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Resumo

1. Introdução

Neste artigo apresenta-se um compensador de potência reactiva
e de correntes desequilibradas aplicável em redes de energia
eléctrica trifásicas com condutor de neutro. A potência reactiva
é regulada através da injecção de correntes de primeira
harmónica de sequência directa em quadratura com as tensões
de primeira harmónica de sequência directa da rede de energia
eléctrica. Os desequilíbrios de primeira harmónica são também
compensados através da injecção de componentes inversas e
homopolares de primeira harmónica.
Este compensador é implementado através de um ondulador de
tensão trifásico com quatro braços de potência ligado
directamente à rede de energia eléctrica com condutor de
neutro. As correntes do conversor são controladas através de
um controlador de corrente baseado em vectores espaciais de
tensão. O seu circuito de comando é concebido no referencial
de Park síncrono com as tensões da rede de energia eléctrica. A
tensão contínua do ondulador de tensão é regulada num valor
constante por actuação no trânsito de potência activa entre a
rede de energia eléctrica e o conversor, garantindo-se a sua
autonomia.
O sistema apresentado neste artigo representa um dos
contributos da electrónica de potência para a melhoria da
qualidade da energia eléctrica, tendo interesse acrescido em
redes de distribuição de energia eléctrica com potência de curtocircuito reduzida e em particular em redes isoladas. A
compensação da potência reactiva fundamental e dos
desequilíbrios de primeira harmónica permite maximizar a
utilização da capacidade dos equipamentos instalados, bem
como melhorar a qualidade da onda de tensão no que respeita a
quedas de tensão e desequilíbrios de primeira harmónica.
No artigo apresenta-se o princípio de funcionamento do
sistema, efectua-se a sua modelização e realiza-se a síntese dos
seus controladores. São apresentados resultados de simulação e
bem como resultados experimentais obtidos através de um
protótipo laboratorial construído para o efeito.

O uso cada vez mais acentuado de cargas não lineares nas
redes de energia eléctrica, como por exemplo os
convencionais rectificadores a tiristores com controle de
fase e comutação pela rede, até um conjunto muito
variado de aparelhos electrónicos como as máquinas de
soldar ou as lâmpadas de descarga gasosa, conduz à
transmissão de grandes quantidades de energia eléctrica
sob condições não sinusoidais e desequilibradas.
A proliferação deste tipo de cargas provoca o
aparecimento de correntes harmónicas e desequilibradas
que originam quedas de tensão harmónicas e
desequilibradas nas impedâncias das linhas de
transmissão, dando origem a tensões assimétricas e
distorcidas na rede de energia eléctrica, com a
consequente degradação da qualidade de energia
eléctrica. Este problema acentua-se devido à dificuldade
crescente no desenvolvimento de novas linhas de
transmissão que contribuem para a diminuição das
impedâncias de transmissão.
A distorção da corrente e da tensão na rede de energia
eléctrica provoca efeitos prejudiciais nos equipamentos
da rede e dos consumidores. Entre outros salientam-se o
aumento das perdas nas linhas de transporte e nas
máquinas rotativas e estáticas, a existência de oscilações
mecânicas em motores e geradores, a diminuição do
factor de potência, a existência de sobretensões e
sobrecorrentes por fenómenos de ressonância com
elementos capacitivos e indutivos, o funcionamento
deficiente de conversores e de componentes electrónicos
e a interferência electromagnética com equipamentos de
sistemas de comunicação.
A extensão do conceito de potência reactiva a sistemas
não sinusoidais e assimétricos é tema de muita
controvérsia. Neste trabalho a potência reactiva
fundamental é considerada como consequência do
desfasamento entre as primeiras harmónicas de sequência
directa da tensão e da corrente [4-14]. A compensação
local da potência reactiva nas horas fora de vazio com o
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consequente aumento do factor de potência contribui para
a minimização das perdas de transmissão. Esta
compensação pode ser efectuada de forma rápida através
da utilização de conversores electrónicos de potência.
O compensador estático convencional baseado em
tiristores [4] pode ser utilizado para compensar a potência
reactiva fundamental. Apresenta contudo alguns
inconvenientes tais como a geração de harmónicas de
frequência reduzida e a relativa lentidão de resposta
devido ao processo de comutação dos tiristores. Importa
referir que a compensação de potência reactiva com
bancos de condensadores é um processo ainda mais lento.
Alternativamente, podem ser utilizados compensadores
estáticos mais avançados conhecidos por STATCOM,
que são implementados através de onduladores de tensão
controlados com comando de plena onda. Nestes
sistemas, a potência reactiva fundamental é controlada
regulando-se a amplitude da tensão contínua do
conversor, por actuação no ângulo de potência entre as
primeiras harmónicas das tensões alternadas do
ondulador de tensão e da rede de energia eléctrica [5].
Este processo provoca transitoriamente trânsito de
potência activa através do conversor permitindo a
regulação da tensão contínua do conversor e
consequentemente das primeiras harmónicas das suas
tensões alternadas, possibilitando a compensação da
potência reactiva. Em regime permanente as correntes
alternadas injectadas pelo conversor estão em quadratura
com as tensões da rede de energia eléctrica, encontrandose estas em fase com as primeiras harmónicas das tensões
do conversor. As correntes alternadas injectadas na rede
de energia eléctrica pelo compensador apresentam
harmónicas de baixa frequência e com amplitude elevada
devido ao comando de plena onda. Atendendo aos
valores elevados dos condensadores do lado contínuo do
conversor e por razões de estabilidade obtêm-se respostas
transitórias do controlador de potência reactiva lentas. A
dinâmica do controlador de potência reactiva é
condicionada pela dinâmica do regulador de tensão
contínua do conversor. O sistema pode tornar-se instável
se a velocidade de resposta do regulador de tensão
contínua do conversor for incrementada [9].
A dinâmica do controlador de potência reactiva pode ser
melhorada através da utilização de STATCOM baseados
em onduladores de tensão controlados com comando por
modulação de largura de impulso PWM e implementados
com dispositivos semicondutores de tiristores controlados
pela porta Gate-Turn-Off (GTO). Nestes sistemas, a fonte
contínua do conversor é regulada num valor constante
através de um regulador com resposta lenta por forma a
assegurar-se a estabilidade do sistema [7, 8, 9]. A
potência reactiva fundamental é controlada de forma
rápida por actuação na amplitude da onda moduladora do
comando PWM e por conseguinte por actuação na
amplitude das primeiras harmónicas das tensões
alternadas do conversor [10, 11]. Com este método,
reduz-se o conteúdo harmónico das correntes injectadas
na rede de energia eléctrica e bem como das oscilações
na tensão contínua do conversor.
Recentemente, alguns autores têm utilizado conversores
de tensão multinível para elaborar compensadores
estáticos avançados tendo em vista a minimização das

perdas de comutação e a sua utilização em aplicações de
tensões elevadas [12,13].
Os conversores mencionados anteriormente não têm
protecção intrínseca de sobrecorrentes. Por outro lado,
em condições de tensões da rede de energia eléctrica
distorcidas, as correntes injectadas por estes conversores
também o serão e, consequentemente, as correntes de
primeira harmónica da rede de energia eléctrica
constituirão sistemas desequilibrados.
Adicionalmente em redes trifásicas com neutro, podem
existir correntes inversas e homopolares de frequência
fundamental. Assim, será interessante também
compensar estes desequilíbrios de corrente para além da
compensação da potência reactiva fundamental. Como
estas componentes desequilibradas são de primeira
harmónica, podem ser tratadas e compensadas de forma
análoga à potência reactiva fundamental [14].
Os inconvenientes referidos podem ser solucionados
através da utilização de um conversor de tensão com
modulação de largura de impulso de baixa frequência de
comutação e com controlo de corrente. Uma vez que as
correntes alternadas do conversor a controlar apresentam
forma sinusoidal com a frequência da rede, podem ser
utilizadas frequências de comutação reduzidas,
viabilizando-se a sua aplicação em sistemas de potência
elevada com a utilização de tiristores controlados pela
porta (GTO), que actualmente suportam tensões e
correntes de cerca de 6 kV e 3 kA, respectivamente.
No presente trabalho, desenvolveu-se um Compensador
de Potência Reactiva Fundamental e de Correntes
Desequilibradas (CPRFCD), constituído por um
conversor electrónico de potência ligado em paralelo com
a rede de energia eléctrica.
O compensador é implementado através de um ondulador
de tensão de quatro braços de potência ligado
directamente à rede de energia eléctrica com neutro
acessível. As suas correntes são controladas através de
um controlador de corrente baseado em vectores
espaciais [15, 16]. O circuito de comando é concebido no
referencial de Park síncrono com as tensões da rede de
energia eléctrica [2, 14, 19].
Este compensador regula a potência reactiva fundamental
da rede de energia eléctrica através da injecção de
correntes de primeira harmónica de sequência directa em
quadratura com as tensões de primeira harmónica de
sequência directa da rede, mesmo em condições de
tensões distorcidas. As componentes inversas e
homopolares de primeira harmónica das correntes da rede
de energia eléctrica são também injectadas e
compensadas, compensando-se adicionalmente os
desequilíbrios de primeira harmónica.
Neste artigo apresenta-se um compensador de potência
reactiva e de correntes desequilibradas em redes de
energia eléctrica trifásicas com condutor de neutro,
descreve-se o seu modo de funcionamento, estabelece-se
a modelização do sistema, efectua-se a sua simulação e
apresentam-se alguns resultados experimentais obtidos
com um protótipo de 2 kVA de potência nominal
utilizando IGBT’s.

tensões de fase e1, e2 e e3 com a tensão do condensador
edc, sendo representado pelas equações (1), em que as
tensões de fase e1, e2 e e3 são definidas entre o ponto
médio do braço de potência correspondente e o ponto
médio do braço de potência do neutro. A corrente
contínua ide depende das quatro correntes alternadas i1, i2,
i3 e iN, de acordo também com o estabelecido em (1).

2. Princípio de Funcionamento e
Modelização do Sistema
O compensador de potência reactiva fundamental e de
correntes desequilibradas é implementado através de um
ondulador de tensão trifásico com quatro braços de
potência, ligado directamente à rede de energia eléctrica
(Fig. 1).
Os braços de potência são caracterizados pelo conjunto
de elementos que ligam um terminal do lado de corrente
alternada do conversor aos dois terminais do seu lado de
corrente contínua. Cada braço é constituído em parte por
dois dispositivos semicondutores Ti1 e Ti2 colocados em
série, unidireccionais em corrente e de condução e corte
comandados. Para se assegurar a bidireccionalidade em
corrente colocam-se diodos Di1 e Di2 em antiparalelo
com os dispositivos totalmente comandados.
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As variáveis do sistema (correntes e tensões) são
convertidas em coordenadas αβ0 pela equação (3). Com
esta transformação as componentes homopolares são
desacopoladas das componentes directas e inversas. As
componentes homopolares contribuem unicamente para a
componente 0 da corrente. Em contrapartida, as
componentes directas e inversas contribuem para as
componentes α e β das correntes.

Para a determinação do modelo do Conversor de Tensão
PWM, cada um dos braços de potência é considerado
como a associação em série de dois interruptores Ii1 e Ii2,
em que cada interruptor representa o dispositivo
semicondutor totalmente comandado e o diodo em antiparalelo. A topologia do braço de potência será
representada pela função Gi que pode tomar os valores
“0” e “1” consoante se tenha a configuração Ii1 aberto / Ii2
fechado ou Ii1 fechado / Ii2 aberto, respectivamente. As
tensões alternadas e1, e2, e3 e a corrente contínua Idc são
variáveis dependentes pois são função da posição dos
interruptores e das variáveis de estado impostas edc, i1, i2
e i3.
O Conversor de Tensão PWM é visto como um sistema
com três funções de transferência que relacionam as
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(1)

Da introdução das equações das três indutâncias do lado
alternado e da equação do condensador do lado contínuo
obtém-se o modelo de estado do conversor representado
pelas equações (2).

Fig. 1: Conversor de Tensão PWM ligado à rede de energia
eléctrica.
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Na tabela 1 indicam-se para as dezasseis combinações
possíveis das funções Gi (i = 1, 2, 3, 4), as tensões de fase
e1, e2 e e3 do ondulador de tensão trifásico, obtidas
através das equações (1) e os seus correspondentes
valores no sistema de coordenadas αβ0, obtidos através
das equações (3). As tensões alternadas do ondulador de
tensão trifásico podem ser representadas como vectores
no sistema tridimensional de coordenadas (α, β, 0), cuja
posição depende das funções G1, G2, G3 e G4 (Fig. 2).
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Tab. 1: Tensões de fase do conversor para todos os valores de G1, G2, G3 e G4.
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Fig. 2: Tensões representadas como vectores no espaço (α, β, 0).

Na Fig. 3 apresenta-se o esquema de blocos do
compensador de potência reactiva e de correntes
desequilibradas, indicando-se as diferentes partes que o
constituem.
As imagens das correntes da carga ILi ,obtidas através de
sensores de corrente, são filtradas por filtros passa banda
centrados a 50Hz e posteriormente transformadas para o
sistema de coordenadas αβ0 pelo bloco conversor
123/αβ0. Os sinais em coordenadas αβ0 são
transformados para o referencial de Park, síncrono com
as tensões da rede de energia eléctrica, pelo bloco
conversor αβ0/dq0 por aplicação das equações (4). O
ângulo de transformação ωt é a posição angular das
tensões alternadas da rede, obtido através do bloco
codificador de ωt da rede.

iLd   cos(ωt ) sen(ωt ) 0 iLα 
  
 
iLq  =  − sen(ωt ) cos(ωt ) 0.iLβ 
iL0  
0
0
1  iL0 

(4)

As componentes de primeira harmónica das correntes da
carga poderão ser constituídas genericamente por
componentes directas, inversas e homopolares. Pretendese obter na rede de energia eléctrica unicamente as

componentes de primeira harmónica de sequência directa
em fase com as tensões da rede de energia eléctrica.
Assim, o compensador deverá injectar na rede de energia
eléctrica as componentes da corrente da carga de primeira
harmónica de sequência inversa e homopolar, bem como,
a componente directa em quadratura com as tensões da
rede de energia eléctrica.
As componentes de primeira harmónica de sequência
directa em fase com as tensões da rede de energia
eléctrica são extraídas das outras componentes de
primeira harmónica através da actuação do regulador da
tensão contínua do conversor edc. Com efeito, a existência
nas correntes do compensador de componentes de
primeira harmónica de sequência directa em fase com as
tensões da rede de energia eléctrica e, consequentemente,
de componentes contínuas na componente directa de Park
do conversor, id, contribuem para o trânsito de potência
activa através do conversor, causando variações no valor
médio da tensão contínua do conversor. O regulador de
tensão contínua ao manter a tensão contínua do conversor
num valor constante, compensa o trânsito da potência
activa, possibilitando que as componentes contínuas da
componente directa de Park das correntes de carga iLd
sejam extraídas. Estas componentes contínuas constituem
sistemas de corrente de primeira harmónica de sequência
positiva em fase com as primeiras harmónicas das
tensões da rede de energia eléctrica, que portanto, não
serão injectadas pelo conversor, sendo preservadas na
rede de energia eléctrica.
As componentes de corrente de primeira harmónica de
sequência directa em quadratura com as primeiras
harmónicas da tensão da rede de energia eléctrica dão
origem no referencial de Park a componentes contínuas
na componente em quadratura iLq. Estas componentes
definem a potência reactiva fundamental de sequência
positiva e serão compensadas.
As componentes de corrente desequilibradas de primeira
harmónica que constituem componentes homopolares
dão origem a componentes com frequência de 50Hz em
iL0 e serão portanto também compensadas.

Fig. 3: Compensador de potência reactiva fundamental e de correntes desequilibradas.

As componentes de corrente desequilibradas de primeira
harmónica que constituem componentes de sequência
inversa, dão origem a componentes de frequência igual a
100 Hz nas correntes de Park directa e inversa iLd e iLq e
serão também integralmente compensadas.
A potência activa e reactiva instantâneas injectadas pelo
conversor na rede de energia eléctrica são dadas por:

P = Vd × id

q = −Vd × iq

(5)
3
V1M
2
em que Vd é a componente directa em coordenadas de
Park das tensões da rede de energia eléctrica e id e iq são
respectivamente as componentes directa e inversa em
coordenadas de Park das correntes alternadas do
conversor.
Por estas razões, a tensão contínua é regulada num valor
constante por actuação na potência activa instantânea e
por conseguinte na componente id da corrente.
Em contrapartida, a potência reactiva de sequência
positiva Q + pode ser regulada por actuação na

Vd =

1h

componente iq da corrente do conversor de acordo com:

iq = −

1
Q +
Vd 1h

(6)

Por acção do bloco conversor dq0/αβ0 obtêm-se as
correntes de referência do conversor, no referencial αβ0
a aplicar ao bloco Controlador de Corrente, que tem
como objectivo principal gerar os sinais de comando G1,
G2, G3 e G4 para os braços de potência do ondulador de
tensão, controlando as sua correntes alternadas (Fig.4).

3. Controlo do Sistema
3.1. Controlador de Corrente
Na Fig. 4 apresenta-se o Controlador de Corrente, que
tem como objectivo controlar a corrente alternada
trifásica (i1, i2, i3) a saída do ondulador de tensão. O
controlador de corrente é implementado no sistema de
coordenadas αβ0. Para tal, a corrente é transformada para
o referido sistema de coordenadas através do bloco
123/αβ0 de acordo com as equações (3). A corrente é
controlada por selecção do vector de tensão adequado,
Fig.2, de acordo com os erros de corrente εα, εβ e ε0
[15,16].

Fig. 4: Controlador de corrente, com comparadores de histerese,
em coordenadas αβ0 do ondulador de tensão PWM de quatro
braços ligado à rede de energia eléctrica.

Definindo-se os erros εα, εβ e ε0 pelas equações (7) as
respectivas derivadas são dadas pelas equações (8).
Tendo em consideração as equações do circuito à saída
do conversor, Fig. 1, pode-se escrever (9) e relacionando
com (8) obtêm-se as equações (10).
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Para se garantir a controlabilidade da corrente devem ser
garantidas as condições indicadas pelas expressões (11).
Assim sendo, se o erro εi (i=α, β, 0) for positivo
(negativo) deve-se garantir que a sua derivada εi seja
negativa (positiva). Para tal será seleccionado um valor
da tensão alternada do conversor ei (i=α, β, 0), em
coordenadas α, β, 0, negativo (positivo), de acordo com
(10).

ε α .ε α < 0 ; ε β .ε β < 0 ; ε O .ε O < 0

(11)

Para que o controlador de corrente gere os sinais Gi
(i=1,2,3,4) adequados ao objectivo pretendido (obtenção
na saída do conversor, de correntes que sigam o sinal de
referência) é necessário um sistema que identifique se os
referidos erros estão próximos de zero ou se, pelo
contrário, são grandes (positivos ou negativos). Neste
trabalho, o erro é analisado através da utilização de três
reguladores de histerese de três níveis, um para cada uma
das componentes α, β e 0 cujas saídas são representadas
respectivamente pelas variáveis dα, dβ e d0. Estas
variáveis podem tomar três valores possíveis: –1 se o erro
for grande e negativo, 0 se for pequeno e 1 se for grande
e positivo.
Na tabela 2 representa-se a relação entre a combinação
das variáveis de erro dα, dβ e d0 e as funções de comando
G1, G2, G3 e G4, de acordo com o anteriormente exposto
na tabela 1. Por exemplo, no caso em que as variáveis
dos erros dα, dβ e d0 assumem os valores 1, 1 e 1
respectivamente, escolhe-se o vector 12 que, de acordo
com a tabela 1 corresponde a tensões eα, eβ e e0
negativas, que possibilitam o controlo da corrente uma
vez que a equação 8 é satisfeita.
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3
11
11
1
13
9
5
13
13

dα
0
0
0
0
0
0
0
0
0

dβ
-1
-1
-1
0
0
0
+1
+1
+1

d0
-1
0
+1
-1
0
+1
-1
0
+1

estado
3
2
11
7
15
8
4
12
13

dα
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

dβ
-1
-1
-1
0
0
0
+1
+1
+1

d0
-1
0
+1
-1
0
+1
-1
0
+1

estado
2
2
10
6
2
14
4
4
12

Tab. 2: Relação entre as variáveis de erro de corrente dα, dβ e d0 e as funções de comando.

3.2. Regulador de Tensão Contínua
A tensão contínua edc do conversor (Fig. 3) é regulada
num valor constante e igual ao valor de referência edc* [2,
3, 9 e 14]. Para o efeito, actua-se no fluxo de potência
através do conversor, e por conseguinte na componente
directa em coordenadas de Park das correntes do
conversor id.
O controlo da tensão contínua é desenvolvido por um
controlador proporcional integral PI conforme se
apresenta no diagrama de blocos da (Fig. 5). A função de
transferência é obtida tendo em consideração a igualdade
entre a potência no lado de corrente alternada e no lado
de corrente contínua do conversor, considerando por
simplicidade perdas nulas nas indutâncias e no conversor
(12).

P = Vd × id = edc × idc

(12)

Fig.5: Diagrama de blocos do controlador de tensão.

Os valores das constantes do controlador de tensão são
apresentados nas relações (13).
id 0 ( S ) =

K p S + Ki
S

(e

*
dc ( S ) − edc ( S )

O referencial de Park é fixado com o vector girante de
primeira harmónica das tensões alternadas da rede de
energia eléctrica [7,18]. Neste novo referencial,
componentes contínuas segundo o eixo d representam
grandezas que constituem sistemas directos de primeira
harmónica em fase com as tensões da rede de energia
eléctrica. Em contrapartida, grandezas contínuas na
componente de Park, em quadratura com o eixo d,
representam sistemas directos de primeira harmónica em
quadratura com as tensões da rede de energia eléctrica.
Por outro lado, sistemas inversos de primeira harmónica
dão origem em coordenadas de Park a componentes
oscilatórias de frequência dupla, ou seja, f=100 Hz. Os
sistemas homopolares permanecem desacopolados dos
sistemas directos e inversos constituindo na mesma,
componentes oscilatórias com frequência igual a 50 Hz.
3.4. Codificador da posição angular da rede
A posição angular das tensões da rede, ωt, necessária
para as transformações dq0→αβ0 e αβ0→dq0, é
determinada através do circuito codificador obtido com
base num P.L.L. (Phase Locked Loop) em montagem
sintetizador de frequência, tal como se indica no esquema
simplificado da Fig.6.

)

Ki
S+
Kp.Kc
Kp
=
C S 2 + Kp.Kc S + Ki.Kc
edc* ( S )
C
C
edc ( S )

Kc =

3 V1M
2 edc

KP =

2Ce*dc
3V1

ω ne

KI =

*
2 Cedc
2
ω ne
3 V1

(13)

O controlador PI é utilizado de modo a se obter um erro
nulo em regime permanente, devido às perdas verificadas
no conversor e nas indutâncias do seu lado alternado.
3.3. Transformação de Park
Na transformação de Park transformam-se as
coordenadas de sistema α e β em coordenadas d,q de
acordo com as equações (4). Em vez do referencial fixo α
e β, escolhe-se um referencial giratório d e q com
velocidade de rotação igual à dos vectores girantes de
primeira harmónica de sequência positiva das tensões da
rede de energia eléctrica, ou seja, com ω=2πf; f=50 Hz.

Fig.6: Circuito codificador da posição angular.

Depois do acondicionamento do sinal da rede obtém-se
Vref, que é uma onda quadrada de frequência igual à da
rede, (50 Hz). Em regime permanente, a frequência fck
deverá ter o valor de 1638.4 kHz (fck = fVref*215). Se
existirem diferenças nas frequências de Vref e V1, o erro
resultante provoca uma variação na frequência de V1. A
codificação da posição angular da rede de energia
eléctrica é obtida através dos 14 bits mais significativos
do contador que determinarão o valor de ωt.

4. Resultados de Simulação e Experimentais
Na Fig.7 apresentam-se resultados de simulação do
compensador de potência reactiva e de correntes
desequilibradas. A simulação do sistema foi efectuada
através do programa MatLab/Simulink. Considerou-se
uma carga com correntes desequilibradas de primeira
harmónica dadas por (14). Conforme pode verificar-se,
obtém-se na rede de energia eléctrica um sistema de
correntes equilibrado de primeira harmónica em fase com

as tensões da rede de energia eléctrica, ou seja, com
potência reactiva nula. Nestas circunstâncias as correntes
no condutor de neutro da rede são também eliminadas.

i (t ) = 10 cos(ωt )
 LR

2π
2π 


 + 4 cos ωt +
iLS (t ) = 10 cos ωt −
3
3





2
2
π
π



 − 5 cos ωt −
iLT (t ) = 10 cos ωt +
3
3 




80








[A]

(14)
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(Fig.7a) Tensões da rede de energia eléctrica.
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(Fig.7f) Correntes de neutro da carga, do compensador e da rede de energia
eléctrica.

Fig.7: Resultados de simulação relativos à compensação das correntes de uma carga trifásica desequilibrada caracterizada por:
iLR(t)=10cos(ωt); iLS(t)=10cos(ωt-2π/3)+4cos(ωt+2π/3); iLT(t)=10cos(ωt+2π/3)-5cos(ωt-2π/3)

Nas figuras seguintes apresentam-se também resultados
experimentais para duas situações de carga
desequilibrada. As cargas consideradas estão ligadas em
estrela por forma a terem ligação de neutro. As cargas
são indutivas sendo implementadas com uma resistência
em série com uma bobina. Os valores de r e L são
diferentes em cada uma das fases de modo a ter-se uma
carga desequilibrada. No primeiro resultado, Fig.8, a fase
T encontra-se desligada da rede de energia eléctrica
( rT = ∞ ). No segundo resultado, Fig.9, a indutância da
fase R encontra-se curto-circuitada (LR=0).
Em ambas as situações as correntes na rede de energia
eléctrica, Fig.8e e Fig.9e, constituem um sistema trifásico

directo de primeira harmónica em fase com as
respectivas tensões (Fig.8a e Fig.9a), o que significa que
a potência reactiva fundamental de sequência positiva
consumida pela carga é totalmente compensada. Verificase que em ambas as situações os desequilíbrios da carga
inversos e homopolares são compensados, anulando-se a
corrente do neutro da rede de energia eléctrica (Fig.8f e
Fig.9f).
Em resumo, as componentes homopolares e inversas das
correntes de carga e bem como as componentes directas
em quadratura com as respectivas tensões são
integralmente compensadas.

(Fig.8a) Tensões da rede de energia eláctrica.

(Fig.8c) Correntes de referência id, -iq e -i0.

(Fig.8b) Correntes da carga.

(Fig.8d) Correntes injectadas na rede pelo compensador.

(Fig.8e) Correntes da rede de energia eléctrica.

(Fig.8f) Correntes de neutro da carga, do compensador e da rede de
energia eléctrica.

Fig. 8: Resultados experimentais relativos à compensação das correntes de uma carga trifásica desequilibrada com diferentes impedâncias
nas fases R e S e com a fase T desligada da rede.
Escalas de eixos horizontais: 5 ms/div; Escalas de Eixos verticais: (a) 50 V/div; (b, d, e, f) 2A/div; (c) 2.5A/div.

(Fig.9a) Tensões da rede de energia eléctrica.

(Fig.9c) Correntes de referência id, -iq e -i0.

(Fig.9b) Correntes da carga.

(Fig.9d) Correntes injectadas na rede pelo compensador.

(Fig.9e) Correntes da rede de energia eléctrica.

(Fig.9f) Correntes de neutro da carga, do compensador e da rede de
energia eléctrica.

Fig. 9: Resultados experimentais relativos à compensação das correntes de uma carga trifásica desequilibrada com diferentes impedâncias
de fase.
Escalas de eixos horizontais: 5 ms/div; Escalas de Eixos verticais: (a) 50 V/div; (b, d, e, f) 2A/div; (c) 2.5A/div.

5. Conclusões
Algumas grandezas da rede de energia eléctrica devem
ser compensadas de modo a se garantirem níveis
elevados de qualidade e rendimento na distribuição de
energia eléctrica, nomeadamente as harmónicas de
corrente e/ou tensão, os desequilíbrios nas correntes e/ou
nas tensões e a potência reactiva fundamental de
sequência positiva (referente ao sistema directo de
primeira harmónica das tensões e correntes).
A electrónica de potência pode contribuir para a melhoria
da qualidade da energia eléctrica. Esta contribuição passa

pela utilização, renovação e investigação de receptores de
potência mais favoráveis para a rede de energia eléctrica
que minimizem alguns dos parâmetros referidos e
inerentes ao próprio funcionamento dos conversores. Por
outro lado podem ser desenvolvidos conversores
electrónicos de potência dedicados à compensação das
grandezas referidas anteriormente.
Neste trabalho desenvolveu-se um conversor electrónico
de potência que compensa as correntes de primeira
harmónica de sequência directa, em quadratura com as
tensões da rede de energia eléctrica e portanto a potência
reactiva fundamental, por forma a obterem-se correntes

em fase com as tensões. O sistema também compensa as
correntes de primeira harmónica de sequência inversa e
homopolar, por forma a que as correntes de primeira
harmónica da rede de distribuição de energia eléctrica
constituam um sistema equilibrado. Assim com este
compensador é possível anular as correntes presentes nos
condutores de neutro da rede de distribuição.
Este conversor é ligado directamente à rede de energia
eléctrica em paralelo. É implementado com um
ondulador de tensão trifásico com quatro braços de
potência. Três braços de potência do ondulador de tensão
são ligados às três fases da rede de energia eléctrica e o
quarto braço de potência é ligado ao condutor de neutro
da rede de energia eléctrica.
As correntes alternadas do ondulador de tensão são
controladas através de um controlador de corrente
baseado em vectores espaciais de tensão, o que permite a
selecção de todos os vectores disponíveis em número de
16 possibilitando a operação do conversor com
frequências de comutação reduzidas. A utilização de
frequências de comutação reduzidas permite a
implementação deste sistema em aplicações de potência
elevada, com a utilização de Tiristores totalmente
controlados GTO, que suportam tensões e correntes de
cerca de 6 kV e 3 kA respectivamente.
O circuito de comando do compensador proposto é
concebido no referencial de Park síncrono com as tensões
da rede de energia eléctrica. A tensão contínua do
ondulador de tensão é controlada através de um
controlador proporcional integral actuando na
componente activa da corrente em coordenadas de Park e
portanto na potência activa, garantindo-se assim a sua
autonomia.
Neste trabalho realiza-se a concepção teórica do sistema,
descreve-se o seu modo de funcionamento e efectua-se a
sua modelização, controlo e simulação através do
programa
MatLab/Simulink.
Descreve-se
o
dimensionamento do sistema de potência e dos seus
módulos electrónicos e apresentam-se alguns resultados
experimentais.
O compensador apresentado neste artigo constitui um dos
contributos da electrónica de potência para a melhoria da
qualidade da energia eléctrica. A sua contribuição será
ainda mais importante em redes com potência de curtocircuito reduzidas, nomeadamente em redes isoladas. A
compensação da potência reactiva fundamental e dos
desequilíbrios de primeira harmónica permite maximizar
a utilização da capacidade dos equipamentos instalados,
bem como melhorar a qualidade da onda de tensão no
que respeita a quedas de tensão e desequilíbrios de
primeira harmónica.
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