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Resumo 

 

Os combustíveis fósseis têm sérios impactos a nível ambiental, e quando é necessário transportá-

los para locais remotos, como ilhas, os riscos aumentam, além dos elevados custos inerentes à 

operação. A alternativa óbvia são as energias renováveis e, no seu estado de desenvolvimento atual, 

já é possível encontrar a melhor solução tendo em conta as características de cada local em que se 

pretende implementar. 

Assim nesta dissertação é proposta uma micro-rede que tem como fontes aerogeradores e painéis 

fotovoltaicos aliados a um sistema de armazenamento composto por baterias de iões de lítio. 

Numa primeira fase é apresentado um sistema baseado num caso real, de uma ilha nos Açores 

em que se substituiu a central termoelétrica a diesel pelas fontes anteriormente referidas e o sistema 

de armazenamento. Posteriormente, tendo em conta as características das fontes e da ilha, foi 

selecionado o melhor local para estas serem inseridas. 

Considerando os dados de consumo e produção na ilha foram dimensionadas as fontes, o sistema 

de armazenamento, e os respetivos filtros. Posteriormente, procedeu-se ao sistema de controlo, que 

permite que as várias fontes funcionem em harmonia, cumprindo com as normas para a qualidade de 

energia. 

Depois de desenvolvidos os modelos no ambiente MATLAB simulink, realizaram-se vários testes 

para averiguar o bom funcionamento da rede ao nível do fornecimento de energia à carga, estabilidade 

do sistema, e qualidade de energia. 

Com a exceção da fonte fotovoltaica com carga máxima, garantiu-se o fornecimento de energia à 

carga e manteve-se a frequência e a tensão nos limites estabelecidos. 

 

Palavras-chave: Energias renováveis, estabilidade da rede, micro-rede isolada, qualidade da 

energia. 
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Abstract 

 

Fossil fuels bring serious impacts to the environment, and when the necessity to transport them 

urges, to remote places like islands, the environmental risk increases, in addition to the high costs 

involved. The obvious alternative is the use of renewable energies, which are nowadays mature enough 

to be considered as a good solution, considering the characteristics and necessities of the place in which 

they are to be implemented. 

Thus, in this dissertation an isolated microgrid composed by wind turbines and photovoltaic panels 

connected to a storage system composed by lithium-ion batteries is proposed. 

In the first stage a system based on a real case is presented, from an island in Azores, where the 

diesel power station was replaced by the aforementioned renewable energy sources and the storage 

system. Afterwards, considering the characteristics of the sources and the island, the best place for the 

installation was selected. Then, considering the consumption and production data, the sources, the 

storage system, and the respective filters were sized. Subsequently, the control system was developed, 

which allows the various sources to guarantee a good response, complying with the standards for 

energy quality. 

The models were developed in MATLAB simulink, then several tests were carried out to verify the 

correct functioning of the grid in terms of load power supply, system stability, and power quality. 

Except for the photovoltaic power source subjected to maximum load, the supply of energy to the 

load was guaranteed and the frequency and voltage were maintained within the established limits. 

 

Keywords: Energy quality, isolated microgrid, network stability, renewable energies. 
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1. Introdução 

Neste capítulo são descritas as principais razões que deram origem a esta temática, são definidos 

os principais objetivos que se pretende explorar na dissertação, e por fim é apresentada a estrutura da 

dissertação. 

  1.1 Motivação 

Globalmente a maioria das ilhas povoadas e eletrificadas, têm como principal fonte de energia 

elétrica centrais termoelétricas alimentadas a combustíveis fósseis derivadas do petróleo [1]. 

Combustíveis fósseis que apesar de terem possibilitado uma evolução mais célere do ser humano, 

aumentando os seus padrões de vida a todos os níveis, diretamente ou indiretamente, graças à sua 

simplicidade e custos relativamente baixos de extração, tratamento e conversão de energia, implicam 

alguns problemas. 

Os principais, são problemas ambientais, a nível local com poluentes e partículas da combustão, 

como os óxidos de azoto e os dióxidos de enxofre que diminuem a qualidade do ar e em casos mais 

graves podem causar chuvas ácidas e fenómenos de smog, mas também a nível global, principalmente 

a libertação de gases que aumentam o efeito de estufa, como o dióxido de carbono, causando 

alterações climáticas que já se podem observar hoje em dia [2]. 

Outro problema reside nas fugas e derramamentos, por exemplo em 2010 na costa do Golfo nos 

Estados Unidos da América, numa instalação de plataformas de extração de petróleo e gás natural 

onde houve um derrame que foi descrito como o maior da história [3], [4]. Também na ilha Terceira, 

nos Açores, apesar dos combustíveis terem um fim diferente da produção de energia elétrica, devido a 

derrames e mau tratamento dos resíduos dos tanques de armazenamento levou à poluição do solo e 

parte do recurso hídrico [5]. As substâncias libertadas nestes derrames não afetam apenas a vida dos 

animais que entram em contacto com o combustível diretamente e as plantas que crescem nos solos 

poluídos, mas também o ser humano, pois a contaminação por vezes atinge reservatórios de água, o 

que pode ter efeitos nefastos à saúde de quem a consome. 

Além dos entraves anteriormente apresentados, o transporte dos combustíveis para as ilhas por 

vezes é complicado, pela distância, más condições do mar ou até dos próprios portos nas ilhas, e 

principalmente pelos custos que a operação implica [6]. Não obstante, o consumo de energia continua 

a aumentar, Fig. 1.1, [7], sendo necessário encontrar alternativas para que não se esgote os recursos 

energéticos para as futuras gerações. Aqui entram as energias renováveis, cujo desenvolvimento a par 

da eletrónica de potência permite encontrar a tecnologia que melhor se ajusta tendo em conta as 

necessidades e caraterísticas de cada ilha. 
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Fig. 1.1 - Consumo energético discriminado pelas várias fontes de 1990 a 2015 [7] 

Atualmente já existem fontes de energia renováveis extensamente testadas e com provas dadas 

como a energia eólica, a fotovoltaica, a hidroelétrica e a geotérmica, por exemplo, sendo que as últimas 

duas são extremamente dependentes das características geográficas e geológicas do lugar que se 

inserem. No caso de ilhas, tipicamente há vento para que se possam instalar aerogeradores, e pela 

sua simplicidade e facilidade de instalação, os painéis fotovoltaicos são uma fonte que se pode 

facilmente integrar em qualquer sistema, havendo obviamente situações em que a sua instalação não 

compensará, como situações em que a produção não permita uma recuperação do investimento antes 

da degradação dos painéis a um nível que tenham de ser substituídos. 

Estas duas fontes têm, porém, as suas desvantagens, sendo a principal o seu carácter 

imprevisível. No caso dos painéis devido à sua dependência da irradiação incidente, em que mesmo 

não havendo sombreamento devido a edifícios ou árvores, poderá ser afetada em dias de nublado em 

que a irradiação direta, a mais relevante, será praticamente nula, ou até por passagem de nuvens em 

dias relativamente descobertos. Quanto à energia eólica, a direção do vento não é um fator muito 

importante, pois os mecanismos dos aerogeradores permitem direcionar as pás na direção mais 

conveniente, porém a velocidade do vento é muito inconstante, por vezes é inferior à velocidade 

necessária para arrancar com o gerador, por vezes é superior à velocidade de cut-off o que implica que 

se pare a produção para que não hajam danos nos vários componentes da turbina. Devido à grande 

inércia das pás, rajadas de vento momentâneas não são uma grande desvantagem desta fonte. 

Devido ao carácter estocástico e intermitente das energias renováveis é imprescindível numa 

micro-rede isolada haver mais do que uma fonte, além de ser necessário implementar um sistema de 

armazenamento para colmatar os períodos em que as fontes não produzem energia suficiente, ou até 

excessiva. Além disso, a inércia do sistema é pequena, e uma vez que o armazenamento é capaz de 

fornecer energia continuamente e, é imperativa a sua implementação para que se possa gerar as 

referências para a amplitude e frequência da tensão e ter estabilidade na rede [8].  
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Em ilhas a ligação à rede do continente e/ou entre ilhas, é uma operação que embora benéfica 

para a estabilidade da rede nas ilhas, é muito dispendiosa, e até por vezes impossível. Assim, esta tese 

propõe uma ilha autossustentável sem o recurso a combustíveis fósseis. 

 

  1.2 Objetivos 

O principal objetivo deste trabalho é dimensionar e testar uma rede isolada AC, numa ilha, 

utilizando unicamente fontes de energia renovável: painéis fotovoltaicos e aerogeradores. 

Adicionalmente, para garantir a autonomia e estabilidade da rede isolada, é utilizado um Sistema de 

Armazenamento de Energia (SAE). Para o estudo a realizar, foi considerada a ilha do Corvo, nos 

Açores. 

Para cumprir este objetivo, é necessário: 

- Fazer um levantamento dos consumos de energia elétrica na ilha do Corvo; 

- Dimensionar a potência instalada do sistema solar fotovoltaico, tendo por base o consumo de 

energia elétrica, a irradiância solar e o espaço disponível na ilha; 

- Dimensionar a potência instalada do sistema eólico, tendo por base o consumo de energia 

elétrica, e a velocidade do vento, no ponto de instalação; 

- Dimensionar a potência instalada do SAE, de modo a garantir a autonomia da ilha durante uma 

semana; 

- Dimensionar controladores para a micro rede AC, para garantir que os valores de tensão e 

frequência se encontram dentro dos limites definidos pela norma NP EN 50160; 

- Simular o sistema, e estudar a sua resposta para vários cenários de operação. 

 

  1.3 Estrutura 

A dissertação foi dividida em 5 capítulos, bibliografia e anexos. 

No capítulo 1 está a introdução ao tema da tese, primeiro está a motivação e contexto, depois são 

apresentados os principais objetivos, e por fim a estrutura da tese. 

No capítulo 2 é feita uma descrição das principais características do sistema, e é feito o 

dimensionamento das várias componentes. 

No capítulo 3 são desenvolvidos os modelos de controlo que possibilitam o funcionamento do 

sistema dentro dos parâmetros estabelecidos. 

No capítulo 4 é desenvolvida a simulação e são apresentados, e discutidos os resultados. 
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No capítulo 5 são feitas as conclusões acerca do trabalho realizado e sugestões para trabalho 

futuro nesta temática.  
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2. Rede e Dimensionamento  

Neste capítulo são descritas as características gerais da micro-rede isolada, são definidos os 

melhores locais para as fontes, sobre as quais se fez uma breve revisão da tecnologia disponível, 

posteriormente as fontes são dimensionadas, assim como os respetivos filtros. 

  2.1 Rede Isolada 

Decidiu-se utilizar dados reais de uma ilha dos Açores. Na Tabela 2.1 são apresentadas algumas 

características da rede da ilha do Corvo [9], onde se vai substituir a central termoelétrica a diesel por 

fontes renováveis (eólica e fotovoltaica) e introduzir um sistema de armazenamento (baterias) como se 

pode ver representado no esquema unifilar da Fig. 2.1. 

Tabela 2.1 - Características principais da rede 

Carga máxima 
PL_max  [kW] 313 

QL_max [kvar] 82 

Energia anual produzida [MWh] 1607,54 

Energia média diária, 𝐸𝑎𝑣𝑔_𝑑 [kWh] 4404 

Potência média diária, 𝑃𝑎𝑣𝑔_𝑑 [kW] 184 

Baixa tensão, 𝑉𝐵𝑇 [kV] 0,4 

Média tensão, 𝑉𝑀𝑇 [kV] 15 

Frequência nominal, 𝑓𝑟𝑒𝑑𝑒  [Hz] 50 
 

A energia média diária e a potência média diária foram calculadas da seguinte forma: 

 
𝐸𝑎𝑣𝑔_𝑑 =

Energia anual produzida 

365
≅ 4404 [kWh] 

(2.1) 

 
𝑃𝑎𝑣𝑔_𝑑 =

𝐸𝑎𝑣𝑔_𝑑  

24
≅ 184 [kW] (2.2) 

A norma NP EN 50160 [10] define os limites para a tensão e frequência em redes isoladas como: 

 
{
𝑉𝑎𝑛 = 230 ± 10% [V]

𝑓 = 50 ± 2% [Hz]
 (2.3) 

Considerou-se que a central de baterias ficará no lugar da central termoelétrica, e a carga estará 

a uma distância de 1,4km, o que corresponderá ao comprimento das linhas de média tensão. Nesse 

local também estará a subestação elevadora de tensão. 
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Fig. 2.1 - Esquema unifilar da micro-rede 

De acordo com os dados do site de meteorologia meteoblue [11], os ventos predominantes ao 

longo do ano na ilha vêm de sudoeste, Fig. 2.2. Assim, observando a ilha no Google Earth [12], 

escolheu-se um lugar alto na ilha, com terreno pouco acidentado e perto da costa do lado sudoeste da 

ilha, como se pode ver na Fig. 2.3. Utilizando o Google Earth [12], a distância medida dos aerogeradores 

à central de baterias é de cerca de 1,7km. 

 

Fig. 2.2 -Predominância de vento na ilha do Corvo 
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Para a instalação fotovoltaica, procurou-se terrenos nivelados que foram analisados com a 

ferramenta online JRC [13], escolhendo-se o local que apresentou maior produção. Os testes foram 

feitos para uma instalação de 1kW de células de silício cristalino onde se admitiu perdas do sistema 

(perdas entre o que se produz e o output para a rede, devido a perdas nos cabos, conversores, sujidade 

nos painéis, etc.) de 14%, e escolheu-se a opção de otimização dos ângulos de inclinação e azimute 

dos painéis. No Anexo 1 e no Anexo 2, pode-se ver o resultado do programa para o local escolhido (a 

uma distância de 1,6km da central de baterias) e outro que também foi testado, onde se pode ver que 

a produção anual é inferior. 

Assim as posições das várias componentes da micro-rede estão representadas na Fig. 2.3. 

 

Fig. 2.3 - Micro-rede na ilha do Corvo [12] 

De modo a tentar reduzir a dependência do armazenamento, dimensionaram-se tanto os 

aerogeradores como os painéis fotovoltaicos para que tivessem capacidade para produzir cada um 

metade da energia anual produzida atualmente pela central termoelétrica, porém com menor potência 

que o armazenamento, caso contrário este não tem domínio na rede para conseguir controlar a tensão. 

Devido ao caracter estocástico e imprevisível destas fontes, e para garantir estabilidade na rede o 

sistema de armazenamento foi dimensionado de forma a ter elevada capacidade.  

Nos próximos subcapítulos estará descrito o dimensionamento destas fontes e do sistema de 

armazenamento. Tanto as fontes como o sistema de armazenamento foram dimensionados para serem 

ligados à rede por apenas um conversor, por motivos de simplificação para quando se passar para a 

simulação. Na realidade não deveria existir esta simplificação para que os conversores tenham uma 

potência inferior e os filtros sejam menores, além de tornar o sistema mais robusto para que não haja 

falhas totais de uma das fontes. 
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  2.2 Armazenamento 

Como já foi referido, é imperativo para o bom funcionamento desta rede que haja armazenamento, 

existindo várias possibilidades. 

Uma delas, extremamente dependente da geografia de cada ilha, é criar lagoas artificiais, em que 

em alturas de excesso de energia a água é bombeada a montante, e quando é necessário produzir 

energia a água segue para jusante onde é turbinada numa instalação hidroelétrica com bombagem, 

como existe na ilha de Hierro, Espanha [14]. 

Outra alternativa são pilhas de combustível a hidrogénio [15], que em alturas de excesso de 

energia, é feita a eletrólise da água, resultando oxigénio e hidrogénio, este último é armazenado e 

posteriormente utilizado nas pilhas de combustível em que se dá uma reação inversa. Apesar de não 

haver emissão de substâncias prejudiciais ao ambiente, e o hidrogénio possuir uma elevada densidade 

energética, o seu armazenamento e o custo são as principais desvantagens. Como exemplo de 

instalação, na ilha Lolland, na Dinamarca, devido ao excesso de produção da energia eólica, esta forma 

de armazenamento foi implementada para que não houvesse desperdício. 

Outras possibilidades são os super-condensadores, volantes de inércia e até ar comprimido, tendo 

cada um as suas vantagens e desvantagens [16]. 

E por fim as baterias, que têm um funcionamento semelhante ao da pilha de combustível a 

hidrogénio, baseando-se em reações de oxidação-redução. Uma das várias baterias existentes são as 

baterias de ácido de chumbo, que têm um custo baixo e por ser uma tecnologia antiga, já há muito 

conhecimento acerca dela, porém têm um ciclo de vida baixo e a potência máxima de saída depende 

do estado de carga. Outro tipo de bateria são as de iões de lítio, que mesmo tendo um custo elevado, 

comparando por exemplo com as baterias de chumbo, e precisarem de um sistema de arrefecimento, 

(a altas temperaturas há um envelhecimento mais rápido), são constituídas por células seladas, ou 

seja, não há manutenção, e são facilmente substituídas, não têm efeito de memória, a auto descarga 

é baixa e o carregamento é rápido, têm elevada densidade de energia, boa eficiência e têm um ciclo 

de vida relativamente longo [16]. 

Por estas razões o armazenamento vai consistir numa central com baterias de iões de lítio ligadas 

à rede através de um conversor de potência e de um filtro LCL, Fig. 2.4. 

 

Fig. 2.4 - Esquema do sistema de armazenamento 
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De modo a garantir a continuidade de serviço em períodos que não se consiga produzir energia 

pelas fontes referidas, calculou-se a potência aparente na altura da carga máxima, 𝑆𝐿_𝑚á𝑥, e calculou-

se uma capacidade útil da bateria para uma semana, 𝐸𝑏𝑎𝑡_1: 

 
𝐸𝑏𝑎𝑡_1 = 𝑆𝑚á𝑥 × (7 × 24) ÷ 0.6 (2.4) 

𝐸𝑏𝑎𝑡_1 é referida como capacidade útil pelo facto de nas baterias a iões de lítio, para estados de 

carga, SOC (state of charge), muito baixos ou altos haver uma degradação anormal das baterias, assim 

estabeleceu-se um SOC mínimo de 20% e um máximo de 80%, ou seja, teve-se que sobredimensionar 

a bateria para que a gama de 60% tivesse a capacidade necessária. 

Além disso também se teve em conta outros fatores como o rendimento do inversor, ηinv, de cerca 

de 97%, o rendimento energético das baterias, ηbat, de cerca de 80% [16] e um fator de envelhecimento, 

𝐶𝑎𝑝_𝑓𝑎𝑑𝑒, de cerca de 10%, 

 𝐸𝑏𝑎𝑡_2 = 𝐸𝑏𝑎𝑡_1 ÷ (𝜂𝑖𝑛𝑣 × 𝜂𝑏𝑎𝑡 × (1 − 𝐶𝑎𝑝_𝑓𝑎𝑑𝑒)) ≈ 1,3 × 10
8 [Wh]. (2.5) 

Para o inversor utilizou-se um modelo de média do simulink para as simulações, sendo a respetiva 

entrada um sinal sinusoidal trifásico, cuja amplitude corresponde ao índice de modulação do inversor. 

Fazendo alguns testes com este modelo de média do inversor chegou-se à seguinte relação entre a 

tensão DC de entrada do inversor, 𝑉𝑏𝑎𝑡 [V] e a tensão composta do lado AC, 𝑉𝐵𝑇 [V], 

  𝑉𝑏𝑎𝑡 = 1,1 ×
√2.𝑉𝐵𝑇

𝑚.0,8645
≈ 720  [V]. (2.6) 

O aumento em 10% foi necessário devido à queda de tensão causada pela resistência interna da 

bateria e pelos vários componentes entre os terminais da bateria e o ponto de ligação à rede, tentando-

se prevenir assim uma situação de possível sobremodulação no inversor. 

Sabendo a capacidade e a tensão da bateria, pode-se calcular a capacidade em Ampère-hora e 

consequentemente a corrente máxima (DC) de saída da bateria e a potência: 

 
 𝐶𝑏𝑎𝑡_𝐴ℎ =

𝐸𝑏𝑎𝑡_2

𝑉𝑏𝑎𝑡
 [Ah]; 

 

(2.7) 

 
𝐼𝑏𝑎𝑡_𝑚𝑎𝑥 =

𝐶𝑏𝑎𝑡_𝐴ℎ×0.6

(7×24)
 [A]; (2.8) 

 

𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡_𝑏𝑎𝑡 = 𝑉𝑏𝑎𝑡 × 𝐼𝑏𝑎𝑡_𝑚𝑎𝑥 ≈ 463 [kW]. (2.9) 

Para manter a tensão DC à entrada do conversor o mais constante possível, foi dimensionado um 

condensador, 𝐶𝑑𝑐_𝑏𝑎𝑡. 
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Considerando a corrente no condensador à saída da bateria, 𝐼𝑐 , igual a 𝐼𝑏𝑎𝑡_𝑚𝑎𝑥, ∆𝑡 igual a metade 

do período de comutação, e uma variação máxima da tensão 𝑉𝑏𝑎𝑡 de 5%, pode-se calcular a 

capacitância do condensador 

 
𝐶𝑑𝑐_𝑏𝑎𝑡 =

𝐼𝑐.∆𝑡

∆𝑉𝑏𝑎𝑡
  [F]. (2.10) 

Para o filtro de ligação à rede dimensionou-se um filtro LCL de terceira ordem pois resulta numa 

maior atenuação em harmónicas de ordem superior, num maior desacoplamento entre o filtro e a 

impedância da rede e menor ripple da corrente, apesar de poder introduzir uma ressonância indesejada, 

magnificando frequências em torno da frequência de corte que provocam instabilidade, problema 

facilmente resolvido adicionando uma resistência em série com o condensador para amortecimento 

[17], [18]. Além disso, utilizando um filtro LCL tem-se em conta a indutância do transformador elevador 

na ligação à média tensão. 

Optou-se pelo filtro equivalente de terceira ordem (𝑛 = 3) de Chebychev [19], sendo o fator de 

atenuação em decibéis, RdB de 0.01 dB: 

 

{
 

 𝐺1 =
2. 𝐴1. cosh𝐴

𝑌

𝐺𝑘 =
4.𝐴𝑘−1. 𝐴𝑘. 𝑐𝑜𝑠ℎ

2𝐴. 𝐴

𝐵𝑘−1. 𝐺𝑘−1

 (2.11) 

As variáveis auxiliares podem ser calculadas a partir de: 

 

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 𝐴 =

1

𝑛
sinh−1

1

𝜀

𝜀 = √10
𝑅𝑑𝐵

10⁄ − 1

𝛽 = log [coth (
𝑅𝑑𝐵
17,37

)]

𝑌 = sinh (
𝛽

2𝑛
)

𝐴𝑘 = sin [
(2𝑘 − 1)𝜋

2𝑛
]

𝐵𝑘 = 𝑌
2 + 𝑠𝑖𝑛2 (

𝑘𝜋

𝑛
)

            (𝑘 = 1,2,3) (2.12) 

Considerando a frequência de corte, 𝑓𝑐𝑜, uma ordem de grandeza superior à da rede e uma ordem 

de grandeza inferior à frequência de comutação no inversor, para minimizar o efeito ressonante, tal 

como no filtro da fonte fotovoltaica, optou-se por 𝑓𝑐𝑜 = 600Hz. E sendo a impedância de saída 

 𝑍𝑜𝑢𝑡 =
𝑉𝐵𝑇

2

𝑆𝐿_𝑚𝑎𝑥
 [Ω], 

(2.13) 

com 

 
𝑆𝐿_𝑚𝑎𝑥 = √𝑃𝐿_𝑚𝑎𝑥

2 + 𝑄𝐿_𝑚𝑎𝑥
2  [kVA]. (2.14) 

Assim os parâmetros do filtro podem ser calculados por: 
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{
  
 

  
 𝐿𝑏𝑎𝑡 =

𝐺1. 𝑍𝑜𝑢𝑡
2𝜋 𝑓𝑐𝑜

 [H]

𝐶𝑌_𝑏𝑎𝑡 =
𝐺2

2𝜋 𝑓𝑐𝑜. 𝑍𝑜𝑢𝑡
  [F]

𝐿2 =
𝐺3. 𝑍𝑜𝑢𝑡
2𝜋 𝑓𝑐𝑜

  [H]

 (2.15) 

Sendo que 𝐿2 representa a indutância do transformador, 𝐿𝑡𝑟𝑠𝑓𝑚_𝑏𝑎𝑡, em série com uma indutância 

adicional em série, 𝐿2𝑎𝑑𝑑_𝑏𝑎𝑡. E para ligar em triângulo, a capacitância corresponde a um terço da 

ligação em estrela: 

 

{

𝐿2 = 𝐿𝑡𝑟𝑠𝑓𝑚_𝑏𝑎𝑡 + 𝐿2𝑎𝑑𝑑_𝑏𝑎𝑡

𝐶𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎_𝑏𝑎𝑡 =
𝐶𝑌_𝑏𝑎𝑡
3

 (2.16) 

Em vez de considerar as bobinas ideais, consideraram-se resistências parasitas que resultam em 

perdas de cerca de 0,1% da potência instalada. 

 
𝑃𝑅𝐿 = 𝑅𝐿 . 𝐼𝑏𝑎𝑡_𝐴𝐶

2 = 0,001. 𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡_𝑏𝑎𝑡 [W]. (2.17) 

Assim 

 
𝑅𝐿_𝑏𝑎𝑡 =

0,001. 𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡_𝑏𝑎𝑡

𝐼𝑏𝑎𝑡_𝐴𝐶
2  [Ω], (2.18) 

com 

 
𝐼𝑏𝑎𝑡_𝐴𝐶 =

𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡_𝑏𝑎𝑡

√3𝑉𝐵𝑇 
 [A]. (2.19) 

O filtro LCL é suscetível a oscilações e amplifica frequências próximas da frequência de corte. Para 

prevenir este problema, a solução mais simples é adicionar uma resistência de amortecimento em série 

com os condensadores [17], [18]. 

 
𝑅𝑐_𝑏𝑎𝑡 =

1

3𝜔𝑟𝑒𝑑𝑒𝐶𝑌_𝑏𝑎𝑡 
 [Ω]. (2.20) 

Na Tabela 2.2 podem ser consultados os vários valores utilizados nos componentes de filtragem. 

Tabela 2.2 - Valores dos filtros usados no sistema de armazenamento 

𝐶𝑑𝑐_𝑏𝑎𝑡 [F] 8,9 × 10−4 

𝐿𝑏𝑎𝑡 [H] 9,9 × 10−5 

𝑅𝐿_𝑏𝑎𝑡 [Ω] 1 × 10−3 

𝐶𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎_𝑏𝑎𝑡 [F] 2,1 × 10−4 

𝑅𝑐_𝑏𝑎𝑡 [Ω] 34,6 × 10−3 

𝐿𝑡𝑟𝑠𝑓𝑚_𝑏𝑎𝑡 [H] 7,2 × 10−6 

𝐿2𝑎𝑑𝑑_𝑏𝑎𝑡 [H] 9,2 × 10−5 
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Para se ter uma ideia das dimensões da instalação, foram utilizados dados dos contentores de 

baterias, Energy Container, modelo M48189P3B da LG Chem [20]: 

Tabela 2.3 - Características do contentor de baterias Energy Container M48189P3B da LG Chem [20] 

Energia [MWh] 6,0 

Tensão [V] 714~1000 

Dimensões [C x L x A, m] 12,2 x 2,5 x 2,9 

Massa [ton] 60 

Temperatura ambiente [◦C] -20 ~ 50 

 

Com estes dados é possível ter uma ideia da dimensão da instalação, calculou-se então o número 

de contentores e a massa total dos contentores: 

 𝑁𝑐𝑜𝑛𝑡 =
𝐸𝑏𝑎𝑡_2

6,0
≅ 22; (2.21) 

 𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑏𝑎𝑡 = 𝑁𝑐𝑜𝑛𝑡 × 60 = 1320 [ton]. (2.22) 

Admitindo 3 metros de separação entre os contentores e com a seguinte disposição, por exemplo: 

 

Fig. 2.5 - Possível disposição dos contentores das baterias 

Obteve-se uma área total do terreno 

 𝐴𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 = (3 × 3 + 2,5 + 12,2 × 3) × (3 × 7 + 2,5 × 8) ≅ 1708 [m
2]. (2.23) 
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  2.3 Recurso Fotovoltaico 

Todos os métodos de produção de energia elétrica, com exceção da energia nuclear (fissão) e 

geotérmica, provém diretamente ou indiretamente da radiação solar, que tem origem da fusão nuclear 

de moléculas de hidrogénio no Sol.  

A forma mais direta de converter esta energia em eletricidade é através das células fotovoltaicas. 

Estas consistem numa junção pn na qual, quando incide radiação, se dá o efeito fotoelétrico interno em 

que os eletrões excitados pelos fotões passam para a banda de condução. Estes eletrões excitados 

são depois coletados por um circuito exterior antes da sua relaxação. Estas células são agrupadas em 

série e paralelo, até formarem um módulo, e estes módulos são agrupados em série e paralelo também, 

originando um painel com a tensão, corrente e potência pretendida. 

A energia produzida pelos painéis depende muito da sua posição, pois a incidência da radiação 

solar varia não só diariamente, mas também ao longo do ano. 

Além disto, deve-se evitar sombras que limitem a produção dos painéis, no entanto, caso sejam 

inevitáveis em certos períodos do dia, a instalação e os próprios painéis deverão ter mecanismos de 

bypass aos painéis que estiverem a limitar a produção total. 

Como foi referido dimensionou-se a instalação fotovoltaica para que produzisse metade da 

produção anual atualmente assegurada pela central termoelétrica, com um acréscimo de 10%, de modo 

a prevenir eventuais diminuições na produção devido a avarias, sujidade e degradação dos painéis, 

uma vez que se encontram numa zona costeira em que o sal da água do mar leva a uma degradação 

mais célere [21] e até a própria imprevisibilidade do tempo, pois a radiação solar que se pode aproveitar 

é inconstante tanto de um ponto de vista diário, como a prazos maiores. 

Fez-se um dimensionamento preliminar no programa PVSyst [22], utilizando os dados 

meteorológicos da ilha do Corvo onde se definiu a produção anual em 880 MWh, para os ângulos de 

inclinação e azimute ótimos para o ano inteiro (definidos pelo programa), módulos standard, montados 

no chão com células monocristalinas, para o qual se obteve uma potência instalada, 𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡_𝑝𝑣′,de 672 

kW, os restantes resultados do programa estão no Anexo 3. 

Optou-se por painéis de células de silício monocristalinas, pois assim como as policristalinas, são 

tecnologias consolidadas e fiáveis que apresentam a melhor eficiência comercialmente disponível [15]. 

As células policristalinas foram preteridas, uma vez que as monocristalinas apesar de apresentarem 

um custo maior, têm uma longevidade superior, e são necessários menos painéis para produzir o 

mesmo. 

Posteriormente confirmou-se o resultado com a ferramenta utilizada anteriormente para escolher 

o local (JRC), ajustando a potência da instalação para os 672 kW, obteve-se uma produção de energia 

semelhante à que se tinha dimensionado a instalação, cerca de 888 MWh/ano, Anexo 4. 
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Apesar desta potência ser superior à da bateria, só seria atingida caso se estivesse em condições 

STC, portanto na realidade a potência instantânea à saída desta fonte será inferior à potência instalada 

na bateria, evitando-se conflitos no controlo da rede. 

Uma vez que os painéis foram tratados como uma fonte única para simplificação, na ligação à rede 

usou-se apenas um conversor DC/DC elevador (Boost), um inversor, um filtro LCL e um transformador, 

Fig. 2.6. 

 

Fig. 2.6 - Esquema da fonte fotovoltaica 

Tanto para o Boost como para o inversor, foram utilizados modelos de média do simulink para as 

simulações, sendo as respetivas entradas um fator de ciclo e um sinal sinusoidal trifásico, cuja 

amplitude corresponde ao índice de modulação do inversor. 

Como se utilizou o modelo de média do inversor, a relação para definir a tensão DC utilizada no 

armazenamento (equação (2.6)) também se aplica: 

 
𝑉𝑑𝑐_𝑝𝑣 = 1,1

√2.𝑉𝐵𝑇

𝑚.0,8645
 [V]. (2.24) 

Sendo 0,8645 uma constante indexada ao inversor e sendo m o índice de modulação.  

Assumindo 𝑚 unitário, e um aumento em 10% para compensar quedas de tensão como foi feito 

anteriormente, pode-se calcular uma primeira estimativa para este valor 

 

𝑉𝑑𝑐_𝑝𝑣′ ≅ 720 [V]. (2.25) 

Assumindo que o Boost dobra a tensão dos painéis, Vpv [V], para se obter 𝑉𝑑𝑐_𝑝𝑣′ = 654 [V], 

 

𝑉𝑝𝑣′ =
𝑉𝑑𝑐_𝑝𝑣

2
 = 360 [𝑉]. (2.26) 

Utilizando o modelo para os painéis disponível no simulink (PV Array), optou-se pelo modelo 

SunPower SPR-400E-WHT-D [23], do qual seguem as características principais em condições STC na 

Tabela 2.4. 
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Tabela 2.4 - Características do painel SunPower SPR-400E-WHT-D [23] 

Potência máxima, Pmax_pv [W] 400,221 

Número de células por painel 128 

Tensão de circuito aberto, 𝑉𝑜𝑐 [V] 85,3 

Corrente de curto circuito, 𝐼𝑠𝑐 [A] 5,87 

Tensão na Pot. Máxima, 𝑉𝑚𝑝 [V] 72,9 

Corrente na Pot. Máxima, 𝐼𝑚𝑝 [A] 5,49 

 

Com estes dados calculou-se o número total de painéis, Ntot, o número em série, Nser e depois o 

número em paralelo, Npar: 

 
𝑁𝑠𝑒𝑟 =

𝑉𝑝𝑣′

𝑉𝑚𝑝
≅ 5; (2.27) 

 
𝑁𝑡𝑜𝑡′ =

𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡_𝑝𝑣

𝑃max _𝑝𝑣
≅ 1679; (2.28) 

 
𝑁𝑝𝑎𝑟 =

𝑁𝑡𝑜𝑡′

𝑁𝑠𝑒𝑟
≅ 336. (2.29) 

 𝑁𝑡𝑜𝑡 = 𝑁𝑠𝑒𝑟 × 𝑁𝑝𝑎𝑟 = 1680, (2.30) 

Assim, 

 
𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡_𝑝𝑣 = 𝑁𝑡𝑜𝑡 × 𝑃max _𝑝𝑣 = 672,37 [kW]; (2.31) 

 
𝑉𝑑𝑐_𝑝𝑣 = 2 × 𝑁𝑠𝑒𝑟 × 𝑉𝑚𝑝 = 729 [V]; (2.32) 

 
𝐼𝑑𝑐_𝑝𝑣 = 0,5 × 𝑁𝑝𝑎𝑟 × 𝐼𝑚𝑝 = 922 [A]. (2.33) 

Considerando 𝑇𝑐 o inverso da frequência de comutação para os semicondutores do Boost, sendo 

a frequência de comutação, 𝑓𝑐 de 10 kHz, ∆𝑖𝐿_𝑏𝑜𝑜𝑠𝑡 2% da corrente de saída dos painéis, 

 
𝐼𝑝𝑣 = 𝑁𝑝𝑎𝑟 × 𝐼𝑚𝑝 [A], (2.34) 

pode-se calcular a indutância da bobina de entrada do Boost, 𝐿𝑏𝑜𝑜𝑠𝑡 [24], 

 
𝐿𝑏𝑜𝑜𝑠𝑡 =

𝑉𝑑𝑐_𝑝𝑣.𝑇𝑐

4.∆𝑖𝐿_𝑏𝑜𝑜𝑠𝑡
  [H]. (2.35) 

Tendo em conta que um conversor DC/DC elevador tem uma composição inversa ao conversor 

DC/DC abaixador (Buck), o condensador Cpv à entrada do Boost, pode ser calculado da mesma forma 

que o condensador de saída de um Buck [24], 
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𝐶𝑝𝑣 =

𝑉𝑑𝑐_𝑝𝑣.𝑇𝑐
2

32.𝐿𝑏𝑜𝑜𝑠𝑡.∆𝑉𝑝𝑣𝑚𝑎𝑥

  [F]. (2.36) 

Para manter a tensão DC à entrada do conversor o mais constante possível, foi dimensionado um 

condensador, 𝐶𝑑𝑐_𝑙𝑖𝑛𝑘, aplicando o mesmo método utilizado anteriormente para dimensionar o 

condensador na bateria, 𝐶𝑑𝑐_𝑏𝑎𝑡 (equação (2.10)). 

 
𝐶𝑑𝑐_𝑙𝑖𝑛𝑘 =

𝐼𝑐.∆𝑡

∆𝑉𝑑𝑐_𝑝𝑣
  [F]. (2.37) 

De acordo com [24], de modo a garantir uma variação máxima da corrente na bobina, 𝛥𝑖𝐿𝑚𝑎𝑥, de 

10%, o valor da bobina pode ser definido por 

 
𝐿𝑃𝑉 =

𝑉𝑑𝑐_𝑝𝑣.𝑇𝑐

6𝛥𝑖𝐿𝑚𝑎𝑥
 [H], (2.38) 

onde 

 

{

𝛥𝑖𝐿𝑚𝑎𝑥 = 0,1 × 𝐼𝑔𝑟𝑖𝑑_𝑚𝑎𝑥  [A]

𝐼𝑔𝑟𝑖𝑑_𝑚𝑎𝑥 =
𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡_𝑝𝑣

√3𝑉𝐵𝑇
 [A]

 (2.39) 

Para calcular o valor dos condensadores de filtragem, definiu-se a potência reativa como sendo 

5% da potência instalada [24], [25], [26]: 

 
𝑄𝐶_𝑃𝑉 = 0,05 × 𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡_𝑝𝑣 [var], (2.40) 

Ligando os condensadores em triângulo, pode-se calcular o seu valor por: 

 
𝐶𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎_𝑃𝑉 =

𝑄𝐶_𝑃𝑉

3𝜔𝑟𝑒𝑑𝑒𝑉𝐵𝑇
2   [F]. (2.41) 

Considerando a frequência de corte, 𝑓𝑐𝑜, uma ordem de grandeza superior à da rede e uma ordem 

de grandeza inferior à frequência de comutação no inversor, para minimizar o efeito ressonante, optou-

se por 𝑓𝑐𝑜 = 1kHz. Esta pode ser definida por [24]: 

 

𝑓𝑐𝑜 =
1

2𝜋
√
𝐿𝑃𝑉 + 𝐿2
𝐶𝑌_𝑃𝑉𝐿𝑃𝑉𝐿2

 [Hz], (2.42) 

com 

 
𝐶𝑌_𝑃𝑉 = 3 × 𝐶𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎_𝑃𝑉 [F]. (2.43) 

Assim a bobina 𝐿2 pode ser calculada por: 
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 𝐿2 =
𝐿𝑃𝑉

𝐶𝑌_𝑃𝑉𝐿𝑃𝑉(2𝜋𝑓𝑐𝑜)2−1
 [H]. 

(2.44) 

Sendo que 𝐿2 é representado pela indutância do transformador, 𝐿𝑡𝑟𝑠𝑓𝑚_𝑃𝑉, em série com uma 

indutância adicional em série, 𝐿2𝑎𝑑𝑑_𝑃𝑉, para que se obtenha 𝐿2, 

 
𝐿2 = 𝐿𝑡𝑟𝑠𝑓𝑚_𝑃𝑉 + 𝐿2𝑎𝑑𝑑_𝑃𝑉. (2.45) 

As resistências consideradas no filtro foram dimensionadas da mesma forma que no filtro, para o 

armazenamento, equações (2.17) a (2.20). 

Na Tabela 2.5 estão os valores dos componentes do filtro. 

Tabela 2.5 - Valores dos filtros usados no sistema fotovoltaico 

𝐿𝑏𝑜𝑜𝑠𝑡 [H] 4,9 × 10−4 

𝐶𝑝𝑣 [F] 8,6 × 10−5 

𝐶𝑑𝑐_𝑙𝑖𝑛𝑘 [F] 1,3 × 10−3 

𝐿𝑃𝑉 [H] 1,2 × 10−4 

𝑅𝐿_𝑝𝑣 [Ω] 3,6 × 10−3 

𝐶𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎_𝑃𝑉 [F] 2,2 × 10−4 

𝑅𝑐_𝑝𝑣 [Ω] 6,3 

𝐿𝑡𝑟𝑠𝑓𝑚_𝑃𝑉 [H] 7,2 × 10−6 

𝐿2𝑎𝑑𝑑_𝑃𝑉 [H] 4,8 × 10−5 

 

  2.4 Recurso Eólico 

A energia eólica disponível provém dos movimentos das massas de ar. Estes movimentos devem-

se a diferenças de temperatura do ar, que originam diferenças de pressão e resultam em movimentos 

horizontais do ar. Podem-se verificar a nível local, em vales entre montanhas ou brisas do mar, por 

exemplo, mas também a nível global, devido à grande diferença de temperatura entre o equador e os 

polos norte e sul. Estas moções podem ser afetadas pela rugosidade do terreno e gradientes de 

temperatura e pressão na atmosfera inferior [15]. 

Parte desta energia pode ser aproveitada por aerogeradores. Compostos pelo rotor, onde estão 

as pás e o eixo que as sustenta e segue para a cabine (ou nacelle), onde está a caixa de velocidades 

(caso exista), o gerador, o(s) conversor(es), e outros componentes que direcionam (mecanismo de 

posicionamento, yaw system) e bloqueiam (freios) a cabine e as pás, e pela torre que sustenta as 

componentes referidas. 

Atualmente os modelos de turbinas eólicas mais utilizadas para captar o vento são de eixo 

horizontal com vento frontal e de três pás, pois apresentam maior eficiência e estabilidade, quando 

comparadas por exemplo com modelos de eixo vertical, turbinas em que o vento atinge as pás por trás 
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ou turbinas com um número diferente de pás (quanto maior o número de pás, menor a velocidade de 

rotação, no entanto, quanto menor o número de pás, menor a turbulência causada por cada pá à pá 

que lhe segue) [15]. 

Uma das informações mais importantes acerca de uma turbina é a sua curva de potência, que dá 

a potência elétrica extraída em função da velocidade do vento, Fig. 2.7, [15]. 

 

Fig. 2.7 – Curva característica ideal da potência elétrica em função da velocidade do vento [15] 

Para velocidades superiores à velocidade de cut-in, a potência à saída aumenta com o cubo da 

velocidade do vento, no entanto a partir da velocidade de vento nominal, em que o gerador fornece a 

potência nominal, e para que esta não seja ultrapassada, terá de existir uma perda de energia no 

processo, uma das formas é pelas pás, e existem dois métodos: 

• Controlo do ângulo de pitch das pás em torno do seu eixo longitudinal (pitch control); 

• Projetando o perfil das pás de modo a que a partir de certa velocidade entrem em perda 

aerodinâmica (stall). 

Geralmente são utilizados três tipos de geradores [27]:  

• Assíncronos, máquinas de indução com gaiolas de esquilo ligado à rede através de um 

conversor de potência AC/DC/AC ligado ao estator;  

• Síncronos, máquina síncrona com elevado número de polos (baixa velocidade de rotação), 

sem caixa de velocidades. A velocidade do rotor é igual à da turbina, ou seja, tem frequência 

diferente da rede. A frequência é regulada para o valor da rede através de conversores de 

potência.  

• Assíncronos, máquinas de indução de rotor bobinado em que o estator está diretamente ligado 

à rede e o rotor também por meio de um conversor de potência AC/DC/AC, é denominada 

máquina de indução duplamente alimentada, em inglês, doubly fed induction generator (DFIG).  

A tecnologia DFIG, Fig. 2.8, [28] apesar de ser menos robusta que, por exemplo, um gerador com 

gaiola de esquilo, e de necessitar de uma caixa de velocidades, ao contrário do gerador síncrono, tem 

o estator ligado diretamente à rede e os conversores como estão ligados ao rotor só processam 25% a 
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30% da potência do gerador reduzindo assim o tamanho, peso e custos da instalação, característica 

útil para turbinas de alta potência. 

É possível controlar a velocidade do rotor bobinado, alterando as suas resistências, no entanto 

utilizando um conversor de potência (AC/DC/AC, ou matricial, por exemplo), é possível controlar a 

velocidade, mas também extrair potência para a rede, garantindo a maximização do coeficiente de 

potência, quando o controlo de potência não está ativo, manter um dado fator de potência no ponto de 

ligação à rede, e quando o controlo de potência está ativo mantém a potência de saída do estator e do 

rotor constante, com a assistência do pitch control nas pás caso exista. 

 

Fig. 2.8 - Esquema de um aerogerador (DFIG) [28] 

A energia cinética da massa de ar m transportada a uma velocidade v disponível no vento 

caracteriza-se por 

 
𝐸𝑤 =

1

2
𝑚𝑣2 [J]. (2.46) 

Com base no fluxo da massa de ar ρ.A.v [kg/s], que atravessa a determinada superfície de 

varrimento das pás, de área A [m2] e tem uma densidade ρ (1,23 kg/m3), obtém-se Pw, a potência 

disponível no vento 

 
𝑃𝑤 =

1

2
𝜌𝐴𝑣3 [W]. (2.47) 

A potência que se consegue extrair do vento com as turbinas só seria igual à potência disponível 

caso a velocidade do vento à saída das pás fosse nula, o que é fisicamente impossível, este limite do 

rendimento chama-se limite de Betz, que diz que o coeficiente de potência máximo é de 59.3% [15], 

[27]. 

Existem várias formas de dimensionar os aerogeradores, uma maneira simples consiste em 

estimar a produção anual de energia elétrica conhecendo a curva de potência de uma turbina eólica, 

que indica a potência produzida para cada valor inteiro de velocidade do vento, e também ter dados de 

vento. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&biw=1366&bih=654&tbm=isch&sa=1&ei=3X5kW9r6GYOR6ASxr6LAAw&q=DFIG&oq=DFIG&gs_l=img.3..0i19k1l6j0i30i19k1l4.881842.882866.0.883378.4.4.0.0.0.0.112.323.0j3.3.0....0...1c..64.img..1.3.323...0j0i67k1j0i30k1.0.Bj2QEOBRMjI#imgrc=BbX71FZN9DVdGM:
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Neste caso usou-se curvas de cinco turbinas diferentes, uma de 100kW, uma de 200kW, uma de 

300 kW e duas de 150kW, mas com diâmetros da área de varrimento diferentes, pois para a mesma 

potência nominal do gerador, quanto maior a área, menor a velocidade de cut-in, e a velocidade nominal 

[15]. 

Quanto aos dados do vento, obtiveram-se dados da velocidade média em cada hora durante um 

ano, do arquivo online da Solar Radiation Data [29], na posição anteriormente referida. 

Aplicou-se a lei de Prandtl para a altura de cada turbina, e elaborou-se um histograma para saber 

o número de horas de vento a certa velocidade num ano. 

Lei de Prandtl: 

 
𝑣 = 𝑣0

log(𝐻 𝑧⁄ )

log(
𝐻0

𝑧⁄ )
. (2.48) 

Onde v é a velocidade do vento (m/s) à altura H (m) que se quer calcular, a partir da velocidade v0 

(m/s) à altura H0 (m) e z (m) é o comprimento característico da rugosidade do terreno, Tabela 2.6, [27]. 

Tabela 2.6 - Valores para o comprimento característico da rugosidade do terreno [27] 

Tipo de superfície z(m) 

Superfícies de água (lagos e mar calmo) 0,0002 

Terrenos abertos com superfície lisa (superfícies arenosas por exemplo) 0,0024 

Terrenos agrícolas com poucos edifícios espalhados e colinas suavemente 

arredondadas 
0,03 

Terrenos agrícolas com casas e sebes a uma distância máxima de 1250 metros 0,055 

Terrenos agrícolas com casas e sebes a uma distância máxima de 500 metros 0,1 

Terrenos agrícolas com muitas casas e sebes a uma distância máxima de 250 

metros 
0,2 

Pequenos povoamentos, terreno agrícola com muitas casas e sebes altas, 

florestas e terreno irregular 
0,4 

Cidades com edifícios altos 0,8 

Cidades grandes com edifícios altos e arranha céus 1,6 

 

Apesar de não haver edifícios altos, nem sebes muito altas, a localização selecionada fica nas 

proximidades de uma zona costeira escarpada, escolhendo-se assim um comprimento caracteristico 

da rugosidade do terreno de 0,4 m. 

Consideraram-se valores inteiros para o vento, ou seja, se numa hora a velocidade estava entre 

9,5 e 10,5 m/s contabiliza uma hora a 10m/s no histograma. 

Sendo 𝑃𝑜_𝑤𝑡 a potência de saída correspondente a uma dada velocidade de vento v e Nh o número 

de horas para cada valor de vento do histograma, representado na Fig. 2.9, com valores calculados 

para uma altura de 35m, com calculou-se a energia anual produzida, Tabela 2.7. 
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𝐸𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = ∑ (𝑃𝑜_𝑤𝑡𝑖 × 𝑁ℎ𝑖)  [𝑘𝑊ℎ]

𝑣𝑐𝑢𝑡−𝑜𝑓𝑓
𝑖=𝑣𝑐𝑢𝑡−𝑖𝑛

. (2.49) 

 

Fig. 2.9 - Histograma da velocidade do vento ao longo de um ano no Corvo (h=35m) 

 
Tabela 2.7 - Produção anual de energia para as várias turbinas testadas 

Turbina A B C D E 

Pnom (kW) 100 150 150 200 300 

Altura (m) 30 32,5 35 40,3 50 

Vel. média do vento  
para cada altura (m/s) 

10,2 10,4 10,6 10,9 11,4 

Vnom (m/s) 10,5 13,5 11 10,9 13,5 

Eanual (MWh/ano) 567 823 887 1133 1657 

 

Analisando os valores da Tabela 2.7 chegou-se à conclusão que a turbina C [30], de 150kW é a 

melhor opção, pois é capaz de produzir cerca de metade da energia anual, e tem uma velocidade 

nominal próxima da velocidade média do vento no local em que se irá inserir. No Anexo 5 podem ser 

consultadas mais informações sobre esta turbina. 

No Anexo 6 está a tabela com um exemplo para o cálculo da energia anual para a turbina 

selecionada. 
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3. Modelos e Controlo 

As várias fontes e os respetivos conversores de potência podem ser classificados em três tipos 

consoante a sua função numa rede [31]: 

• Grid-forming, quando geram e controlam as referências de tensão e frequência para a rede, e 

como tal, a sua presença é imperativa numa rede isolada, porém só pode existir uma deste 

tipo para que não haja conflitos; 

• Grid-feeding, quando o objetivo é gerar a potência máxima possível pela fonte, podendo existir 

numerosas numa rede isolada desde que haja uma do tipo grid-forming, e que estejam 

sincronizadas com a rede no ponto de interligação; 

• Grid-supporting, é um meio termo, pois tanto fornecem potência à rede, como ajudam a regular 

a amplitude da tensão e a frequência. 

O controlo das fontes baseia-se nestes três tipos, onde a bateria, enquanto estiver com um SOC 

dentro da gama estabelecida, terá a tarefa de fazer o grid-forming, pois é a única fonte que garante um 

fornecimento de energia contínuo. As outras duas fontes têm principalmente a função de injetar 

potência na rede, assim serão do tipo grid-feeding, ou grid-supporting enquanto a bateria tiver em grid-

forming. 

Existem dois níveis de controlo, que variam dependendo de cada fonte: 

• Nível 1, controlo interno da corrente e da tensão; 

• Nível 2: droop control, que gera as referências da amplitude da tensão e da frequência; 

controlo da tensão DC, que garante uma tensão constante à entrada do inversor; 

Na Tabela 3.1 estão representados os estados possíveis da micro-rede: 

Tabela 3.1 - Estados possíveis da micro-rede 

Estado 20%<SOC<80% Há irradiância 𝑣𝑐𝑢𝑡−𝑖𝑛 < 𝑣 < 𝑣𝑐𝑢𝑡−𝑜𝑢𝑡 

1 ✓ ✓ ✓ 

2 ✓ ✓  

3 ✓  ✓ 

4 ✓   

5  ✓ ✓ 

6  ✓  

7   ✓ 

8    

 

Assim, quanto à bateria, ou está desligada da rede, no caso do SOC estar fora dos limites 

estabelecidos (estados 5, 6, 7 e 8), ou está ligada à rede, com um controlo do tipo grid-forming (estados 

1, 2, 3 e 4). 
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Quanto à instalação fotovoltaica, no caso de não haver irradiação solar suficiente, a instalação está 

desligada da rede (estados 3, 4, 7 e 8). Quando está ligada à rede, o tipo de controlo depende do 

estado da bateria, caso a bateria esteja ligada à rede, o controlo da instalação fotovoltaica será do tipo 

grid-feeding (estados 1 e 2), caso a bateria esteja desligada, a instalação fotovoltaica assume as 

operações de grid-forming (estado 6). 

A instalação eólica está desligada da rede em casos de velocidade do vento insuficiente ou 

excessiva (estados 2, 4, 6 e 8). Caso a velocidade do vento esteja dentro da gama, o controlo será do 

tipo grid-feeding, caso a bateria ou a instalação fotovoltaica estejam como grid forming (estados 1, 3 e 

5). Como o vento é muito inconstante, esta fonte não foi considerada para ter as funções de grid-

forming. 

No estado 8 todas as fontes estão desligadas da rede, que em condições normais deverá ser 

evitado, daí se ter dimensionado o armazenamento com capacidade para fornecer energia durante uma 

semana. 

A sincronização das várias componentes na ligação à rede é feita através de um phase locked loop 

(PLL). 

Para simplificar o sistema de controlo, normalizaram-se as medições da tensão e da corrente e 

converteram-se os sinais trifásicos para componentes dq através das transformações de Clarke (abc 

para 𝛼𝛽0), que transformam as componentes de um sistema trifásico equilibrado com um desfasamento 

de 120° e igual amplitude para um sistema ortogonal bifásico (assumindo que a componente homopolar 

é nula) [32]: 

 [𝑣𝛼𝛽0(𝑡)] = 𝑇
−1[𝑣𝑎𝑏𝑐(𝑡)]; (3.1) 

 [𝑖𝛼𝛽0(𝑡)] = 𝑇
−1[𝑖𝑎𝑏𝑐(𝑡)]; (3.2) 

 𝑇−1 =
2

3

[
 
 
 
 
 1 −

1

2
−
1

2

0
√3

2
−
√3

2
1

2

1

2

1

2 ]
 
 
 
 
 

. (3.3) 

E de Park (𝛼𝛽0 para dq), que transforma o sistema bifásico de αβ num sistema bifásico síncrono 

com a tensão da rede (𝜃 = 𝜔𝑡): 

 [𝑣𝑑𝑞] = 𝐷
𝑇[𝑣𝛼𝛽(𝑡)]; (3.4) 

 [𝑖𝑑𝑞] = 𝐷𝑇[𝑖𝛼𝛽(𝑡)]; (3.5) 

 
𝐷𝑇 = 𝐷−1 = [

cos(𝜃) sin(𝜃)

−sin(𝜃) cos(𝜃)
]. 

(3.6) 
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Assim a representação do sistema de controlo fica simplificada, uma vez se passou de três sinais 

sinusoidais dependentes do tempo para dois contínuos. 

Pode-se calcular a potência ativa e reativa em componentes dq da seguinte forma: 

 {
𝑃 =

3

2
(𝑣𝑑𝑖𝑑 + 𝑣𝑞𝑖𝑞)

𝑄 =
3

2
(𝑣𝑞𝑖𝑑 − 𝑣𝑑𝑖𝑞)

. (3.7) 

Os níveis de controlo 1 e 2 são específicos para cada fonte e serão apresentados individualmente. 

 

  3.1 Armazenamento de Energia 

A bateria tem três estados possíveis: desligada (idle), quando o SOC é inferior a 20% ou superior 

a 80%; ligada a carregar, quando consome energia das outras fontes; e ligada a descarregar, quando 

alimenta a carga. Tanto no estado de carga como de descarga, o controlo é o mesmo, um droop control 

(nível 2 de controlo) que gera referências que vão para uma malha interna onde está um regulador de 

tensão seguido de um controlador de corrente (nível 1 de controlo).  

Do controlador de corrente saem as referências de tensão para gerar o sinal sinusoidal trifásico, a 

entrada do modelo de média do inversor utilizado. Na Fig. 3.1 pode-se ver o esquema geral do controlo 

da bateria. 

 

Fig. 3.1 – Esquema geral do controlo da bateria 

DROOP CONTROL 

O método do droop control varia as referências da frequência e da amplitude da tensão em função 

da potência pedida pela carga, em vez de atuar diretamente na potência de saída do conversor.  

Uma vez que as componentes da rede são ligadas em MT, as linhas podem ser consideradas 

praticamente indutivas [33], [31], assim pode-se simplificar as equações para se obter uma relação 

entre a potência ativa, 𝑃, e a frequência de referência, 𝑓, e também entre a potência reativa, 𝑄, e a 

tensão de referência, 𝑉: 
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 {
𝑓 = 𝑓𝑟𝑒𝑑𝑒 −𝑚𝑃(𝑃 − 𝑃𝑚𝑎𝑥)

𝑉 = 𝑉𝑟𝑒𝑑𝑒 −𝑚𝑄(𝑄 − 𝑄𝑚𝑎𝑥)
. (3.8) 

Sendo 𝑓𝑟𝑒𝑑𝑒 e 𝑉𝑟𝑒𝑑𝑒 os valores nominais da frequência e tensão respetivamente, 𝑃𝑚𝑎𝑥 e 𝑄𝑚𝑎𝑥, a 

potência máxima (ativa e reativa) à saída do conversor, e 𝑚𝑃 e 𝑚𝑄 os coeficientes do droop, dados por: 

 {
𝑚𝑃 =

∆𝑓

𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑚𝑄 =
∆𝑉

𝑄𝑚𝑎𝑥

, (3.9) 

em que as variações da frequência e tensão foram calculadas tendo em conta a variação da norma NP 

EN 50160, equação (2.3). 

IMPEDÂNCIA VIRTUAL 

Ao droop control convencional adicionou-se uma impedância virtual (𝑅𝑣 + 𝑗𝑋𝑣) que compensa a 

queda de tensão entre o conversor e o lugar da medição [34], [35]: 

 {
𝑣𝑑_𝐼𝑉 = 𝑖𝑜𝑑𝑅𝑣 − 𝑖𝑜𝑞𝑋𝑣
𝑣𝑞_𝐼𝑉 = 𝑖𝑜𝑞𝑅𝑣 + 𝑖𝑜𝑑𝑋𝑣

, (3.10) 

com 

 {
𝑅𝑣 = (2 ∗ 𝑅𝐿𝐵𝑎𝑡 + 𝑅𝑡𝑟𝑠𝑓)

𝑋𝑣 = 𝜔𝑟𝑒𝑑𝑒 . (𝐿𝑏𝑎𝑡 + 𝐿2𝑎𝑑𝑑𝑏𝑎𝑡 + 𝐿𝑡𝑟𝑠𝑓𝑚𝑏𝑎𝑡
)
. (3.11) 

Para a simulação estes valores foram normalizados. 

CONTROLADOR DE CORRENTE 

De modo a regular a potência de saída do conversor, através da corrente de saída, foi desenvolvido 

um controlador de corrente [16], [32], do qual se obteve o diagrama de blocos da Fig. 3.2. 

 

Fig. 3.2 - Diagrama de blocos do controlador de corrente 

De [32], [36], [37], as equações dinâmicas da corrente à saída do conversor, representado na Fig. 

3.3, [32]em coordenadas dq na forma canónica são: 

 {

𝑑𝑖𝑑

𝑑𝑡
=

1

𝐿
𝑣𝑑 −

𝑅

𝐿
𝑖𝑑 + 𝜔𝑖𝑞 −

1

𝐿
𝑒𝑑

𝑑𝑖𝑞

𝑑𝑡
=

1

𝐿
𝑣𝑞 −

𝑅

𝐿
𝑖𝑞 −𝜔𝑖𝑑 −

1

𝐿
𝑒𝑞
. (3.12) 
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Fig. 3.3 - Esquema do ondulador de tensão ligado à rede [32] 

Linearizando o sistema: 

 {

𝑑𝑖𝑑

𝑑𝑡
= −

𝑅

𝐿
𝑖𝑑 +

1

𝐿
𝐻𝑖𝑑

𝑑𝑖𝑞

𝑑𝑡
= −

𝑅

𝐿
𝑖𝑞 +

1

𝐿
𝐻𝑖𝑞

, (3.13) 

com os termos auxiliares de desacoplamento: 

 {
𝐻𝑖𝑑 = 𝑣𝑑 +𝜔𝐿𝑖𝑞 − 𝑒𝑑
𝐻𝑖𝑞 = 𝑣𝑞 − 𝜔𝐿𝑖𝑑 − 𝑒𝑞

. (3.14) 

Obtém-se assim as equações a utilizar no controlador de corrente, Fig. 3.4, para gerar as tensões 

de referência que seguem para o inversor, 

 {
𝑣𝑑_𝑟𝑒𝑓 = 𝐻𝑖𝑑 − 𝜔𝐿𝑖𝑞 + 𝑒𝑑
𝑣𝑞_𝑟𝑒𝑓 = 𝐻𝑖𝑞 + 𝜔𝐿𝑖𝑑 + 𝑒𝑞

. (3.15) 

Foi utilizado um controlador proporcional integral (PI), de modo a obter uma resposta rápida 

(proporcional) e eliminar o erro estático (integral). A função de transferência do controlador PI é dada 

por: 

 
𝐶𝑖(𝑠) =

𝑇𝑧𝑖

𝑇𝑝𝑖
+

1

𝑠𝑇𝑝𝑖
= 𝐾𝑝𝑖 +

𝐾𝑖𝑖

𝑠
. (3.16) 

Assim a função de transferência de cadeia fechada do diagrama de blocos da Fig. 3.2 é 

 
𝐺𝑖(𝑠) =

𝑖𝑑(𝑠)

𝑖𝑑𝑟𝑒𝑓(𝑠)
=

1

𝑇𝑑𝐿
(𝑠𝐾𝑝𝑖+𝐾𝑖𝑖)

𝑠3+
1

𝑇𝑑
𝑠2+

𝐾𝑝𝑖𝛼𝑖

𝑇𝑑𝐿
𝑠+

𝐾𝑖𝑖𝛼𝑖
𝑇𝑑𝐿

. (3.17) 

Pelo método de simetria ótima [36], [37], os valores dos ganhos do PI, 𝐾𝑝𝑖 e 𝐾𝑖𝑖, podem ser obtidos 

por: 
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{
𝐾𝑝𝑖 =

𝐿

𝛼𝑖𝑇𝑑𝑎𝑖

𝐾𝑖𝑖 =
𝐿

𝛼𝑖𝑇𝑑
2𝑎𝑖

. (3.18) 

Onde 𝛼𝑖 corresponde ao ganho do sensor de corrente, que neste caso é o ganho utilizado na 

conversão para pu, e 𝑎𝑖 representa um fator corretivo. 

Considerando o ramo transversal do filtro LCL para a indutância 𝐿 e um tempo de atraso médio do 

conversor equivalente a metade do período de comutação considerada, 

 {
𝐿 = 𝐿𝑏𝑎𝑡 + 𝐿2𝑎𝑑𝑑_𝑏𝑎𝑡 + 𝐿𝑡𝑟𝑠𝑓𝑚_𝑏𝑎𝑡

𝑇𝑑 =
𝑇𝑐
2⁄

. (3.19) 

CONTROLADOR DE TENSÃO 

Como o controlo da bateria é do tipo grid-forming, tem que se controlar também as tensões AC à 

saída do inversor no condensador, de modo que se mantenham na gama definida anteriormente. O 

fluxo de potência entre a bateria e a rede é retratado pela variação do valor da tensão no condensador, 

descrita pelas seguintes equações diferenciais na forma canónica [37]: 

 {

𝑑𝑣𝑑

𝑑𝑡
=

1

𝐶
𝑖𝑜𝑑 + 𝜔𝑣𝑔𝑞 −

1

𝐶
𝑖𝑔𝑑

𝑑𝑣𝑞

𝑑𝑡
=

1

𝐶
𝑖𝑜𝑞 −𝜔𝑣𝑔𝑑 −

1

𝐶
𝑖𝑔𝑞

. (3.20) 

Linearizando o sistema: 

 {

𝑑𝑣𝑑

𝑑𝑡
=

1

𝐶
𝐻𝑣𝑑 −

1

𝐶
𝑖𝑔𝑑

𝑑𝑣𝑞

𝑑𝑡
=

1

𝐶
𝐻𝑣𝑞 −

1

𝐶
𝑖𝑔𝑞

, (3.21) 

com os termos de desacoplamento: 

 {
𝐻𝑣𝑑 = 𝑖𝑜𝑑 + 𝜔𝐶𝑣𝑔𝑞
𝐻𝑣𝑞 = 𝑖𝑜𝑞 −𝜔𝐶𝑣𝑔𝑑

. (3.22) 

Obtêm-se assim as equações a utilizar no controlador de tensão, Fig. 3.4, para gerar as tensões 

de referência que seguem para o controlador de corrente, 

 {
𝑖𝑑
∗ = 𝐻𝑣𝑑 − 𝜔𝐶𝑣𝑔𝑞

𝑖𝑞
∗ = 𝐻𝑣𝑞 + 𝜔𝐶𝑣𝑔𝑑

. (3.23) 
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Fig. 3.4 - Esquema da bateria com os controladores de tensão e corrente 

De [25], [37] os ganhos do PI do controlo da tensão AC podem ser definidos da forma que se 

segue. 

 

Fig. 3.5 - Diagrama de blocos do controlador de tensão 

A função de transferência do controlador PI é dada por: 

 𝐶𝑣(𝑠) = 𝐾𝑝𝑣 +
𝐾𝑖𝑣

𝑠
=

𝑇𝑧𝑣

𝑇𝑝𝑣
+

1

𝑠𝑇𝑝𝑣
. (3.24) 

O inversor controlado por corrente pode ser representado pela seguinte função de transferência 

de 1ª ordem, relacionando as correntes de saída do conversor com as correntes de referência [32], [25] 

 

𝑖𝑑𝑞(𝑠)

𝑖𝑑𝑞𝑟𝑒𝑓(𝑠)
=

𝐺𝑖

1+𝑠𝑇𝑑
. 

(3.25) 

Do diagrama de blocos da Fig. 3.5, tira-se a função de transferência, escrita na forma canónica 

[37], 

 

𝑉𝑑𝑞(𝑠)

𝑉𝑑𝑞_𝑟𝑒𝑓(𝑠)
=

1

𝑇𝑑𝐶𝛼𝑖
(𝑠𝐾𝑝𝑣+𝐾𝑖𝑣)

𝑠3+
1

𝑇𝑑
𝑠2+

𝐺𝑖𝐾𝑝𝑣𝛼𝑣

𝑇𝑑𝐶𝛼𝑖
𝑠+

𝐺𝑖𝐾𝑖𝑣𝛼𝑣
𝑇𝑑𝐶𝛼𝑖

. (3.26) 

Pelo método de simetria ótima [36], [37], os valores dos ganhos do PI, 𝐾𝑝𝑣 e 𝐾𝑖𝑣, podem ser obtidos 

por: 

 

{
𝐾𝑝𝑣 =

𝐶𝛼𝑖
𝛼𝑣𝑇𝑑

𝐾𝑖𝑣 =
𝐶𝛼𝑖
𝛼𝑣𝑇𝑑

2

. (3.27) 
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Na Tabela 3.2 pode-se consultar os valores utilizados no sistema de controlo da bateria, em que 

os coeficientes do droop foram calculados segundo as equações (3.8) e (3.9). 

Tabela 3.2 - Valores do sistema de controlo da bateria 

𝑚𝑃 [Hz/kW] 𝑚𝑄 [V/kvar] 𝑅𝑣 [pu] 𝑋𝑣 [pu] 𝐾𝑝𝑖 [pu] 𝐾𝑖𝑖 [pu] 𝐾𝑝𝑣 [pu] 𝐾𝑖𝑣 [pu] 

2,2. 10−6 2,3. 10−4 0,02 0,6 0,7 281,0 0,8 323,6 

 

Foi considerado que 1 segundo na simulação representará 1 hora na realidade. Assim, ajustou-se 

a capacidade da bateria, 𝐶𝑏𝑎𝑡_𝐴ℎ [26] e na Tabela 3.3 estão os principais valores do modelo da bateria. 

Tabela 3.3 - Principais valores do modelo do sistema de armazenamento 

𝐶𝑏𝑎𝑡_𝐴𝑠[𝐴. 𝑠] 𝑉𝑏𝑎𝑡  [𝑉] 𝐼𝑏𝑎𝑡  [𝐴] 𝑆𝑏𝑎𝑡  [𝑘𝑉𝐴] 𝑄𝑏𝑎𝑡  [𝑘𝑣𝑎𝑟] 𝑃𝑏𝑎𝑡  [𝑘𝑊] 𝑉𝐵𝑇  [𝑉] 𝐼𝑓𝑎𝑠𝑒  [𝐴] 

50,1 720 644 463 QL_max 456 400 669 

 

  3.2 Sistema de Geração Fotovoltaico 

O sistema de geração fotovoltaico tem três estados possíveis: 

• Desligado da rede por não haver irradiação suficiente; 

• Ligado, como grid-forming, caso tenha a responsabilidade de gerar as referências para a 

tensão e para a frequência, modo que só deverá ser ativo em condições extremas, devido 

ao carácter variável da irradiação solar. 

• Ligado, como grid-feeding, caso a bateria esteja ligada a fazer o grid-forming. 

GRID-FORMING 

Caso esteja a fazer o grid-forming o sistema de controlo do inversor é semelhante ao da bateria. 

Além disso implementou-se no conversor DC/DC elevador um controlador da tensão DC à entrada do 

conversor, para evitar uma possível sobremodulação do inversor e garantir maior estabilidade. Na Fig. 

3.6 pode-se ver o esquema geral de controlo.  
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Fig. 3.6 - Esquema geral de controlo PV grid-forming 

CONTROLO DA TENSÃO DC 

Um conversor DC/DC elevador ideal pode ser descrito pela seguinte equação, 

 𝑉𝑜𝑢𝑡 =
𝑉𝑖𝑛

1−𝐷
. (3.28) 

Onde 𝑉𝑖𝑛 e 𝑉𝑜𝑢𝑡 representam as tensões DC de entrada e saída, respetivamente e 𝐷 o duty cycle. 

Usando o modelo de média da biblioteca do simulink, pode-se controlar a tensão de saída regulando 

apenas o duty-cycle. O fluxograma da Fig. 3.7 resume este controlo. 

 

Fig. 3.7 - Fluxograma do controlo da tensão Vdc 

O controlo do inversor é idêntico ao que se desenvolveu para o armazenamento em grid-forming, 

com a exceção da impedância virtual, que não foi necessária. 
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DROOP CONTROL 

O droop control que gera as referências para o controlador de tensão no controlo do inversor é 

idêntico ao desenvolvido anteriormente, equações (3.8) e (3.9). 

CONTROLADOR DE CORRENTE 

O controlador de corrente utilizado também é idêntico ao utilizado para o armazenamento, 

equações (3.12) a (3.19). 

CONTROLADOR DE TENSÃO 

O controlador de tensão utilizado também é idêntico ao desenvolvido no armazenamento 

(equações (3.20) a (3.27)), com a exceção das tensões da impedância virtual, que não foram 

necessárias neste sistema. Na Fig. 3.8 pode-se observar o esquema do controlador de tensão. 

 

Fig. 3.8 - Esquema PV (grid-forming) com os controladores de tensão e corrente 

Na Tabela 3.4 pode-se consultar os valores utilizados no sistema de controlo da fonte fotovoltaica 

em grid-forming, em que os coeficientes do droop foram calculados segundo as equações (3.8) e (3.9). 

Tabela 3.4 - Valores do sistema de controlo do PV em grid-forming 

𝑚𝑃 [Hz/kW] 𝑚𝑄 [V/kvar] 𝐾𝑝𝑖 [pu] 𝐾𝑖𝑖 [pu] 𝐾𝑝𝑣 [pu] 𝐾𝑖𝑣 [pu] 𝑉𝑑𝑐_𝑝𝑣_𝑟𝑒𝑓 [V] 

1,5. 10−6 2,8. 10−4 0,3 26,2 0,5 10 729 

 

GRID-FEEDING 

Com funções de grid-feeding, o objetivo da fonte fotovoltaica é injetar potência na rede, enquanto 

outra fonte está encarregada de manter a tensão e a frequência nos níveis desejados. Na Fig. 3.9 pode-

se ver o esquema geral deste controlo. 
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Fig. 3.9 - Esquema geral de controlo PV grid-feeding 

MPPT 

No conversor DC/DC elevador foi implementado um Maximum Power Point Tracker (MPPT), com 

a abordagem Perturb and Observe [38], para assegurar que a potência à saída dos painéis, e 

consequentemente entregue à rede seja a máxima possível. Pode-se ver o fluxograma representativo 

deste método na Fig. 3.10. 

 

Fig. 3.10 - Fluxograma MPPT, Perturb and Observe 

CONTROLADOR DA TENSÃO DC 

Neste caso também se controla a tensão DC à entrada do inversor, porém o controlo é feito pelo 

inversor através da componente d da corrente.  

À semelhança do que foi apresentado no armazenamento para o controlo da tensão AC, o controlo 

da tensão DC também pode ser feita regulando o fluxo de potência num condensador, para este caso, 

o condensador do link DC. O inversor controlado por corrente pode ser representado por uma função 

de primeira ordem (3.25). Na Fig. 3.11, [36] pode-se ver o diagrama de blocos do controlador da tensão 

DC. 
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Fig. 3.11 – Diagrama de blocos controlador tensão DC, [36] 

Assim pode-se calcular a função de transferência, equação (3.29), e comparando o denominador 

a um polinómio de terceira ordem [25], [26], podem-se obter os ganhos para o PI, equações (3.30). 

 
𝑈𝐷𝐶(𝑠)

𝑈𝐷𝐶𝑟𝑒𝑓(𝑠)
=

𝐺𝑖
𝐶𝑇𝑑

(𝑠𝐾𝑖𝑑𝑐+𝐾𝑝𝑑𝑐)

𝑠3+
1

𝑇𝑑
𝑠2+

𝐺𝑖𝐾𝑝𝑑𝑐

𝐶𝑇𝑑
𝑠+

𝐺𝑖𝐾𝑖𝑑𝑐
𝐶𝑇𝑑

. (3.29) 

 

{
𝐾𝑝𝑑𝑐 =

2,15𝐶

1,752𝑇𝑑𝐺𝑖

𝐾𝑖𝑑𝑐 =
𝐶

1,753𝑇𝑑
2𝐺𝑖

. (3.30) 

Na Fig. 3.12 pode-se ver a implementação deste regulador no controlador da tensão DC. 

CONTROLADOR DE CORRENTE 

O controlador de corrente da Fig. 3.12 é idêntico ao utilizado para o armazenamento, equações 

(3.12) a (3.19). 

Uma vez que em funções de grid-feeding não interessa regular a tensão, não é injetada potência 

reativa na rede, assim 𝑖𝑞_𝑟𝑒𝑓 será nula. 

 

Fig. 3.12 - Esquema PV (grid-feeding) com os controladores de tensão e corrente 

Na Tabela 3.5 pode-se consultar os valores utilizados no sistema de controlo da fonte fotovoltaica 

em grid-feeding. 

Tabela 3.5 - Valores do sistema de controlo do PV em grid-feeding 

𝐾𝑝𝑖 [pu] 𝐾𝑖𝑖 [pu] 𝐾𝑝𝑑𝑐 [pu] 𝐾𝑖𝑑𝑐 [pu] 𝑉𝑑𝑐_𝑝𝑣_𝑟𝑒𝑓 [V] 

0,3 26,2 7 800 729 
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  3.3 Aerogerador 

Para simplificar a simulação, o aerogerador foi representado por fontes de corrente controladas 

ligadas em estrela. Na Fig. 3.13 pode-se ver o modelo utilizado. 

 

Fig. 3.13 - Modelo da turbina éolica como fonte de corrente 

No bloco MATLAB function é calculada a potência da turbina fazendo uma interpolação linear 

(3.31) com a velocidade do vento e os pontos da curva de potência da turbina selecionada, Fig. 3.14. 

 

Fig. 3.14 - Curva de potência da turbina selecionada 

 𝑃𝑡𝑢𝑟𝑏 = 𝑃0 + (𝑃1 −𝑃0)×
(𝑣−𝑣0)

(𝑣1−𝑣0)
. (3.31) 

Admitindo uma potência reativa nula, ou seja, 𝑣𝑞 e 𝑖𝑞 nulos, 𝑖𝑑 só depende da potência e da tensão 

𝑣𝑑. 
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 𝑖𝑑 =
2

3

𝑃𝑡𝑢𝑟𝑏

𝑣𝑑
. (3.32) 

A fase, 𝜔𝑡, é obtida através de um PLL para garantir sincronismo com a rede. 

Finalmente esta fonte é ligada à rede através de um transformador elevador e da respetiva linha 

em média tensão.   
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4. Resultados de Simulação 

De modo a averiguar o funcionamento dos modelos desenvolvidos, realizaram-se vários testes 

para alguns dos estados da Tabela 3.1, em que irá analisar a qualidade do sinal da tensão (amplitude 

e frequência de acordo com a norma NP EN 50160, equação (2.3)) e outros aspetos depois de um 

período transitório inicial. 

As características das linhas e dos transformadores utilizados encontram-se no Anexo 7 e no  

Anexo 8 respetivamente. 

Na Tabela 4.1 podem-se consultar as várias condições de carga utilizada, tendo em conta alguns 

dos valores utilizados na Tabela 2.1. 

Tabela 4.1 - Cargas utilizadas nas simulações 

Designação P [kW] Q [kvar] Fator de Potência 

Mínima ou vazio 121 41 0,95 

Média 184 41 0,98 

Máxima ou ponta 313 82 0,97 

Com a exceção das formas de onda para a corrente e tensão, considerou-se 1h equivalente a 1s nas 

simulações. 

4.1 Sistema de Armazenamento de Energia 

Ensaio 1: Descarregamento da bateria 

Começou-se por testar o modelo da bateria durante 168 segundos (equivalente aos 7 dias para 

que foi dimensionado), Fig. 4.1, onde a carga é representada por uma fonte de corrente que consome 

uma corrente equivalente à carga máxima com um acréscimo de 10% para representar perdas. Deste 

modo é possível observar o descarregamento da bateria no período para que foi dimensionado. 

 

Fig. 4.1 – Esquema MATLAB simulink para o descarregamento da bateria 

Para o qual se obteve o seguinte resultado. 
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t [s] 

Fig. 4.2 – Tensão, corrente e SOC na bateria durante 168 s (1s corresponde a 1h) 

Pode-se observar na Fig. 4.2 que no final da simulação, em t=168s, que corresponde a 168h, ou 

seja, 7 dias, o SOC está ligeiramente acima dos 30%, em vez dos 20% esperados, isto deve-se ao 

sobredimensionamento da bateria pelas razões explicadas anteriormente. Quanto à tensão da bateria, 

diminui à medida que o SOC diminui, a um ritmo superior quanto menor o SOC. Isto ocorre devido à 

dependência da tensão em função do SOC nas baterias de iões de lítio. 

Ensaio 2: Sistema de armazenamento isolado, carga máxima 

Em seguida testou-se o sistema de armazenamento completo em funcionamento isolado, Fig. 4.3, 

correspondente ao estado 4. No primeiro teste, com um SOC inicial de 50%, submeteu-se o sistema 

de armazenamento à carga máxima (ponta). 

Na Fig. 4.4, na Fig. 4.5, na Fig. 4.7 e Fig. 4.8, podem-se observar sinais sinusoidais, sem ruído. A 

corrente apresenta um ligeiro atraso em relação à tensão, atraso espectável, devido à componente 

indutiva na carga e devido aos filtros. Na Fig. 4.6 e Fig. 4.9 observam-se sinais estáveis e dentro da 

gama estabelecida, em concordância com a norma NP EN 50160, equação (2.3), tanto para a 

frequência, como para a tensão (a vermelho), apesar da última apresentar um valor inferior à referência 

(a azul) na situação de ponta e na situação de vazio um valor coincidente com a referência (230 V). 

Tabela 4.2 - Resumo dos resultados do sistema de armazenamento isolado 

Rede Carga VDC [V] m Van [V] f [Hz] P [kW] Q [kvar] PF 

BAT isolado 
Ponta 679 0,96 217 50 268 88 0,95 

Vazio 734 0,92 230 50 121 55 0,91 

 

Na Tabela 4.2, podem-se observar os principais resultados da simulação. Como na bateria não há 

controlo da tensão DC, podem-se ver dois valores distintos para as duas cargas. Apesar disto, com a 

regulação do índice de modulação (m), a tensão AC permanece nos limites estabelecidos, sem que 

haja sobremodulação. 
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Fig. 4.3 - Esquema MATLAB simulink do Armazenamento de Energia isolado 
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t [s] 

Fig. 4.4 - Uabc e Iabc,(estado 4, ponta) 

t [s] 

Fig. 4.5 - Ua e Ia (estado 4, ponta) 

t [s] 

Fig. 4.6 - Frequência e tensão simples e referência (estado 4, ponta) 
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Ensaio 3: Sistema de armazenamento isolado, carga mínima 

t [s] 

Fig. 4.7 - Uabc e Iabc,(estado 4, vazio) 

 

t [s] 

Fig. 4.8 - Ua e Ia (estado 4, vazio) 
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t [s] 

Fig. 4.9 - Frequência e e tensão simples e referência (estado 4, vazio) 

Ensaio 4: Sistema de armazenamento isolado, step na carga 

De seguida testou-se a reação do sistema a uma variação em escalão na carga, onde em t=0,6s, 

se passou de uma situação de vazio (121kW e 41kvar) a uma situação de ponta (313kW e 82kvar). 

Apesar deste teste não refletir a realidade, pois é um aumento de carga muito abrupto, permite 

averiguar a estabilidade do sistema quando sujeito a uma situação extrema. 

t [s] 

Fig. 4.10 - Uabc e Iabc, para uma variação em escalão da carga (estado 4) 
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t [s] 

Fig. 4.11 - Ua e Ia para uma variação em escalão da carga (estado 4) 

t [s] 

Fig. 4.12 - Frequência e tensão simples e referência para uma variação em escalão da carga (estado 4) 

Neste caso, nas formas de onda das tensões e das correntes (Fig. 4.10 e Fig. 4.11) observa-se 

um aumento da corrente, e uma diminuição ligeira da tensão, afetada momentaneamente de ruído 

durante aproximadamente um período da rede. Na Fig. 4.12, no momento da alteração da carga, 

observa-se uma redução abrupta da tensão, que estabiliza em cerca de 0,1s, mantendo-se sempre 

dentro dos limites. Deste teste, conclui-se também que o sistema de armazenamento é capaz de suster 

uma alteração brusca na carga, sem que fique instável. 

 

4.2 Sistema de Geração Fotovoltaico 

Ensaio 5: Sistema de geração fotovoltaico isolado, carga máxima, G=1000W/m2 

Começou-se por testar a fonte fotovoltaica em funcionamento isolado, Fig. 4.13, correspondente 

ao estado 6. No primeiro teste submeteu-se o sistema à carga máxima (ponta) observada (Tabela 4.1), 

com uma irradiância de 1000 W/m2 do qual se obteve os seguintes resultados. 
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Fig. 4.13 - Esquema MATLAB simulink do sistema de Ger. Fotovoltaico 
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t [s] 

Fig. 4.14 - Uabc e Iabc,(estado 6, ponta, 1000W/m2) 

t [s] 

Fig. 4.15 - Ua e Ia (estado 6, ponta, 1000W/m2) 

t [s] 

Fig. 4.16 - Tensão DC e referência, frequência e tensão simples e referência (estado 6, ponta, 1000W/m2) 
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Ensaio 6: Sistema de geração fotovoltaico isolado, carga mínima, G=1000W/m2 

Em seguida, para a mesma irradiância, aplicou-se a carga mínima (Tabela 4.1). 

t [s] 

Fig. 4.17 - Uabc e Iabc,(estado 6, vazio, 1000W/m2) 

t [s] 

Fig. 4.18 - Ua e Ia (estado 6, vazio, 1000W/m2) 

t [s] 

Fig. 4.19 - Tensão DC e referência, frequência e tensão simples e referência (estado 6, vazio, 1000W/m2) 
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Em ambos os testes, nas formas de onda da tensão e corrente, observa-se o mesmo que para o 

sistema de armazenamento, formas de onda sem ruído, uma diminuição da corrente com a diminuição 

da carga e um pequeno desfasamento entre a tensão e a corrente. 

Da Fig. 4.16 e da Fig. 4.19, vê-se que a tensão DC fica à referência, passado menos de 1s 

(transitório do início do sistema). Também se pode observar que a frequência e a tensão AC se mantêm 

dentro dos limites previstos, porém, para a carga mínima pode-se observar um pequeno ruído nas 

tensões, indiciando uma pequena instabilidade, isto deve-se ao facto da carga ser menos resistiva, o 

que resulta em menor amortecimento do sistema. 

Ensaio 7: Sistema de geração fotovoltaico isolado, carga máxima, G=350W/m2 

Em seguida calculou-se uma irradiância média na ilha do Corvo de aproximadamente 350W/m2, 

utilizando os dados dos relatórios dos programas utilizados no dimensionamento (Anexo 3 e Anexo 4), 

e repetiram-se os testes para esta nova irradiância. Para uma situação de carga máxima obtiveram-se 

os seguintes resultados. 

t [s] 

Fig. 4.20 - Uabc e Iabc,(estado 6, ponta, 350W/m2) 

t [s] 

Fig. 4.21 - Ua e Ia (estado 6, ponta, 350W/m2) 
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t [s] 

Fig. 4.22 - Tensão DC e referência, frequência e tensão simples e referência (estado 6, ponta, 350W/m2) 

 

Ensaio 8: Sistema de geração fotovoltaico isolado, carga mínima, G=350W/m2 

t [s] 

Fig. 4.23 - Uabc e Iabc,(estado 6, vazio, 350W/m2) 

t [s] 

Fig. 4.24 - Ua e Ia (estado 6, vazio, 350W/m2) 
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t [s] 

Fig. 4.25 - Tensão DC e referência, frequência e tensão simples e referência (estado 6, vazio, 350W/m2) 

Quando se reduz a irradiância, pode-se ver que para a carga mínima os resultados são 

praticamente idênticos aos obtidos para uma irradiância de 1000W/m2, porém para a situação de carga 

máxima o mesmo já não se verifica. Comparando os resultados da Tabela 4.3 para as duas irradiâncias 

em situação de carga máxima, pode-se ver claramente que para a irradiância de 350W/m2, os painéis 

já não conseguem fornecer a potência pedida pela carga, o que resulta no mau funcionamento do 

sistema, demonstrado pela diminuição das tensões DC e AC (medição a vermelho e valor de referência 

a azul), abaixo da gama de 10% estabelecida pela norma NP EN 50160, Fig. 4.25, e o sistema só 

estabiliza devido aos limites impostos no controlo, por exemplo o duty cycle máximo na regulação da 

tensão DC. 

Tabela 4.3 - Resumo resultados PV isolado 

Rede Irradiância [W/m2] Carga Vdc [V] m Van [V] f [Hz] P [kW] Q [kvar] PF 

PV isolado 

1000 
Ponta 731 0,87 210 50 250 65 0,97 

Vazio 728 0,92 229 50 117 40 0,95 

350 
Ponta 570 0,88 165 50 154 40 0,97 

Vazio 729 0,92 228 50 117 40 0,95 
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Ensaio 9: Sistema de geração fotovoltaico isolado, carga máxima, Irradiação solar 

variável 

Para testar a capacidade do sistema recuperar, em carga máxima, submeteu-se o sistema a uma 

irradiância variável, começando nos 350 W/m2 como anteriormente e acabando nos 700 W/m2, Fig. 

4.26. 

 

Fig. 4.26 - Sinal da Irradiação imposta 

Na Fig. 4.27 observa-se que a partir de t=2,5s, quando a irradiância começa a aumentar, as 

tensões também aumentam e eventualmente estabilizam, e a tensão simples AC apesar de ter um valor 

baixo, 210 V, está de novo dentro da gama estabelecida. Isto demonstra que o sistema recuperou com 

sucesso. 

t [s] 

Fig. 4.27 - Tensão DC e referência, frequência e tensão simples e referência (estado 6, ponta, rampa 350 

para700 W/m2) 
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4.3 Sistema de Geração Fotovoltaico e Armazenamento 

Desta vez testou-se o armazenamento e a fonte fotovoltaica, Fig. 4.28 (estado 2). O 

armazenamento terá um SOC inicial de 50% e assumirá as funções de grid-forming, enquanto que a 

fonte fotovoltaica estará sujeita a uma irradiação de 350W/m2, e terá funções de grid-feeding para que 

não entre em conflito com o sistema de armazenamento. 

 

Fig. 4.28 - Esquema micro-rede, estado 2 

Ensaio 10: Sistema de geração fotovoltaico + armazenamento, carga máxima, 

G=350W/m2 

t [s] 

Fig. 4.29 - Uabc e Iabc,(estado 2, ponta) 
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t [s] 

Fig. 4.30 - Frequência e tensão simples e referência (estado 2, ponta) 

t [s] 

Fig. 4.31 - Potência de saída das fontes e consumida na carga (estado 2, ponta) 

Ensaio 11: Sistema de geração fotovoltaico + armazenamento, carga mínima, 

G=350W/m2 

t [s] 

Fig. 4.32 - Uabc e Iabc,(estado 2, vazio) 
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t [s] 

Fig. 4.33 - Frequência e tensão simples e referência (estado 2, vazio) 

 t [s] 

Fig. 4.34 - Potência de saída das fontes e consumida na carga (estado 2, vazio) 

No estado 2, quer em ponta quer em vazio, os sinais mantêm-se sem ruído (Fig. 4.29 e Fig. 4.32) 

e a frequência e a tensão mantêm-se na gama espectável (Fig. 4.30 e Fig. 4.33). A principal alteração 

observa-se da Fig. 4.31 para a Fig. 4.34, em que em ambas as situações de carga, o sistema 

fotovoltaico injeta a mesma potência na rede, enquanto que a potência na bateria varia de modo a 

equilibrar o trânsito de potência: na situação de ponta injeta potência na rede, pois o sistema 

fotovoltaico não é capaz de produzir a potência suficiente para alimentar a carga; e na situação de vazio 

carrega (sinal de potência negativo) pois com a potência produzida pela fonte fotovoltaica passa a ser 

superior à pedida pela carga. 
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4.4 Aerogerador e Sistema de Armazenamento 

Ensaio 12: Sistema de geração eólico, curva de potência 

Primeiro testou-se o modelo do aerogerador ligado a uma fonte de tensão trifásica, quando sujeito 

a uma rampa da velocidade do vento desde os 0m/s a 30m/s. 

t [s] 

Fig. 4.35 - Potência ativa e reativa na turbina em função da velocidade do vento 

Na Fig. 4.35 podem-se ver as potências ativa e reativa em reação a uma velocidade do vento 

crescente, observando-se o esperado, uma potência reativa nula e um perfil da potência ativa idêntica 

à curva de potência da turbina, Fig. 3.14. 

Em seguida testou-se o armazenamento e a fonte eólica, Fig. 4.36 (estado 3). O armazenamento 

terá um SOC inicial de 50% e assumirá as funções de grid-forming, enquanto que a fonte eólica estará 

sujeita a uma velocidade do vento igual a velocidade média do ano que se obteve os dados, 10,6 m/s 

e terá funções de grid-feeding. 

 

Fig. 4.36 - Esquema micro-rede, estado 3 
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Ensaio 13: Sistema de geração eólico + armazenamento, carga média, v=10,6m/s 

Desta vez testou-se para uma situação de carga intermédia, em que a potência ativa será igual à 

potência média diária apresentada na Tabela 2.1, cerca de 184 kW e a potência reativa consumida pela 

carga será de 41 kvar. 

À saída do aerogerador obtiveram-se os seguintes resultados. 

t [s] 

Fig. 4.37 - Ua e Ia, na turbina (estado 3, carga média) 

t [s] 

Fig. 4.38 – Potência ativa e reativa à saída da turbina (estado 3, carga média) 

Na Fig. 4.37, pode-se ver que a tensão (a vermelho) e a corrente (a azul) estão em fase, e a 

corrente tem uma magnitude ligeiramente inferior à unitária, resultado evidenciado pela Fig. 4.38, onde 

se vê que a potência reativa é nula, e a potência ativa é ligeiramente inferior à potência nominal, o que 

seria de esperar, já que a velocidade média do vento que se utilizou no teste, é ligeiramente inferior à 

velocidade nominal da turbina. 

E das medições na carga obtiveram-se os seguintes resultados. 
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t [s] 

Fig. 4.39 - Ua e Ia, na carga (estado 3, carga média) 

t [s] 

Fig. 4.40 - Frequência e tensão simples na carga (estado 3, carga média) 

t [s] 

Fig. 4.41 - Potência ativa e reativa na carga (estado 3, carga média) 
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t [s] 

Fig. 4.42 - Potência de saída das fontes e consumida na carga (estado 3, carga média) 

Como seria de esperar, já que a carga é inferior à máxima e tem uma componente reativa, na Fig. 

4.39, o sinal da corrente (a azul) tem uma amplitude inferior a um e apresenta uma pequena 

desfasagem em relação ao sinal da tensão (a vermelho). 

Tanto a frequência como a tensão estão na gama definida, como se pode ver na Fig. 4.40, e os 

valores de potência na carga estão de acordo com o que se definiu para este teste, Fig. 4.41. 

Na Fig. 4.42 pode-se ver novamente que o armazenamento injeta uma potência equivalente à 

diferença entre a potência pedida pela carga e a potência produzida pela fonte a fazer grid-feeding, 

neste caso a turbina eólica. 
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4.5 Sistema de Geração Fotovoltaico, Armazenamento e 

Aerogerador 

Ensaio 14: Sistema de geração fotovoltaico + eólico + armazenamento, carga média, 

G=350W/m2, v=10,6m/s 

Testou-se agora com todas as componentes ligadas, Fig. 4.43 (estado 1). Considerou-se um SOC 

inicial de 50%, uma irradiância de 350 W/m2 e uma velocidade do vento de 10,6 m/s, estando a rede 

sujeita uma situação de carga média, descrita anteriormente (184kW e 41kvar). Obtiveram-se os 

seguintes resultados. 

 

Fig. 4.43 - Esquema micro-rede, estado 3 

t [s] 

Fig. 4.44 - Uabc e Iabc,(estado 1, carga média) 
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t [s] 

Fig. 4.45 - Ua e Ia, na carga (estado 1, carga média) 

t [s] 

Fig. 4.46 Frequência e tensão simples e referência na carga (estado 1, carga média) 

Da Fig. 4.44 e da Fig. 4.45, observam-se sinais de corrente e tensão sem ruído e um pequeno 

atraso da corrente em relação à tensão, como já se observou para outros testes anteriormente. E na 

Fig. 4.46, vê-se que a frequência é constante e a tensão é ligeiramente superior à referência mas abaixo 

do limite superior, como já se observou anteriormente para situações de carga inferior à máxima, e 

ainda mais, neste caso há mais potência disponível, já que as três fontes estão ligadas à rede. 

t [s] 

Fig. 4.47 - Potência ativa e reativa na carga (estado 1, carga média) 

Na Fig. 4.47 observa-se que em termos de potência, as exigências da carga também são satisfeitas  
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t [s] 

Fig. 4.48 - Potência de saída das fontes e consumida na carga (estado 1, carga média) 

Da Fig. 4.48 pode -se observar que o sistema de armazenamento está a carregar, consumindo a 

potência (sinal negativo) em excesso produzida pelas fontes que fazem grid-feeding. 

Conclui-se também que em condições médias, de irradiância, vento e carga, o armazenamento é 

capaz de equilibrar o trânsito de potência da rede e realizar grid-forming simultaneamente. 

Ensaio 15: Sistema de geração fotovoltaico + eólico + armazenamento, step na 

carga, G=350W/m2, v=10,6m/s 

Em seguida, para as mesmas condições nas fontes de energia, começou-se com a mesma carga 

do teste anterior, e em t=2,5s aumentou-se a carga em 20 %, aplicando um step, como se pode ver na 

Fig. 4.49. 

t [s] 

Fig. 4.49 - Potência ativa e reativa na carga (estado 1, step 20% carga média) 
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t [s] 

Fig. 4.50 - Uabc e Iabc,(estado 1, step 20%, carga média) 

Na Fig. 4.50, pode-se observar que em t=2,5s, os sinais de corrente e tensão na carga não são 

afetados, com a exceção da amplitude da corrente que aumenta, como seria de esperar com o aumento 

da carga.  

O aumento da corrente vê-se mais facilmente na Fig. 4.51, onde se vê claramente um pequeno 

step na corrente eficaz em t=2,5s.Na mesma figura também se pode ver que a frequência e a tensão 

se mantêm na gama definida. 

t [s] 

Fig. 4.51 – Frequência, tensão simples e referência e corrente na carga (estado 1, step 20% carga média) 
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t [s] 

Fig. 4.52 - - Potência de saída das fontes e consumida na carga (estado 1, step 20%, carga média) 

Na Fig. 4.52 pode-se ver que no momento em que ocorre o step na carga, o sistema de 

armazenamento passa a consumir menos potência também de modo a equilibrar o trânsito de potência 

na rede. 

Ensaio 16: Sistema de geração fotovoltaico + eólico + armazenamento, carga média, 

irradiação e velocidade do vento variáveis 

O teste anterior demonstra a capacidade do sistema em reagir a uma mudança ligeira na carga, 

em seguida com as mesmas condições iniciais, variou-se a irradiância e a velocidade do vento de 

acordo com a Fig. 4.53, mantendo-se a carga constante. 

 

Fig. 4.53 – Variação do vento e da irradiância 
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t [s] 

Fig. 4.54 – Potências à saída das fontes e na carga (estado 1, carga média, vel. vento e irrad. variáveis) 

t [s] 

Fig. 4.55 – Frequência, tensão simples e referência e corrente na carga (estado 1, carga média, vel. vento e 

irrad. variáveis) 

Na Fig. 4.54 podem-se observar a potência ativa à saída de cada fonte e a potência ativa 

consumida pela carga, onde fica claro que o sistema de armazenamento consegue de uma forma 

dinâmica equilibrar o trânsito de potência compensando os desequilíbrios da potência injetada pelas 

fontes em grid-feeding, devido à variação da velocidade do vento e da irradiância solar. 

Na Fig. 4.55 é possível observar que a frequência e a tensão se mantêm nos limites impostos, em 

concordância com a norma NP EN 50160, equação (2.3). A alteração maior é observada dos 5 aos 8 

segundos, quando há um decaimento da irradiância solar pois a potência injetada pelo sistema de 

geração fotovoltaico e pelo aerogerador é insuficiente para alimentar a carga, consequente o sistema 

de armazenamento transita de uma situação de carga para descarga em t=5s, e retorna em t=8s a uma 

situação de carga (Fig. 4.54). A transição tem um impacto transitório, mas mínimo na tensão. 

Na Tabela 4.4, pode-se consultar um resumo de alguns valores obtidos para os vários ensaios. 
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Tabela 4.4 - Resumo dos resultados obtidos 

  

Armazename
nto PV Aerogerador     

Ensa
io 

Carga estado 
SOCi 
[%] 

estado 
G 

[W/m2] 
estado 

vwind 
[m/s] 

f 
[Hz] 

Vrms 
[V] 

Irms 
[A] 

VDC [V] 

1 Ponta ON 80 OFF - OFF - - - - - 

2 Ponta  GFor 50 OFF - OFF - 50 217 433 679 

3 Vazio  GFor   OFF - OFF - 50 230 191 734 

4 
Vazio→
Ponta 

GFor   OFF - OFF - 50 
230 

→217 
191→

433 
734→680 (bat/PV) 

5 Ponta OFF - GFor 1000 OFF - 50 210 499 731 

6 Vazio OFF - GFor 1000 OFF - 50 229 209 728 

7 Ponta OFF - GFor 350 OFF - 50 165 - 570 

8 Vazio OFF - GFor 350 OFF - 50 228 215 729 

9 Ponta OFF - GFor 
350→ 

700 
OFF - 50 210 434 731 

10 Ponta GFor 50 GFee 350 OFF - 50 236 473 738/729 (bat/PV) 

11 Vazio GFor 50 GFee 350 OFF - 50 244 195 793/729 (bat/PV) 

12 - - - - - ON 
0→ 

Vcut-off 
- - - - 

13 Média GFor 50 - - GFee 10,6 50 232 272 752 

14 Média GFor 50 GFee 350 GFee 10,6 50 242 284 805/729 

15 
Média

→+20% 
GFor 50 GFee 350 GFee 10,6 50 

242→
240 

285→
340 

807→798/729→7
29 (bat/PV) 

16 Média GFor 50 GFee var. GFee var. - - - - 
 

Em que GFor significa grid-forming, GFee grid-feeding, e “-“ foi utilizado quando o valor não se 

aplica ao ensaio. 
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5. Conclusões  

A produção de energia com combustíveis fósseis por vezes não é viável, devido aos problemas 

ambientais, custos e por vezes até dificuldade no transporte para locais remotos como ilhas, em 

alternativa existem as energias renováveis, e é aqui que se enquadra o tema dessa dissertação. 

Foi desenvolvida uma micro-rede isolada baseada num caso real de uma ilha dos Açores em que 

se substituiu a central termoelétrica a diesel por uma turbina eólica, painéis fotovoltaicos e um sistema 

de armazenamento, ligados entre eles e a carga em média tensão. 

Primeiro fez-se o dimensionamento do armazenamento e dos vários componentes que 

constituíram o sistema de modo a assegurar fornecimento de energia durante cerca de uma semana, 

depois dimensionou-se a instalação fotovoltaica e a turbina tendo em conta as características de 

irradiação solar e vento do local. 

No funcionamento da rede foi definido que o armazenamento fará o grid-forming, pois é a única 

das três instalações que tem um funcionamento contínuo, além de ter a maior potência instalada em 

condições normais. A irradiação solar e a velocidade do vento possuem um carácter estocástico, 

consequentemente a turbina eólica e os painéis fotovoltaicos apenas injetarão potência na rede para 

alimentar a carga e carregar a bateria em condições normais de funcionamento, apesar de em casos 

extremos também poderão ter de fazer grid-forming. 

Em seguida desenvolveram-se os modelos a testar no ambiente MATLAB simulink. No 

armazenamento para fazer o grid-forming, utilizou-se um droop control convencional, gerando as 

referências para os controladores de tensão e corrente. 

Na fonte fotovoltaica, para fazer grid-feeding, ao nível do inversor utilizou-se um regulador da 

tensão DC que gera a referência da componente d para o controlador de corrente, sendo a componente 

q nula uma vez que não é do interesse injetar potência reativa na rede, e a nível do conversor DC/DC 

utilizou-se um MPPT. Para esta fonte também se desenvolveu o controlo para que esta fonte pudesse 

fazer grid-forming, em que o controlo do inversor foi semelhante ao do armazenamento, no entanto 

também se aproveitou o conversor DC/DC para controlar a tensão DC. 

O modelo da turbina eólica foi feito utilizando fontes de corrente controladas em que se definiu a 

corrente consoante a velocidade do vento e o perfil de potência da turbina selecionada. 

Testando os modelos para várias situações de carga, e várias composições da rede, observou-se 

que o armazenamento quer a carregar, quer a descarregar, ou até na transição de um estado para o 

outro, foi capaz de fazer grid-forming, assim como a instalação fotovoltaica, quando havia irradiação 

solar suficiente para gerar potência para poder alimentar a carga.  

Com a exceção da fonte fotovoltaica com carga máxima, garantiu-se o fornecimento de energia à 

carga, a frequência e a tensão dentro dos limites estabelecidos pela norma NP EN 50160, e estabilidade 

da rede. 
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5.1 Perspetivas de trabalho futuro 

Poderá ser feito um estudo económico, de modo a analisar a viabilidade da substituição de fontes 

a combustíveis fósseis por fontes renováveis. 

Também poderá ser desenvolvido um algoritmo para que o dimensionamento de cada fonte seja 

feita de uma forma mais precisa. 

Desenvolver um modelo mais completo para o aerogerador, e usar os modelos tradicionais para 

os conversores de potência, de forma a poder analisar a presença de distorções harmónicas na rede. 

De modo a tornar a rede mais autónoma, poderá ser desenvolvido um terceiro nível de controlo, 

um sistema de decisão (supervisor) que defina os modos de funcionamento de cada fonte em função 

da sua capacidade em satisfazer as necessidades da carga. 
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Anexos 

Anexo 1 - Teste PV posição escolhida 
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Anexo 2 -  Teste PV posição descartada 

 

 



73 
 

Anexo 3 - Dimensionamento PV, PVsyst 
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Anexo 4 - Dimensionamento PV, JRC 

 

 

 

 

 

Anexo 5 – Dados turbina selecionada 

Fabricante Wind World 

Modelo W2700 

Potência [kW] 150 

Vcut-in [m/s] 2 

Vnom [m/s] 11 

Vcut-off [m/s] 25 

Diâmetro rotor [m] 27 

Tipo de gerador Assíncrono 

Altura torre [m] 31-41 
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Anexo 6 – Exemplo Dimensionamento aerogerador 

 
 PN=150kW  

Eav 
(MWh/ano) 

(150kW), 
WindWorld 

 
 (D=27m)  

V (m/s) 
h/ano 
(35m) 

WindWorld 

0 2 0 0 

1 81 0 0 

2 163 0 0 

3 267 0 0 

4 369 5,7 2 

5 469 16,47 8 

6 529 28,4 15 

7 585 50 29 

8 632 73,9 47 

9 767 100 77 

10 661 125 83 

11 670 146,6 98 

12 688 150 103 

13 652 150 98 

14 509 150 76 

15 444 150 67 

16 291 150 44 

17 223 150 33 

18 204 150 31 

19 163 150 24 

20 98 150 15 

21 113 150 17 

22 61 150 9 

23 42 150 6 

24 24 150 4 

25 12 150 2 

Total 8719   887 
 

 

Anexo 7 - Parâmetros das linhas (MT) 

Fonte Distância à carga [km] R [Ω] XL [Ω] L [H] 

Bateria 1,4 0,79 0,15 4,89E-04 

PV 3,05 1,73 0,33 1,07E-03 

Aerogerador 2,1 1,19 0,23 7,34E-04 
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Anexo 8 - Parâmetros dos transformadores 

      (Enrolamentos) 

Fonte Sbase [kVA] Vprimário [kV] Vsecundário [V] RM [pu] LM [pu] R [pu] L [pu] 

Bateria 456 15 400 7,50E-03 2,12E-02 400 34,61 

PV 673 15 400 7,50E-03 2,12E-02 400 34,61 

Aerogerador 1500 15 575 7,50E-03 2,12E-02 400 34,61 
 

 


