado com a 

perturbações na tensão de entrada, dispõem de todas as raízes no semiplano complexo esquerdo. O 

mesmo acontece para a função de transferência que relaciona a variação das correntes nas bobinas 

com o factor de ciclo. Desta forma, os critérios de estabilidade são assegurados. No entanto, para a 

função de transferência que relaciona a tensão nos condensadores com o factor de ciclo de ST, o 

mesmo conceito não é verificado. Consta-se que a mesma função de transferência possui um zero no 

semi plano complexo direito (RHP). O efeito deste zero é mais severo quanto mais perto se encontrar 

do eixo imaginário. A resolução deste problema será feita através da especificação de margem de 

fase de 45º no dimensionamento do compensador de tensão por forma a permitir a estabilidade do 

sistema. 

Dimensionamento do controlador 

% Comando de ST 

s=tf('s') 

Td=1/5000*2; 

Gm=1/(1+s*Td) 

 

Gm = 

       1 

  ------------ 

  0.0004 s + 1 
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Continuous-time transfer function. 

 

% Compensador de malha interna 

opts = pidtuneOptions('CrossoverFrequency',5000); 

[Ci, info] = pidtune(Gdi*Gm, 'p', opts) 

 

Ci =  

  Kp = 0.198 

 P-only controller. 

info =  

                Stable: 1 

    CrossoverFrequency: 5000 

           PhaseMargin: 25.8318 

 

% Compensador de malha externa 

Ti=feedback(Ci*Gm,Gdi); 

opts = pidtuneOptions('CrossoverFrequency',5000,'PhaseMargin',45); 

[Cv, info] = pidtune(Gdv*Ti, 'pi', opts) 

loop=feedback(Cv*Ti*Gdv,1) 

 

Cv = 

              1  

  Kp + Ki * --- 

             s  

  with Kp = 0.15, Ki = 13.1 

 Continuous-time PI controller in parallel form. 

 

info =  

                Stable: 1 

    CrossoverFrequency: 5000 

           PhaseMargin: 87.9094 

 

loop = 

                                                                           

  -5.954e-11 s^6 - 1.759e-07 s^5 - 4.214e-05 s^4 + 0.1417 s^3 + 28.92 s^2  

                                                                           

                                                       + 7161 s + 5.017e05 

                                                                           

  ------------------------------------------------------------------------ 

                                                                           

  4.616e-18 s^8 + 3.249e-14 s^7 + 1.476e-10 s^6 + 4.885e-07 s^5            

                                                                           

          + 0.0007343 s^4 + 0.3326 s^3 + 65.31 s^2 + 1.058e04 s + 5.017e05 

                                                                           

  

Continuous-time transfer function. 

 

Digramas de Bode 

O efeito do compensador na estabilidade do sistema é evidenciado pela comparação dos diagramas 

de bode do sistema não compensador (Esquerda) e sistema compensado (Direita) 
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figure 

subplot(1,2,1) 

bode(Gdv*Ti) 

margin(Gdv*Ti) 

title('Sistema não compensado') 

subplot(1,2,2) 

bode(Cv*Ti*Gdv) 

margin(Cv*Ti*Gdv) 

title('Sistema compensado') 

 

Diagrama de Nyquist 

A estabilidade do sistema de controlo em dupla malha fechada pode ser também verificada pela 

análise do Diagrama de Nyquist. 

figure 

nyquist(Cv*Ti*Gdv,'r') 
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Comentários 

Pela análise do diagrama de Nyquist, verifica-se que o cruzamento do eixo real para valores à 

esquerda de (-1) não é feito. O que permite concluir sobre a estabilidade sem restrições do sistema 

de controlo compensado e em dupla malha fechada. 

Resposta ao escalão 

O desempenho previsto do controlador na resposta ao escalão é representado de seguida. 

figure 

step(loop) 
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Comentários 

É possível verificar um tempo de estabelecimento de aproximadamente 0.06s. Factor determinante 

na rejeição das perturbações causadas pela tensão da rede. 

Published with MATLAB® R2012b 
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Anexo III 

CIRCUITO PRINCIPAL (ZSI 1) 
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Inversor de fonte de tensão (ZSI 1.1) 

 

Modelo da fonte PV (ZSI 1.2) 
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Modulador de correntes alternadas (ZSI 1.3) 
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Lógica para sinais de comando do inversor (ZSI 1.3.1) 

 

 

Controlo de dinâmica (ZSI 1.4) 
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MPPT (ZSI 1.4.1) 

 

Controlador de tensão nos condensadores 

(ZSI 1.4.2) 

 

 


