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The following report describes the activities developed during a Sandwich 

Doctorate period at the Concordia University, located in Montreal, Canada. The main 

objective of this project is to propose a detailed small-signal modeling approach for the 

parallel connection of a generic number of double conversion UPSs operating through a 

hierarchical control structure.  

These control systems are generally composed of levels with different 

bandwidths, where the fastest layer, named level 0, is composed of the internal voltage 

and current loops, level 1 is based on droop control, and level 2 is formed by amplitude, 

frequency and power equalization loops, in order to share active and reactive powers 

among all connected inverters. The interaction between these control loops makes the 

analysis of the system a complex issue, and often the definition of controller gains is 

carried out empirically. In this context, in order to contribute to the analysis of 

hierarchical control structures, this work develops a model capable of representing these 

systems mathematically, which can assist in the design of the controller gains. Although 

a specific control structure is used, the proposed modeling can be applied to other 

configurations of hierarchical control systems. 

 

1. GENERAL OVERVIEW 

 

Power electronics has become essential in power conversion systems. With the 

increasing development of technology and industry, equipment that electronically 

processes electrical energy has become present in the vast majority of sectors of society. 

It is estimated that more than 70% of the electricity consumed nowadays is processed 

through the power electronics (WANG, 2014).  Many of these applications are considered 

critical and rely on high-quality voltage supply to avoid failures and possible harm to 

consumers. These include hospital life support systems, air traffic control radars, data 

processing equipment, telecommunications and industrial production lines. 

Uninterruptible power supplies (UPSs) are electronic systems capable of 

providing high quality electrical power for a given critical load, protecting against most 

of the disturbances that occur in the voltage supplied by the main grid. UPSs can be 

classified basically into three groups: Passive stand-by, line-interactive or double 



conversion, where the last one is widely recognized for the best performance among the 

types cited (IEC 62040-3). 

High reliability of uninterrupted systems can be obtained through the parallel 

connection of UPSs (GUERRERO, 2007; GUERRERO, 2008; LAZZARIN, 2013). The 

parallelism of UPSs is also motivated by the limited availability of high current power 

electronic devices and allows flexibility in the expansion of the system (PATEL, 2016; 

ZHONG, 2012).  However, because of the voltage source characteristic of the inverters, 

the parallel association presents a natural problem in terms of load sharing. 

The control techniques for paralleling inverters can be classified according to the 

existence or not of communication between the units (GUERRERO, 2007). Parallelism 

without communication presents a higher level of reliability, but its implementation is 

more complex, since neither the number of inverters nor the total power of the loads 

connected to the common AC bus are known. The techniques that approach the control 

without communication are based on droop control, which is consolidated and widely 

used in power systems (MARWALI, 2007) and microgrids (GUERRERO, 2011; 

ZHONG, 2016). However, since the droop control is based on amplitude and frequency 

deviations, the output voltage regulation of the system is affected. In addition, proper 

droop control operation depends strongly on the line impedances that connect the 

inverters to the point of common coupling (PCC). To make the system less sensitive to 

differences in line impedances, it is usual to utilize virtual impedances, which modify the 

reference of the output voltage through the feedback of the output current, emulating an 

impedance and making the system more damped without power loss insertion (HAN, 

2015). 

In order to compensate for the deviations caused by droop control while 

maintaining its robustness, hierarchical control techniques can be employed (SHAFIEE, 

2014; HAN, 2016; COELHO, 2016; MENG, 2017; HAN, 2017a; HAN, 2017b). These 

techniques are used to standardize and expand the functionality of microgrids by dividing 

the control structure of the inverters into levels with different bandwidths and responsible 

for different tasks. When applied to the parallelism of UPSs, it is possible to reduce the 

amplitude and frequency errors in steady state operation, to equalize the power supplied 

by the units and to obtain information about the synchronism with the main grid or other 

units (GUERRERO, 2009; ZHANG, 2016).  

The utilized Hierarchical control structure for the parallelism of the double 

conversion UPSs is presented in Fig. 1. This architecture contains three levels of control 



with different bandwidths: level 0, level 1 and level 2. The level 0 is the fastest and more 

internal control loop, and is comprised of the current and voltage control loops. Several 

control approaches can be performed to regulate the output voltage and to control the 

current while maintaining the system stable. Level 1, or primary control, is responsible 

for adjusting the voltage reference amplitude and frequency in order to control the active 

and reactive powers. It is often implemented with droop control, which is used to emulate 

physical behaviors that are present on large scale power systems, making the plant more 

damped and stable. It is usually employed with a virtual impedance loop to control the 

VSI output impedance. Level 2, or secondary control, compensates the deviations on 

amplitude and frequency introduced by the droop control and allows global controllability 

of the system, ensuring that it operates in nominal values of voltage and frequency. 

Secondary control is often done using a low bandwidth communication link among the 

units. 

According to MARIANI (2015), the non-linear characteristic of the droop control 

laws makes the determination of a closed-loop model a non-trivial task even in the 

presence of a few connected inverters. However, the derivation of a precise model is 

fundamental in assessing the performance and stability of the system (MARIANI, 2015). 

In POGAKU (2007), for example, it is shown through a small signal analysis that the 

droop control laws present unstable behaviors for large values of droop control 

coefficients, pointing out the necessity for a deep mathematical analysis.  

 

Fig.  1.  Hierarchical control structure for the parallelism of double conversion UPS. 

 



In PORCO (2015) it is stated that a small signal analysis of the droop control, 

including restoration and power loops of the secondary control level, is extremely 

challenging, and therefore a simplified analysis is used to prove the stability of the system 

to a specific condition. Additionally, the inner voltage and current loops are not included 

and the design of the secondary controller gains are not shown.  

In this context, this work aims to contribute with the modeling of parallel double 

conversion UPSs operating through a hierarchical control structure. The proposal is to 

derive a complete model for the parallel system that comprises the inner current and 

voltage loops, the virtual impedance, the droop control law and the secondary control 

level. This complete model can allow the definition of the secondary controller gains and 

the stability analysis of the system. 

 

2. KEY OBJECTIVES 

 

The main objective of this project is to contribute with the mathematical modeling 

of parallel inverters considering a connection of a generic number of UPSs. The resultant 

model should include all the control loops present in Fig. 1 to allow the definition of 

secondary controller gains and the stability analysis of the system. The specific objectives 

of this work can be divided in the following topics: 

1. Model the three-phase inverters with LC filter in dq rotating frame; 

 

2. Design the internal voltage and current loops considering zero steady-state 

error; 

 

3. Add the droop control law and the virtual impedance in the obtained model to 

guarantee a specific line characteristic (resistive or inductive); 

 

4. Validate the partial model obtained through simulation results; 

 

5. Add the secondary control laws in the model obtained according to the 

previous studies in this thesis; 

 

6. Validate the complete model obtained through simulation results; 

 

7. Study of methods for the definition of secondary controllers' gains the 

stability analysis of the system through control theory. 

 

 

 



3. METHODOLOGY 

 

In order to achieve this project’s objectives, an extensive and continuous literature 

review is necessary to compile the state-of-the-art studies and methods to model the 

different levels of control present in the hierarchical control structure. Each control level 

is modeled and then simulated to verify its accuracy and limitations. The main steps 

followed to reach the conclusion of this Sandwich Doctorate project are as follows: 

1. Literature review on the state-of-the-art studies regarding modeling and 

control design for three-phase inverters with LC filter in dq rotating frame: 

2. Validation of the literature models for a single inverter: 

a. Mathematical analysis according to literature; 

b. Design of the voltage and current controllers in dq rotating frame; 

c. Performance validation through simulation results; 

3. Addition of the droop control laws and virtual impedance: 

a. Identify the most appropriated droop characteristic (resistive or 

inductive) according to the circuit under analysis; 

b. Include the virtual impedance to force the desirable characteristic to the 

system; 

c. Perform circuit simulation for a single inverter operating under droop 

control plus virtual impedance; 

d. Include the droop control laws and the virtual impedance in the dq 

rotating frame model in state space; 

e. Validate the derived model through simulation results. 

4. Connecting of two inverters in parallel: 

a. Performance evaluation through simulation results; 

b. Include the second inverter in the state space modeling; 

c. Validate the resulting model through simulation results. 

5. Addition of the secondary control laws: 

a. Performance evaluation through simulation results for two parallel 

inverters operating under the hierarchical control; 

b. Include the amplitude restoration in the state space model; 

c. Include the frequency restoration in the state space model; 



d. Include the active and reactive power equalization in the state space 

model; 

e. Validate the complete model through simulation results. 

6. Publishing: 

a. Scientific writing and publishing of research papers; 

b. Writing of the Dissertation document. 

 

 

4. RESULTS AND CONTRIBUTION 

 

The results and contributions reached in this Sandwich Doctorate project at the 

University of Concordia, together with the PEER, are detailedly reported in the form of 

articles and technical reports that will serve to continue the doctoral thesis in progress. 

The written papers, published in the most important Brazilian journal of Power 

Electronics, are attached to the final of this document.  

The theoretical analysis developed enabled a better understanding about the topics 

under study and will enrich other researches on modeling of parallel inverters being 

performed in GEPOC - UFSM. This abroad Doctoral experience strengthened the 

relationship between Brazilian institutions and Concordia University, and will promote 

the future cooperation of both research groups. 

From a general point of view, the exchange of knowledge between nations 

contributes to the country's technological development. This is an important aspect at a 

time when the economic growth of many productive sectors of the country depends 

fundamentally on highly qualified professionals and on their training. 

 

5. PUBLICATIONS 

 

The papers developed and written during the sandwich period are the following: 

 

1. William Alegranci Venturini, Henrique Jank, Mário Lúcio da Silva Martins, Luiz 

Antônio Correa Lopes, Fábio Ecke Bisogno, Modelagem De Pequenos Sinais No 

Espaço De Estados Para Estruturas De Controle Hierárquico Em Eixos Síncronos 

Aplicado Ao Paralelismo De Ups Trifásicas, Brazilian Journal of Power 

Electronics – SOBRAEP, vol. 25, n. 1, Março 2020, 53-64. 



http://dx.doi.org/10.18618/REP.2020.1.0066 

 

 

2. William Alegranci Venturini, João Manoel Lenz, Henrique Jank, José Renes 

Pinheiro, Luiz Antônio Correa Lopes, Fábio Ecke Bisogno, Fonte Ininterrupta De 

Energia De Dupla Conversão Bidirecional Para Integração De Painéis 

Fotovoltaicos E Rastreamento Do Ponto De Máxima Potência, Brazilian Journal 

of Power Electronics – SOBRAEP, vol. 25, n. 1, Março 2020, 74-84. 

http://dx.doi.org/10.18618/REP.2020.1.0064 

 

The written papers are attached to the final of this document. 
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State-Space Small-Signal Modeling for Hierarchical Control Structures in Synchronous 
Reference Frame Applied to the Parallelism of Th ree-Phase UPS

William A. Venturini, Henrique Jank, Mário L. S. Martins, Luiz A. C. Lopes, Fábio E. 
Bisogno

MODELAGEM DE PEQUENOS SINAIS NO ESPAÇO DE ESTADOS PARA
ESTRUTURAS DE CONTROLE HIERÁRQUICO EM EIXOS SÍNCRONOS
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Resumo – Este trabalho propõe uma modelagem de
pequenos sinais em eixos síncronos para estruturas de
controle hierárquico aplicado ao paralelismo de UPSs
trifásicas onde são incluídas todas as malhas de controle.
São consideradas as malhas internas de corrente e
tensão, impedância virtual, controle droop e malhas do
controle secundário para restaurações de amplitude e
frequência, bem como para a equalização de potências.
A modelagem é desenvolvida no espaço de estados e
consiste na linearização do sistema em torno de um
ponto de equilíbrio. Os modelos obtidos são validados
através de resultados de simulação, e correspondem
precisamente aos valores médios das formas de onda
analisadas. Resultados hardware-in-the-loop demonstram
a funcionalidade da modelagem proposta na definição
dos ganhos dos controladores da estrutura de controle
hierárquico utilizada, bem como seu desempenho.

Palavras-chave – Controle Hierárquico, Espaço de
Estados, Fontes Ininterruptas de Energia, Modelagem de
Pequenos Sinais.

STATE-SPACE SMALL-SIGNAL MODELING
FOR HIERARCHICAL CONTROL
STRUCTURES IN SYNCHRONOUS

REFERENCE FRAME APPLIED TO THE
PARALLELISM OF THREE-PHASE UPS

Abstract – This paper proposes a small-signal modeling
in synchronous reference frame for hierarchical control
structures applied to the parallelism of three-phase UPS
where all the control loops are included. It considers
the inner current and voltage loops, virtual impedance,
droop control and secondary control loops for amplitude
and frequency restorations, as well as for active and
reactive power equalizations. The presented modeling
is developed in the state-space and consists of the
linearization around an equilibrium point. The obtained
models are validated through simulation results, which
correspond precisely to the average values of the analyzed
waveforms. Hardware-in-the-loop results confirm the
functionality of the proposed modeling in the definition of

Artigo submetido em 08/11/2019. Primeira revisão em 15/01/2020. Aceito para
publicação em 31/03/2020 por recomendação do Editor Marcello Mezaroba.
http://dx.doi.org/10.18618/REP.2020.1.0066

the hierarchical control structure controllers gains, as well
as its performance.

Keywords – Hierarchical Control, Small-Signal
Modeling, State-Space, Uninterruptible Power Supplies.

I. INTRODUÇÃO

As fontes ininterruptas de energia (UPS - Uninterruptible
Power Supplies) são equipamentos utilizados para proteger
cargas críticas, como é o caso de sistemas de telecomunicações,
data center e computação em nuvem, contra distúrbios que
ocorrem na tensão fornecida pelas concessionárias de energia
[1], [2]. Podem ser classificadas como off-line, interativa ou
dupla conversão, sendo esta última reconhecida por apresentar
o melhor desempenho dentre os tipos citados, alimentando
a carga independentemente das condições da rede pública
[1]. Cabe salientar que, por apresentarem dois estágios de
conversão de energia, estas UPSs geralmente possuem um
menor rendimento e um custo mais elevado que as demais [3].

Com o intuito de flexibilizar a expansão e o aumento da
confiabilidade do sistema, é usual a conexão paralela de UPSs
[1], [2]. Dentre as técnicas empregadas para o paralelismo, o
controle hierárquico vem se tornando a configuração padrão
utilizada [4]. Esta estratégia divide a estrutura de controle
em níveis com diferentes bandas passantes e encarregados de
atribuições distintas, permitindo assim a regulação da tensão
do ponto de acoplamento comum (PAC), além de equalizar as
potências fornecidas por todas as unidades conectadas [4], [5].

Apesar do desempenho satisfatório, esta técnica apresenta
uma alta complexidade de análise, devido basicamente aos
vários níveis de controle empregados, o que implica em uma
carência da literatura no que se refere a modelagem completa
do sistema [6], [7]. O preenchimento desta lacuna se torna
evidente uma vez que na conexão de dois ou mais inversores
em paralelo, devido ao acoplamento do sistema, podem haver
oscilações de baixa frequência que reduzem a margem de fase
do sistema, podendo levar à instabilidade [8].

Em [8] é salientado que não existe na literatura uma
abordagem que inclua todos os níveis do controle hierárquico
em um único modelo, e por este motivo propõe uma modelagem
de pequenos sinais para as malhas responsáveis apenas pelo
paralelismo. Contudo, as malhas internas de tensão e corrente
não são consideradas, o que também é feito por [9] e por [10].
De acordo com [6] e [8], ignorar as malhas internas no processo
de modelagem conduz a erros de regime transitório, e em alguns
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Fig. 1. Estrutura de controle hierárquico em eixos síncronos para o paralelismo de UPSs trifásicas.

casos, estas dinâmicas tornam-se proeminentes e podem afetar
a estabilidade do sistema.

Deste modo, o presente trabalho propõe uma modelagem
de pequenos sinais no espaço de estados para estruturas de
controle hierárquico aplicado ao paralelismo de UPSs onde
consideram-se todas as malhas de controle do sistema. Os
modelos obtidos são validados via resultados de simulação,
os quais se mostram adequados ao representar os valores
médios das variáveis em questão. Resultados HIL (Hardware-
in-the-Loop) são adquiridos para demonstrar o desempenho
satisfatório da estrutura de controle utilizada.

II. ESTRUTURA DE CONTROLE HIERÁRQUICO PARA O
PARALELISMO DE UPS TRIFÁSICAS

A estrutura de controle hierárquico utilizada para o
paralelismo de UPSs é mostrada na Figura 1. Este sistema
de controle é semelhante à estrutura proposta por [10], a qual
utiliza um controle hierárquico mestre-escravo para garantir
a regulação da amplitude e da frequência da tensão do PAC
em microrredes enquanto distribuindo de forma precisa as
potências ativas e reativas entre todos os inversores conectados.
Como diferencial, a estrutura apresentada neste trabalho é
aplicada à UPSs trifásicas, e todo o controle é realizado em
eixos síncronos dq, o que possibilita o uso de controladores
proporcionais-integrais (PI) para eliminar o erro em regime
permanente das malhas internas de corrente e de tensão. A
topologia faz uso de inversores trifásicos meia-ponte com
filtros LC de saída. Mais detalhes sobre a topologia das UPSs
utilizadas neste trabalho podem ser encontrados em [11].

Esta estrutura apresenta os níveis de controle 0, 1 e 2, cada
um com funções e bandas-passantes distintas, onde todas as
unidades em paralelo possuem esse sistema, sendo habilitadas
apenas as malhas de interesse, conforme a característica dos
inversores: mestre ou escravo. Se o inversor opera como mestre,

as chaves SE e Sω assumem a posição 1. De forma semelhante,
na operação como escravo, SE e Sω adquirem a posição 2.

O nível 0 compreende as malhas de controle mais internas
e rápidas do sistema. Uma malha para a tensão de saída,
implementada em eixos síncronos, regula as tensões vod e voq
em seus valores de referência, v∗od e v∗oq, respectivamente. Essa
malha gera as referências i∗d e i∗q, que são comparadas com
as correntes dos indutores de saída, id e iq, gerando sinais de
erro que são compensados e produzem as ações de controle em
eixos síncronos uid e uiq. Estas variáveis são então convertidas
para coordenadas abc para a geração dos sinais de comando
dos braços de interruptores do inversor a partir da modulação
SPWM (Sinusoidal Pulse Width Modulation).

O nível 1 é composto pelo método droop, o qual compartilha
as potências fornecidas às cargas entre as UPSs através da
imposição de desvios de amplitude e frequência na tensão de
referência utilizada pelas malhas internas, mesmo na ausência
de comunicação entre as unidades [1],[2],[5],[12]. As potências
instantâneas ativa (po) e reativa (qo) são calculadas a partir das
componentes dq da tensão e da corrente de saída, sendo após
filtradas por meio de filtros passa-baixas (FPB) de primeira
ordem, o que resulta nas potências Po e Qo, respectivamente.

Uma resistência virtual é utilizada entre os níveis 0 e 1
para garantir uma característica resistiva para a impedância
de saída do inversor, apesar que, em redes de baixa de
tensão, as impedâncias de linha já apresentam usualmente essa
característica [12]. Assim, pode-se utilizar o método droop
para o caso resistivo, o que minimiza o impacto de possíveis
discrepâncias entre os valores das impedâncias de linha dos
inversores e aumenta a estabilidade do sistema [5].

Apesar do controle droop ser amplamente utilizado, seu
funcionamento é baseado em desvios de tensão, o que pode
prejudicar o funcionamento das cargas. De forma a minimizar
estes problemas, o controle de nível 2 é incluído, de forma
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distinta para a UPS mestre e para as escravas. No mestre,
é responsável pela regulação da amplitude e da frequência
da tensão do PAC nos seus valores de referência através de
controladores PI presentes nas malhas de restauração.

Nas UPSs escravas, o controle secundário envia e recebe
informações através de um barramento de comunicação CAN
(Controller Area Network) relativas às potências ativa e reativa
de cada inversor, e a partir da média destas potências, gera
sua própria referência de potência. Os erros de potências
são compensados por controladores PI, e ajustam tanto a
amplitude quanto a frequência da referência da tensão de saída,
eliminando o erro de compartilhamento em regime permanente.

A CAN também compartilha o identificador de cada UPS,
sendo atribuída à unidade com o menor identificador a função
de mestre. Em caso de falha do mestre, uma nova unidade,
agora com o menor identificador, pode receber esta função e
assim manter o sistema em funcionamento.

III. MODELAGEM MATEMÁTICA INDIVIDUAL EM
EIXOS SÍNCRONOS

Nesta seção são derivadas as equações diferenciais que
representam a dinâmica dos inversores operando com a
estrutura de controle hierárquico em eixos síncronos. Os
inversores são modelados no domínio de suas próprias
frequências locais, as quais são geradas internamente pelas
ações do controle droop e controle secundário. A planta e as
malhas internas são modeladas de forma semelhante a [13].

A. Modelo da Planta em Abc
Os inversores de tensão são conectados ao barramento CA

através do indutor (L f ) e capacitor (Cf ) de filtro, indutor de
linha (Lc) e resistências intrínsecas dos indutores (r f e rc). As
equações de estado dos filtros LC, por fase, são dadas por:

diL f

dt
=

1
L f

ui −
r f

L f
iL f −

1
L f

vo. (1)

dvo

dt
=

1
Cf

iL f −
1

Cf
iLc . (2)

diLc

dt
=

1
Lc

vo −
rc

Lc
iLc −

1
Lc

vPAC . (3)

onde ui é a tensão aplicada à entrada do filtro LC, vo é tensão
no capacitor de saída e vPAC é a tensão no PAC.

B. Modelo da Planta em Dq
As dinâmicas do sistema no domínio abc podem ser

transformadas para eixos síncronos através da seguinte relação:

xdq0 = Tdq0xabc . (4)

onde os índices d e q representam variáveis relativas,
respectivamente, aos eixos direto e em quadratura, e Tdq0 é
a Transformação de Park invariante em amplitude, dada por:

Tdq0 =
2
3




cos(θ) cos(θ −2π/3) cos(θ +2π/3)

−sen(θ)−sen(θ −2π/3)−sen(θ +2π/3)

1/2 1/2 1/2


 .

(5)

Dessa forma, aplicando a transformação abc-dq, apresentada
em (4), em (1)-(3), obtêm-se as dinâmicas do filtro LC em eixos
síncronos, conforme:

did
dt

=
1

L f
uid −

r f

L f
id −

1
L f

vod +ω iq. (6)

diq
dt

=
1

L f
uiq −

r f

L f
iq −

1
L f

voq −ω id . (7)

dvod

dt
=

1
Cf

id −
1

Cf
iod +ω voq. (8)

dvoq

dt
=

1
Cf

iq −
1

Cf
ioq −ω vod . (9)

diod

dt
=

1
Lc

vod −
rc

Lc
iod −

1
Lc

vPACd +ω ioq. (10)

dioq

dt
=

1
Lc

voq −
rc

Lc
ioq −

1
Lc

vPACq −ω iod . (11)

onde ω é a frequência angular da tensão de saída.

C. Malha de Controle de Corrente
As malhas internas de corrente utilizam controladores PI

para rastrear as referências i∗d e i∗q e assim eliminar o erro em
regime permanente. São utilizadas realimentações para reduzir
o acoplamento natural entre as componentes d e q. A Figura 2
mostra a estrutura do controlador de corrente.

De acordo com a Figura 2, nota-se que as ações de controle
uid e uiq geradas são dadas por:

uid = −ωref L f iq + kpc(i∗d − id)+
kic

s
(i∗d − id). (12)

uiq = ωref L f id + kpc(i∗q − iq)+
kic

s
(i∗q − iq) . (13)

onde kic e kip são as componentes integral e proporcional do
controlador de corrente, respectivamente.

Com o intuito de simplificar análises posteriores, são
utilizadas variáveis auxiliares ao longo deste artigo para
representar as integrais dos erros. Assim, pode-se descrever as
integrais dos erros de corrente por:

CId =
(i∗d − id)

s
, CIq =

(i∗q − iq)
s

. (14)

as quais possuem as seguintes dinâmicas:

dCId

dt
= i∗d − id ,

dCIq

dt
= i∗q − iq . (15)

Assim, (12) e (13) podem ser reescritas como:
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Fig. 1. Estrutura de controle hierárquico em eixos síncronos para o paralelismo de UPSs trifásicas.

casos, estas dinâmicas tornam-se proeminentes e podem afetar
a estabilidade do sistema.

Deste modo, o presente trabalho propõe uma modelagem
de pequenos sinais no espaço de estados para estruturas de
controle hierárquico aplicado ao paralelismo de UPSs onde
consideram-se todas as malhas de controle do sistema. Os
modelos obtidos são validados via resultados de simulação,
os quais se mostram adequados ao representar os valores
médios das variáveis em questão. Resultados HIL (Hardware-
in-the-Loop) são adquiridos para demonstrar o desempenho
satisfatório da estrutura de controle utilizada.

II. ESTRUTURA DE CONTROLE HIERÁRQUICO PARA O
PARALELISMO DE UPS TRIFÁSICAS

A estrutura de controle hierárquico utilizada para o
paralelismo de UPSs é mostrada na Figura 1. Este sistema
de controle é semelhante à estrutura proposta por [10], a qual
utiliza um controle hierárquico mestre-escravo para garantir
a regulação da amplitude e da frequência da tensão do PAC
em microrredes enquanto distribuindo de forma precisa as
potências ativas e reativas entre todos os inversores conectados.
Como diferencial, a estrutura apresentada neste trabalho é
aplicada à UPSs trifásicas, e todo o controle é realizado em
eixos síncronos dq, o que possibilita o uso de controladores
proporcionais-integrais (PI) para eliminar o erro em regime
permanente das malhas internas de corrente e de tensão. A
topologia faz uso de inversores trifásicos meia-ponte com
filtros LC de saída. Mais detalhes sobre a topologia das UPSs
utilizadas neste trabalho podem ser encontrados em [11].

Esta estrutura apresenta os níveis de controle 0, 1 e 2, cada
um com funções e bandas-passantes distintas, onde todas as
unidades em paralelo possuem esse sistema, sendo habilitadas
apenas as malhas de interesse, conforme a característica dos
inversores: mestre ou escravo. Se o inversor opera como mestre,

as chaves SE e Sω assumem a posição 1. De forma semelhante,
na operação como escravo, SE e Sω adquirem a posição 2.

O nível 0 compreende as malhas de controle mais internas
e rápidas do sistema. Uma malha para a tensão de saída,
implementada em eixos síncronos, regula as tensões vod e voq
em seus valores de referência, v∗od e v∗oq, respectivamente. Essa
malha gera as referências i∗d e i∗q, que são comparadas com
as correntes dos indutores de saída, id e iq, gerando sinais de
erro que são compensados e produzem as ações de controle em
eixos síncronos uid e uiq. Estas variáveis são então convertidas
para coordenadas abc para a geração dos sinais de comando
dos braços de interruptores do inversor a partir da modulação
SPWM (Sinusoidal Pulse Width Modulation).

O nível 1 é composto pelo método droop, o qual compartilha
as potências fornecidas às cargas entre as UPSs através da
imposição de desvios de amplitude e frequência na tensão de
referência utilizada pelas malhas internas, mesmo na ausência
de comunicação entre as unidades [1],[2],[5],[12]. As potências
instantâneas ativa (po) e reativa (qo) são calculadas a partir das
componentes dq da tensão e da corrente de saída, sendo após
filtradas por meio de filtros passa-baixas (FPB) de primeira
ordem, o que resulta nas potências Po e Qo, respectivamente.

Uma resistência virtual é utilizada entre os níveis 0 e 1
para garantir uma característica resistiva para a impedância
de saída do inversor, apesar que, em redes de baixa de
tensão, as impedâncias de linha já apresentam usualmente essa
característica [12]. Assim, pode-se utilizar o método droop
para o caso resistivo, o que minimiza o impacto de possíveis
discrepâncias entre os valores das impedâncias de linha dos
inversores e aumenta a estabilidade do sistema [5].

Apesar do controle droop ser amplamente utilizado, seu
funcionamento é baseado em desvios de tensão, o que pode
prejudicar o funcionamento das cargas. De forma a minimizar
estes problemas, o controle de nível 2 é incluído, de forma
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uid = −ωref L f iq + kpc(i∗d − id)+ kicCId . (16)
uiq = ωref L f id + kpc(i∗q − iq)+ kicCIq . (17)

D. Malha de Controle da Tensão de Saída
As malhas de controle de tensão também são compostas

por compensadores do tipo PI para eliminar o erro em regime
permanente. De forma semelhante às malhas de corrente, são
utilizadas realimentações para reduzir o acoplamento entre as
variáveis em eixos síncronos. A Figura 3 mostra a estrutura do
controlador de tensão em eixos síncronos.

Observa-se que as saídas dos controladores de tensão são as
referências utilizadas para as malhas de corrente. Dessa forma,
as referências de corrente podem ser escritas como:

i∗d = −ωrefCf voq + kpv(v∗od − vod)+
kiv

s
(v∗od − vod).(18)

i∗q = ωrefCf vod + kpv(v∗oq − voq)+
kiv

s
(v∗oq − voq) . (19)

As integrais dos erros de tensão podem ser substituídas pelas
seguintes variáveis auxiliares:

CVd =
v∗od − vod

s
. CVq =

v∗oq − voq

s
. (20)

onde suas respectivas dinâmicas podem ser representadas por:

dCVd

dt
= v∗od − vod .

dCVq

dt
= v∗oq − voq . (21)

Assim, (18) e (19) podem ser reescritas considerando (20):

i∗d = −ωrefCf voq + kpv(v∗od − vod)+ kivCVd . (22)
i∗q = ωrefCf vod + kpv(v∗oq − voq)+ kivCVq . (23)

E. Controle Droop
O controlador de nível primário, responsável pela

distribuição de potências entre as unidades conectadas em
paralelo, gera as referências de tensão a partir das medições das
potências ativas e reativas de saída. As potências instantâneas
são calculadas a partir das componentes em eixos síncronos da
tensão de saída do filtro LC e das correntes de saída. Assim, as
potências trifásicas instantâneas ativa e reativa são dadas por:

po = 3
vodiod + voqioq

2
, qo = 3

voqiod − vodioq

2
. (24)
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Fig. 3. Controlador de tensão em eixos síncronos.

A partir da utilização dos filtros passa-baixas, pode-se isolar
as componentes médias das potências, de acordo com:

Po =
ωc

s+ωc
po, Qo =

ωc

s+ωc
qo . (25)

onde ωc é a frequência angular de corte do filtro passa-baixas.
Substituindo-se (24) em (25) e rearranjado os termos, obtêm-

se as dinâmicas das potências ativa e reativa, conforme:

dPo

dt
= −ωcPo +ωc

(
3

vodiod + voqioq

2

)
. (26)

dQo

dt
= −ωcQo +ωc

(
3

voqiod − vodioq

2

)
. (27)

As equações características do controle droop para
inversores com impedância de saída resistiva é dado por [11]:

Eo = Ere f −nPo. (28)
ω = ωre f +mQo . (29)

onde Eref é a referência de amplitude, n e m são os coeficientes
droop de amplitude e frequência, respectivamente. Os
coeficientes droop são projetados de acordo com os desvios
máximos de amplitude (10%) e frequência (2%) determinados
para as potências ativa e reativa nominais [10].

A amplitude da tensão, considerando a operação do método
droop, pode ser representada em eixos síncronos por:

v∗od = Ere f −nPo, v∗oq = 0 . (30)

F. Impedância Virtual
O controle droop depende fortemente da característica e dos

valores das impedâncias de linha que conectam os inversores ao
barramento CA. De forma a garantir uma característica resistiva
à impedância de saída e reduzir o impacto de discrepâncias
entre os valores das impedâncias de linha, são utilizadas
resistências virtuais. A implementação desta resistência é
através da realimentação da corrente do indutor do filtro de
saída através de um ganho Rv, o que proporciona uma queda de
tensão proporcional nas amplitudes de referência em eixo direto
(Evd) e em quadratura (Evq). A implementação da resistência
virtual é realizada da seguinte forma:

Evd =−Rvid , Evq =−Rviq . (31)

Conforme o valor de Rv é aumentado, tem-se um melhor
compartilhamento de potência. Contudo, este aumento
ocasiona uma maior queda na tensão de saída. De acordo
com [14], um valor adequado para a resistência virtual é cerca
de 10% da resistência equivalente de carga.

G. Controle Secundário: Mestre
A UPS mestre é responsável por restaurar a amplitude

e a frequência da tensão do barramento CA no seu valor
nominal. Para isso, possui duas malhas externas de controle,
uma para a restauração de amplitude e outra para a restauração
de frequência, ambas utilizando controladores PI. Ao longo do
texto utiliza-se o índice 1 para indicar as variáveis referentes
ao inversor mestre.
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Fig. 4. Restauração de amplitude.

1) Restauração de amplitude: Esta malha utiliza o ganho
integral kiE e o ganho proporcional kpE para compensar os
desvios de amplitude introduzidos pelo método droop e pela
ação da resistência virtual. A Figura 4 apresenta a malha de
restauração de amplitude.

A ação de controle da malha da restauração de amplitude é
dada por:

Esec = kpE
(
Ere f − vod1

)
+

kiE

s

(
Ere f − vod1

)
. (32)

A integral do erro de amplitude pode ser substituída por
uma variável auxiliar. A variável auxiliar da restauração de
amplitude e sua respectiva dinâmica são:

CE =
Ere f − vod1

s
,

dCE
dt

= Ere f − vod1 . (33)

Assim, (32) pode ser reescrito como:

Esec = kpE
(
Ere f − vod1

)
+ kiECE . (34)

2) Restauração de frequência: De forma semelhante à
restauração de amplitude, é utilizada uma malha específica
para compensar o desvio de frequência proporcionado pelo
controle primário. A Figura 5 mostra a malha de restauração
de frequência. A ação de controle dessa malha é dada por:

ωsec = kpω
(
ωre f −ω1

)
+

kiω

s

(
ωre f −ω1

)
. (35)

onde kpω e kiω são os ganhos proporcional e integral da malha
de restauração de frequência, respectivamente.

H. Referência de Tensão Resultante para o Mestre
Para o mestre, a ação de controle da malha de restauração

de amplitude, bem como a queda de tensão inserida pela
resistência virtual, são adicionadas na geração das amplitudes
de referência. Dessa forma, as referências de amplitude
resultantes, em eixos síncronos, são dadas por:

v∗od1 = Ere f −n1 Po1 − Rvid1 +

kpE
(
Ere f − vod1

)
+ kiECE. (36)

v∗oq1 =−Rviq1 . (37)

A frequência da tensão de saída do mestre é dada por (29)
somando-se a ação (35). Logo, pode-se escrever a frequência
resultante da tensão de saída do mestre como:

secω
iωk

pωk

ʃrefω

ω

Fig. 5. Restauração de frequência.

ω = ωre f +mQo +ωsec . (38)

Incluindo-se a dinâmica do FPB em (25) e considerando
a derivada de Qo em (27), pode-se encontrar a dinâmica da
frequência da tensão de saída do mestre, de acordo com:

dω1

dt
=

m1

(
−ωcQo +ωc

(
3

voqiod − vodioq

2

))

1+ kpω
+

kiω
(
ωre f −ω1

)
1+ kpω

.

(39)

I. Controle Secundário: Escravos
Uma vez que a tensão do barramento CA é regulada pelo

mestre, os inversores escravos apenas precisam garantir que
as potências fornecidas por cada unidade em paralelo sejam
equivalentes. Para isso, contam com malhas de equalização de
potência ativa e reativa. De forma a se evitar grandes variações
transitórias de potências para o mestre, salienta-se que as
malhas de equalizações dos escravos devem ser suficientemente
mais rápidas que as malhas de restaurações do mestre. Utiliza-
se o índice i para indicar o número de referência do respectivo
inversor escravo.

1) Equalização de potência ativa: Esta malha recebe via
comunicação CAN os valores das potências ativas de todas as
unidades em paralelo, bem como a informação do número de
unidades (N) conectadas ao barramento CA, e realiza o cálculo
da potência ativa média. Este valor é utilizado como referência
para a própria unidade, que controla sua potência de saída neste
valor médio. A Figura 6 apresenta a malha de equalização de
potência ativa. A ação de controle dessa malha é dada por:

EPseci = kpP (P̄o −Poi)+
kiP

s
(P̄o −Poi) . (40)

onde a potência ativa média é calculada por

P̄o =
N

∑
i=1

Poi

N
. (41)

É utilizada também uma variável auxiliar para representar
a integral do erro de potência ativa. A variável auxiliar da
potência ativa, bem como a dinâmica atribuída a ela, são dadas,
respectivamente, por:

CPi =
P̄o −Poi

s
,

dCPi

dt
= P̄o −Poi . (42)

Logo, (40) pode ser escrita considerando (42), conforme:

EPseci = kpP (P̄o −Poi)+ kiPCPi. (43)
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Fig. 6. Malha de equalização de potência ativa.

uid = −ωref L f iq + kpc(i∗d − id)+ kicCId . (16)
uiq = ωref L f id + kpc(i∗q − iq)+ kicCIq . (17)

D. Malha de Controle da Tensão de Saída
As malhas de controle de tensão também são compostas

por compensadores do tipo PI para eliminar o erro em regime
permanente. De forma semelhante às malhas de corrente, são
utilizadas realimentações para reduzir o acoplamento entre as
variáveis em eixos síncronos. A Figura 3 mostra a estrutura do
controlador de tensão em eixos síncronos.

Observa-se que as saídas dos controladores de tensão são as
referências utilizadas para as malhas de corrente. Dessa forma,
as referências de corrente podem ser escritas como:

i∗d = −ωrefCf voq + kpv(v∗od − vod)+
kiv

s
(v∗od − vod).(18)

i∗q = ωrefCf vod + kpv(v∗oq − voq)+
kiv

s
(v∗oq − voq) . (19)

As integrais dos erros de tensão podem ser substituídas pelas
seguintes variáveis auxiliares:

CVd =
v∗od − vod

s
. CVq =

v∗oq − voq

s
. (20)

onde suas respectivas dinâmicas podem ser representadas por:

dCVd

dt
= v∗od − vod .

dCVq

dt
= v∗oq − voq . (21)

Assim, (18) e (19) podem ser reescritas considerando (20):

i∗d = −ωrefCf voq + kpv(v∗od − vod)+ kivCVd . (22)
i∗q = ωrefCf vod + kpv(v∗oq − voq)+ kivCVq . (23)

E. Controle Droop
O controlador de nível primário, responsável pela

distribuição de potências entre as unidades conectadas em
paralelo, gera as referências de tensão a partir das medições das
potências ativas e reativas de saída. As potências instantâneas
são calculadas a partir das componentes em eixos síncronos da
tensão de saída do filtro LC e das correntes de saída. Assim, as
potências trifásicas instantâneas ativa e reativa são dadas por:

po = 3
vodiod + voqioq

2
, qo = 3

voqiod − vodioq

2
. (24)
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Fig. 3. Controlador de tensão em eixos síncronos.

A partir da utilização dos filtros passa-baixas, pode-se isolar
as componentes médias das potências, de acordo com:

Po =
ωc

s+ωc
po, Qo =

ωc

s+ωc
qo . (25)

onde ωc é a frequência angular de corte do filtro passa-baixas.
Substituindo-se (24) em (25) e rearranjado os termos, obtêm-

se as dinâmicas das potências ativa e reativa, conforme:

dPo

dt
= −ωcPo +ωc

(
3

vodiod + voqioq

2

)
. (26)

dQo

dt
= −ωcQo +ωc

(
3

voqiod − vodioq

2

)
. (27)

As equações características do controle droop para
inversores com impedância de saída resistiva é dado por [11]:

Eo = Ere f −nPo. (28)
ω = ωre f +mQo . (29)

onde Eref é a referência de amplitude, n e m são os coeficientes
droop de amplitude e frequência, respectivamente. Os
coeficientes droop são projetados de acordo com os desvios
máximos de amplitude (10%) e frequência (2%) determinados
para as potências ativa e reativa nominais [10].

A amplitude da tensão, considerando a operação do método
droop, pode ser representada em eixos síncronos por:

v∗od = Ere f −nPo, v∗oq = 0 . (30)

F. Impedância Virtual
O controle droop depende fortemente da característica e dos

valores das impedâncias de linha que conectam os inversores ao
barramento CA. De forma a garantir uma característica resistiva
à impedância de saída e reduzir o impacto de discrepâncias
entre os valores das impedâncias de linha, são utilizadas
resistências virtuais. A implementação desta resistência é
através da realimentação da corrente do indutor do filtro de
saída através de um ganho Rv, o que proporciona uma queda de
tensão proporcional nas amplitudes de referência em eixo direto
(Evd) e em quadratura (Evq). A implementação da resistência
virtual é realizada da seguinte forma:

Evd =−Rvid , Evq =−Rviq . (31)

Conforme o valor de Rv é aumentado, tem-se um melhor
compartilhamento de potência. Contudo, este aumento
ocasiona uma maior queda na tensão de saída. De acordo
com [14], um valor adequado para a resistência virtual é cerca
de 10% da resistência equivalente de carga.

G. Controle Secundário: Mestre
A UPS mestre é responsável por restaurar a amplitude

e a frequência da tensão do barramento CA no seu valor
nominal. Para isso, possui duas malhas externas de controle,
uma para a restauração de amplitude e outra para a restauração
de frequência, ambas utilizando controladores PI. Ao longo do
texto utiliza-se o índice 1 para indicar as variáveis referentes
ao inversor mestre.
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2) Equalização de potência reativa: A malha de equalização
de potência reativa funciona de forma análoga à malha de
potência ativa. A Figura 7 apresenta a malha de equalização de
potência reativa.
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oiQ
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N

∑
N
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iQk

pQk

ʃ
ωQ ecs

Fig. 7. Malha de equalização de potência reativa.

A média das potências reativas é representada por:

Q̄o =
N

∑
i=1

Qoi

N
. (44)

Assim, a ação de controle resultante é:

ωQseci = kpQ
(
Q̄o −Qoi

)
+

kiQ

s

(
Q̄o −Qoi

)
. (45)

J. Referência de Tensão Resultante para os Escravos
Para os escravos, a ação de controle da malha de equalização

de potência ativa é adicionada na geração das tensões de
referência, bem como a queda da resistência virtual e ações do
método droop. Dessa forma, as referências de tensão para os
escravos, em eixos síncronos, são dadas por:

v∗odi = Ere f −ni Poi −Rvidi +

kpP (P̄o −Poi) + kiPCPi. (46)

v∗oqi =−Rviqi . (47)

A ação de controle (45) é somada em (29), e a dinâmica da
frequência dos escravos é dada por:

dωi

dt
= (mi + kpQ)

(
dQoi

dt

)
+ kiQQoi−

N
∑

i=1

kpQ

(
dQoi

dt

)
+ kiQQoi

N
.

(48)

IV. MODELAGEM DE PEQUENOS SINAIS EM EIXOS
SÍNCRONOS NO ESPAÇO DE ESTADOS

As equações que representam as dinâmicas do sistema de
controle apresentado podem ser linearizadas em torno de um
ponto específico de operação, viabilizando assim a utilização
de ferramentas conhecidas de análise para o caso linear. A
linearização é realizada em torno de um ponto de equilíbrio
utilizando a expansão de Taylor de primeira ordem para uma
função de n variáveis [15]–[17].

Linearizando-se as equações diferenciais obtidas na seção
III, encontram-se as dinâmicas linearizadas dos inversores
mestre e escravos, em seus respectivos domínios de frequência.
Dessa forma, obtém-se um sistema autônomo na forma padrão:

•
∆x = A ∆x. (49)

onde o símbolo ∆ representa uma pequena perturbação da

variável de interesse em relação ao ponto de equilíbrio, o termo
com ponto representa a derivada da variável de estado em
relação ao tempo e A é a matriz Jacobiana. Os vetores de
estados para o mestre e para os escravos são, respectivamente:

∆x1 = [∆ω1 ∆Po1 ∆Qo1 ∆CE ∆CVd1 ∆CVq1 ∆CId1

∆CIq1 ∆id1 ∆iq1 ∆vod1 ∆voq1 ∆iod1 ∆ioq1]. (50)

∆xi = [∆ωi ∆Poi ∆Qoi ∆CPi ∆CVdi ∆CVqi ∆CIdi

∆CIqi ∆idi ∆iqi ∆vodi ∆voqi ∆iodi ∆ioqi]. (51)

Para o mestre, obtêm-se as seguintes equações diferenciais
linearizadas:

•
∆ω1 =

m1
•

∆Qo1−∆ω1kiω

1+ kpω
. (52)

•
∆Po1 =−ωc∆Po1 +ωcγ1. (53)

•
∆Qo1 =−ωc∆Qo1 +ωcγ2. (54)

•
∆CE =−∆vod1. (55)

•
∆CVd1 =−n1 ∆Po1 −Rv∆id1 −∆vod1 (kpE +1)+

kiE∆CE. (56)
•

∆CVq1 .=−Rv∆iq1 −∆voq1. (57)
•

∆CId1 .=−ωrefCf ∆voq1 + kiv∆CVd1 −∆id1(kpvRv +1)−
∆vod1kpv (kpE +1)+ kpv(−n1 ∆Po1 + kiE∆CE). (58)

•
∆CIq1 = ωrefCf ∆vod1 + kiv∆CVq1 −∆iq1(kpvRv +1)−

∆voq1kpv. (59)
•

∆id1 =
1

L f
∆uid1 −

r f

L f
∆id1 −

1
L f

∆vod1 +ωo ∆iq1 +

∆ω1 Iq1. (60)
•

∆iq1 =
1

L f
∆uiq1 −

r f

L f
∆iq1 −

1
L f

∆voq1 −ωo ∆id1 −

∆ω1 Id1. (61)
•

∆vod1 =
1

Cf
∆id1 −

1
Cf

∆iod1 +ωo ∆voq1 +∆ω1 Voq1. (62)

•
∆voq1 =

1
Cf

∆iq1 −
1

Cf
∆ioq1 −ωo ∆vod1 −∆ω1 Vod1. (63)

•
∆iod1=

1
Lc

∆vod1 −
rc

Lc
∆iod1 −

1
Lc

∆vPACd +

ωo∆ ioq1 +∆ω1 Ioq1. (64)
•

∆ioq1 =
1
Lc

∆voq1 −
rc

Lc
∆ioq1 −

1
Lc

∆vPACq −

ωo ∆ iod1 −∆ω1 Iod1 . (65)

onde Vod e Voq são as tensões de saída em dq no ponto de
equilíbrio, Iod e Ioq são as correntes de saída em dq no ponto
de equilíbrio, ωo é a frequência angular no ponto de equilíbrio
e γ1 e γ2 são utilizados para reduzir as equações diferenciais
obtidas, e representam respectivamente:
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γ1 = 3
∆vod1Iod1 +∆voq1Ioq1 +Vod1∆iod1 +Voq1∆ioq1

2
. (66)

γ2 = 3
∆vod1Ioq1 −∆voq1Iod1 −Voq1∆iod1 +Vod1∆ioq1

2
. (67)

Para os escravos, as equações diferenciais linearizadas
obtidas são:

•
∆ωi = (mi + kpQ)

•
∆Qoi +kiQ∆Qoi − (68)

N

∑
i=1

kpQ
•

∆Qoi +kiQ∆Qoi

N
. (69)

•
∆Poi =−ωc∆Poi +ωcγ3. (70)
•

∆Qoi =−ωc∆Qoi +ωcγ4. (71)
•

∆CPi = ∆P̄o −∆Poi. (72)
•

∆CVdi =−(ni + kpP)∆Poi −Rv∆idi + kpPP̄o +

kiP∆CPi −∆vodi. (73)
•

∆CVqi =−Rv∆iqi −∆voqi. (74)
•

∆CIdi =−ωrefCf ∆voqi −∆idi (kpvRv +1)+
kiv∆CVdi − kpv∆vodi +

kpv(−ni ∆Poi + kpP (∆P̄o −∆Poi)+ kiP∆CPi). (75)
•

∆idi =
1

L f
∆uidi −

r f

L f
∆idi −

1
L f

∆vodi +ωo ∆iqi +

∆ωi Iqi. (76)
•

∆iqi =
1

L f
∆uiqi −

r f

L f
∆iqi −

1
L f

∆voqi −ωo ∆idi −

∆ωi Idi. (77)
•

∆vodi =
1

Cf
∆idi −

1
Cf

∆iodi +ωo ∆voqi +∆ωi Voqi. (78)

•
∆voqi =

1
Cf

∆iqi −
1

Cf
∆ioqi −ωo ∆vodi −∆ωi Vodi. (79)

•
∆iodi =

1
Lc

∆vodi −
rc

Lc
∆iodi −

1
Lc

∆vPACd +

ωo∆ ioqi +∆ωi Ioqi. (80)
•

∆ioqi =
1
Lc

∆voqi −
rc

Lc
∆ioqi −

1
Lc

∆vPACq −

ωo ∆ iodi −∆ωi Iodi . (81)

onde os termos γ3 e γ4 são, respectivamente:

γ3 = 3
∆vodiIodi +∆voqiIoqi +Vodi∆iodi +Voqi∆ioqi

2
. (82)

γ4 = 3
∆vodiIoqi −∆voqiIodi −Voqi∆iodi +Vodi∆ioqi

2
. (83)

As equações (52)-(83) representam as dinâmicas dos
inversores em eixos síncronos no domínio de suas próprias
frequências locais. Contudo, para a obtenção de um modelo
completo abrangendo todos os inversores, impedâncias de linha
e carga, é necessário utilizar um mesmo domínio de referência
dq. Para isso, é considerada a frequência do inversor mestre
como referência para os demais, e este domínio comum é

denominado DQ. A Figura 8 mostra o diagrama de blocos
do modelo completo de pequenos sinais no espaço de estados
para o paralelismo de UPSs.

Δω1

Cargas
trifásicas

UPS #1
(Mestre)

UPS #2
(Escravo)

UPS #N
(Escravo)

Δio 1DQ

ΔvPAC 1DQ

Δio 2DQ

ΔvPAC 2DQ

ΔioDQN

ΔvPACDQN

ΔPo1 ΔQo1

ΔPo2 ΔQo2

ΔPo1
ΔQo1

ΔPoNΔQoN

Δω1

Δω1

Fig. 8. Diagrama de blocos do modelo completo de pequenos sinais
no espaço de estados para o paralelismo de UPSs.

De acordo com a Figura 8, nota-se que para se conectar um
inversor ao sistema completo deve-se converter as variáveis
de saída para o domínio de referência. Assim, é necessário
transladar as variáveis dos demais inversores para o domínio
comum através da seguinte transformação:

[
∆ioDi
∆ioQi

]
= Tsi

[
∆iodi
∆ioqi

]
+Tci ∆δi . (84)

com:

Tsi =

[
cos(δoi) −sen(δoi)
sen(δoi) cos(δoi)

]
. (85)

Tci =

[
−Iodisen(δoi)− Ioqicos(δoi)
Iodicos(δoi)− Ioqisen(δoi)

]
. (86)

onde ∆δ representa a diferença de fase entre o inversor em
análise e o inversor de referência e δo é a diferença de fase no
ponto de equilíbrio.

Uma vez que a frequência do mestre é utilizada como
referência, sua diferença de fase em relação à referência é
igual a zero. Para os escravos, a diferença de fase é dada por:

•
∆δi = ∆ωi −∆ω1. (87)

Como as tensões do barramento CA são calculadas no
domínio comum, quando utilizadas pelo controle dos inversores
escravos, deve-se efetuar a transformação inversa de (84),
através de:

[
∆vPACdi
∆vPACqi

]
= T−1

si

[
∆vPACDi
∆vPACQi

]
+Tvi ∆δi. (88)

onde:

T−1
si =

[
cos(δoi) sen(δoi)
−sen(δoi) cos(δoi)

]
. (89)

Tvi =

[
−VPACdi sen(δoi)−VPACqi cos(δoi)
VPACdi cos(δoi)−VPACqi sen(δoi)

]
. (90)

2) Equalização de potência reativa: A malha de equalização
de potência reativa funciona de forma análoga à malha de
potência ativa. A Figura 7 apresenta a malha de equalização de
potência reativa.
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Fig. 7. Malha de equalização de potência reativa.

A média das potências reativas é representada por:

Q̄o =
N

∑
i=1

Qoi

N
. (44)

Assim, a ação de controle resultante é:

ωQseci = kpQ
(
Q̄o −Qoi

)
+

kiQ

s

(
Q̄o −Qoi

)
. (45)

J. Referência de Tensão Resultante para os Escravos
Para os escravos, a ação de controle da malha de equalização

de potência ativa é adicionada na geração das tensões de
referência, bem como a queda da resistência virtual e ações do
método droop. Dessa forma, as referências de tensão para os
escravos, em eixos síncronos, são dadas por:

v∗odi = Ere f −ni Poi −Rvidi +

kpP (P̄o −Poi) + kiPCPi. (46)

v∗oqi =−Rviqi . (47)

A ação de controle (45) é somada em (29), e a dinâmica da
frequência dos escravos é dada por:

dωi

dt
= (mi + kpQ)

(
dQoi

dt

)
+ kiQQoi−

N
∑

i=1

kpQ

(
dQoi

dt

)
+ kiQQoi

N
.

(48)

IV. MODELAGEM DE PEQUENOS SINAIS EM EIXOS
SÍNCRONOS NO ESPAÇO DE ESTADOS

As equações que representam as dinâmicas do sistema de
controle apresentado podem ser linearizadas em torno de um
ponto específico de operação, viabilizando assim a utilização
de ferramentas conhecidas de análise para o caso linear. A
linearização é realizada em torno de um ponto de equilíbrio
utilizando a expansão de Taylor de primeira ordem para uma
função de n variáveis [15]–[17].

Linearizando-se as equações diferenciais obtidas na seção
III, encontram-se as dinâmicas linearizadas dos inversores
mestre e escravos, em seus respectivos domínios de frequência.
Dessa forma, obtém-se um sistema autônomo na forma padrão:

•
∆x = A ∆x. (49)

onde o símbolo ∆ representa uma pequena perturbação da

variável de interesse em relação ao ponto de equilíbrio, o termo
com ponto representa a derivada da variável de estado em
relação ao tempo e A é a matriz Jacobiana. Os vetores de
estados para o mestre e para os escravos são, respectivamente:

∆x1 = [∆ω1 ∆Po1 ∆Qo1 ∆CE ∆CVd1 ∆CVq1 ∆CId1

∆CIq1 ∆id1 ∆iq1 ∆vod1 ∆voq1 ∆iod1 ∆ioq1]. (50)

∆xi = [∆ωi ∆Poi ∆Qoi ∆CPi ∆CVdi ∆CVqi ∆CIdi

∆CIqi ∆idi ∆iqi ∆vodi ∆voqi ∆iodi ∆ioqi]. (51)

Para o mestre, obtêm-se as seguintes equações diferenciais
linearizadas:

•
∆ω1 =

m1
•

∆Qo1−∆ω1kiω

1+ kpω
. (52)

•
∆Po1 =−ωc∆Po1 +ωcγ1. (53)

•
∆Qo1 =−ωc∆Qo1 +ωcγ2. (54)

•
∆CE =−∆vod1. (55)

•
∆CVd1 =−n1 ∆Po1 −Rv∆id1 −∆vod1 (kpE +1)+

kiE∆CE. (56)
•

∆CVq1 .=−Rv∆iq1 −∆voq1. (57)
•

∆CId1 .=−ωrefCf ∆voq1 + kiv∆CVd1 −∆id1(kpvRv +1)−
∆vod1kpv (kpE +1)+ kpv(−n1 ∆Po1 + kiE∆CE). (58)

•
∆CIq1 = ωrefCf ∆vod1 + kiv∆CVq1 −∆iq1(kpvRv +1)−

∆voq1kpv. (59)
•

∆id1 =
1

L f
∆uid1 −

r f

L f
∆id1 −

1
L f

∆vod1 +ωo ∆iq1 +

∆ω1 Iq1. (60)
•

∆iq1 =
1

L f
∆uiq1 −

r f

L f
∆iq1 −

1
L f

∆voq1 −ωo ∆id1 −

∆ω1 Id1. (61)
•

∆vod1 =
1

Cf
∆id1 −

1
Cf

∆iod1 +ωo ∆voq1 +∆ω1 Voq1. (62)

•
∆voq1 =

1
Cf

∆iq1 −
1

Cf
∆ioq1 −ωo ∆vod1 −∆ω1 Vod1. (63)

•
∆iod1=

1
Lc

∆vod1 −
rc

Lc
∆iod1 −

1
Lc

∆vPACd +

ωo∆ ioq1 +∆ω1 Ioq1. (64)
•

∆ioq1 =
1
Lc

∆voq1 −
rc

Lc
∆ioq1 −

1
Lc

∆vPACq −

ωo ∆ iod1 −∆ω1 Iod1 . (65)

onde Vod e Voq são as tensões de saída em dq no ponto de
equilíbrio, Iod e Ioq são as correntes de saída em dq no ponto
de equilíbrio, ωo é a frequência angular no ponto de equilíbrio
e γ1 e γ2 são utilizados para reduzir as equações diferenciais
obtidas, e representam respectivamente:
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A. Modelo da Carga
A carga trifásica equivalente é modelada como uma

resistência e uma indutância em série. As equações de estado
da carga RL conectada ao barramento CA são:

dicargaD

dt
=−

Rcarga

Lcarga
icargaD +ω1 icargaQ +

1
Lcarga

vPACD. (91)

dicargaQ

dt
=−

Rcarga

Lcarga
icargaQ −ω1 icargaD +

1
Lcarga

vPACQ. (92)

Quando linearizadas, (91) e (92) se tornam:

•
∆icargaD =−

Rcarga

Lcarga
∆icargaD +ωo∆icargaQ +

∆ω1IcargaQ +
1

Lcarga
∆vPACD. (93)

•
∆icargaQ =−

Rcarga

Lcarga
∆icargaQ −ωo∆icargaD −

∆ω1IcargaD +
1

Lcarga
∆vPACQ. (94)

B. Modelo da Tensão do Barramento CA
Em [13] é proposto a utilização de um resistor virtual (rn)

suficientemente grande para ser conectado entre o barramento
CA e o terra (1000 Ω). Dessa forma, garante-se que a tensão
do barramento CA é corretamente definida, conforme:

∆vPACD = rn
(
∆ioD1 +∆ioD2 + ...+∆ioDN −∆icargaD

)
. (95)

∆vPACQ = rn
(
∆ioQ1 +∆ioQ2 + ...+∆ioQN −∆icargaQ

)
. (96)

C. Modelo Completo do Sistema no Espaço de Estados
Com as variáveis de todos os inversores transladadas para o

domínio comum, pode-se formar o modelo completo em espaço
de estados para o paralelismo de inversores, no formato:

•
∆xM = AM ∆xM. (97)

onde o vetor de estados do sistema aumentado é dado por:

∆xM =
[

∆x1 ∆x2 · · · ∆xN ∆icargaD ∆icargaQ
]
. (98)

Com a obtenção da matriz Jacobiana aumentada AM, pode-
se analisar a dinâmica e a estabilidade da estrutura de controle
hierárquico completa, incluindo-se as malhas internas de
corrente e tensão, resistência virtual, método droop e controle
secundário. A ordem resultante do sistema (14×N) + 2.

V. VALIDAÇÃO DOS MODELOS

Os modelos matemáticos obtidos neste trabalho são
validados através da comparação com resultados de simulação
efetuados no software PSIM. O sistema simulado é composto
por três inversores trifásicos idênticos, alimentados por fontes
de tensão ideais, conectados ao barramento CA por meio
de diferentes impedâncias de linha e alimentando uma carga
trifásica equivalente com característica resistiva-indutiva. O
inversor 1 opera como mestre e os demais como escravos.
Considera-se inicialmente as tensões de saída das UPSs em fase.
Os parâmetros utilizados na simulação são mostrados na Tabela
I. Os pontos de equilíbrio para os quais o sistema é linearizado

são apresentados na Tabela II. Estes pontos foram definidos via
simulação, porém podem ser encontrados utilizando métodos
numéricos na resolução das equações diferenciais não-lineares
zerando-se os termos com derivada.

A Figura 9 apresenta as comparações dos modelos obtidos
com os resultados de simulação para um degrau de carga
de 100% partindo da operação a vazio. São avaliados os
comportamentos das amplitudes das tensões em dq, correntes
nos indutores dos filtros de saída em dq, potências ativas
e reativas de saída, frequências das tensões de saída e
variáveis auxiliares do controle secundário. A componente
de alta frequência observada nas formas de onda é devido
ao chaveamento dos inversores utilizados na simulação. Para
todos os casos analisados nota-se que os modelos resultantes
representam com boa precisão os valores médios das formas
de onda obtidas via simulação, o que comprova a acuidade da
modelagem de pequenos sinais proposta. Salienta-se ainda que
o degrau de carga de 0% para 100% representa o maior desvio
em relação ao ponto de equilíbrio, o que deve ocasionar o maior
erro de linearização [8]. Mesmo para esta situação as curvas
dos modelos e simulação estão coerentes.

VI. RESULTADOS HARDWARE-IN-THE-LOOP

De forma a demonstrar o desempenho da estrutura
de controle hierárquico utilizada, bem como avaliar a
funcionalidade da modelagem de pequenos sinais proposta,
resultados HIL são adquiridos através do dispositivo Typhoon
HIL402. Estes equipamento permitem emular sistemas
de potência em tempo real com alta fidelidade e precisão,
reduzindo o custo e o tempo de desenvolvimento [10],[18],[19].
São implementados dois inversores trifásicos meia-ponte com
filtros LC, projetados para a potência de 3 kVA cada, onde o
inversor 1 opera como mestre e o inversor 2 como escravo.

Os ganhos do controle secundário são definidos através
da análise dos polos de malha fechada do sistema completo
derivado na seção IV, onde escolhem-se os ganhos que atendam
às especificações de projeto pre-estabelecidas [10], [13], [20].
Os sistemas de controle são implementados em DSPs da
Texas Instruments modelo TMS320F28335, com frequência
de chaveamento e de amostragem de 15 kHz. A comunicação
CAN transmite variáveis com uma taxa de atualização de 1500
Hz. Devido à limitação da plataforma HIL utilizada não foi
possível implementar mais de duas UPSs em paralelo.

Os resultados são obtidos para degraus de carga resistiva
de 100% partindo da operação a vazio, e após o sistema entrar
em regime permanente, retira-se 80% de carga. A Figura 10
apresenta as formas de onda das tensões de saída de fase (va, vb
e vc) e da corrente no indutor do filtro de saída da fase a (iL f a)
para a UPS mestre (Figura 10.a) e para a UPS escrava (Figura
10.b). Pode-se observar que, no momento da aplicação da carga
nominal, as amplitudes das tensões de saída das duas UPSs
em paralelo sofrem afundamentos de cerca de 40 V, contudo
retornam ao valor nominal após aproximadamente 150 ms.
Quando 80% da carga é retirada de forma abrupta, observam-se
sobrelevações de 40 V nas amplitudes das tensões de saída, as
quais alcançam o regime permanente cerca de 150 ms depois.
Na Figura 11 é mostrada uma escala de tempo reduzida da
Figura 10 para enfatizar a condição de regime permanente do
sistema operando com carga nominal. São apresentadas as
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Fig. 9. Validação da modelagem. Comparações entre modelo matemático e simulação. Degrau de 0 para 100% de carga. (a) Amplitudes das
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A. Modelo da Carga
A carga trifásica equivalente é modelada como uma

resistência e uma indutância em série. As equações de estado
da carga RL conectada ao barramento CA são:

dicargaD

dt
=−

Rcarga

Lcarga
icargaD +ω1 icargaQ +

1
Lcarga

vPACD. (91)

dicargaQ

dt
=−

Rcarga

Lcarga
icargaQ −ω1 icargaD +

1
Lcarga

vPACQ. (92)

Quando linearizadas, (91) e (92) se tornam:

•
∆icargaD =−

Rcarga

Lcarga
∆icargaD +ωo∆icargaQ +

∆ω1IcargaQ +
1

Lcarga
∆vPACD. (93)

•
∆icargaQ =−

Rcarga

Lcarga
∆icargaQ −ωo∆icargaD −

∆ω1IcargaD +
1

Lcarga
∆vPACQ. (94)

B. Modelo da Tensão do Barramento CA
Em [13] é proposto a utilização de um resistor virtual (rn)

suficientemente grande para ser conectado entre o barramento
CA e o terra (1000 Ω). Dessa forma, garante-se que a tensão
do barramento CA é corretamente definida, conforme:

∆vPACD = rn
(
∆ioD1 +∆ioD2 + ...+∆ioDN −∆icargaD

)
. (95)

∆vPACQ = rn
(
∆ioQ1 +∆ioQ2 + ...+∆ioQN −∆icargaQ

)
. (96)

C. Modelo Completo do Sistema no Espaço de Estados
Com as variáveis de todos os inversores transladadas para o

domínio comum, pode-se formar o modelo completo em espaço
de estados para o paralelismo de inversores, no formato:

•
∆xM = AM ∆xM. (97)

onde o vetor de estados do sistema aumentado é dado por:

∆xM =
[

∆x1 ∆x2 · · · ∆xN ∆icargaD ∆icargaQ
]
. (98)

Com a obtenção da matriz Jacobiana aumentada AM, pode-
se analisar a dinâmica e a estabilidade da estrutura de controle
hierárquico completa, incluindo-se as malhas internas de
corrente e tensão, resistência virtual, método droop e controle
secundário. A ordem resultante do sistema (14×N) + 2.

V. VALIDAÇÃO DOS MODELOS

Os modelos matemáticos obtidos neste trabalho são
validados através da comparação com resultados de simulação
efetuados no software PSIM. O sistema simulado é composto
por três inversores trifásicos idênticos, alimentados por fontes
de tensão ideais, conectados ao barramento CA por meio
de diferentes impedâncias de linha e alimentando uma carga
trifásica equivalente com característica resistiva-indutiva. O
inversor 1 opera como mestre e os demais como escravos.
Considera-se inicialmente as tensões de saída das UPSs em fase.
Os parâmetros utilizados na simulação são mostrados na Tabela
I. Os pontos de equilíbrio para os quais o sistema é linearizado

são apresentados na Tabela II. Estes pontos foram definidos via
simulação, porém podem ser encontrados utilizando métodos
numéricos na resolução das equações diferenciais não-lineares
zerando-se os termos com derivada.

A Figura 9 apresenta as comparações dos modelos obtidos
com os resultados de simulação para um degrau de carga
de 100% partindo da operação a vazio. São avaliados os
comportamentos das amplitudes das tensões em dq, correntes
nos indutores dos filtros de saída em dq, potências ativas
e reativas de saída, frequências das tensões de saída e
variáveis auxiliares do controle secundário. A componente
de alta frequência observada nas formas de onda é devido
ao chaveamento dos inversores utilizados na simulação. Para
todos os casos analisados nota-se que os modelos resultantes
representam com boa precisão os valores médios das formas
de onda obtidas via simulação, o que comprova a acuidade da
modelagem de pequenos sinais proposta. Salienta-se ainda que
o degrau de carga de 0% para 100% representa o maior desvio
em relação ao ponto de equilíbrio, o que deve ocasionar o maior
erro de linearização [8]. Mesmo para esta situação as curvas
dos modelos e simulação estão coerentes.

VI. RESULTADOS HARDWARE-IN-THE-LOOP

De forma a demonstrar o desempenho da estrutura
de controle hierárquico utilizada, bem como avaliar a
funcionalidade da modelagem de pequenos sinais proposta,
resultados HIL são adquiridos através do dispositivo Typhoon
HIL402. Estes equipamento permitem emular sistemas
de potência em tempo real com alta fidelidade e precisão,
reduzindo o custo e o tempo de desenvolvimento [10],[18],[19].
São implementados dois inversores trifásicos meia-ponte com
filtros LC, projetados para a potência de 3 kVA cada, onde o
inversor 1 opera como mestre e o inversor 2 como escravo.

Os ganhos do controle secundário são definidos através
da análise dos polos de malha fechada do sistema completo
derivado na seção IV, onde escolhem-se os ganhos que atendam
às especificações de projeto pre-estabelecidas [10], [13], [20].
Os sistemas de controle são implementados em DSPs da
Texas Instruments modelo TMS320F28335, com frequência
de chaveamento e de amostragem de 15 kHz. A comunicação
CAN transmite variáveis com uma taxa de atualização de 1500
Hz. Devido à limitação da plataforma HIL utilizada não foi
possível implementar mais de duas UPSs em paralelo.

Os resultados são obtidos para degraus de carga resistiva
de 100% partindo da operação a vazio, e após o sistema entrar
em regime permanente, retira-se 80% de carga. A Figura 10
apresenta as formas de onda das tensões de saída de fase (va, vb
e vc) e da corrente no indutor do filtro de saída da fase a (iL f a)
para a UPS mestre (Figura 10.a) e para a UPS escrava (Figura
10.b). Pode-se observar que, no momento da aplicação da carga
nominal, as amplitudes das tensões de saída das duas UPSs
em paralelo sofrem afundamentos de cerca de 40 V, contudo
retornam ao valor nominal após aproximadamente 150 ms.
Quando 80% da carga é retirada de forma abrupta, observam-se
sobrelevações de 40 V nas amplitudes das tensões de saída, as
quais alcançam o regime permanente cerca de 150 ms depois.
Na Figura 11 é mostrada uma escala de tempo reduzida da
Figura 10 para enfatizar a condição de regime permanente do
sistema operando com carga nominal. São apresentadas as
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tensões de saída de fase e a corrente no indutor do filtro de
saída da fase a para a UPS mestre na Figura 11.a, e para a UPS
escrava na Figura 11.b. Ambas as tensões são senoidais com
taxa de distorção harmônica inferior a 1%.

A Figura 12 apresenta as potências de saída (calculadas a
partir das correntes dos indutores) para as duas UPSs analisadas
para a condição de degrau de carga resistiva de 0% para 100%,
e então para 20%. Estes dados foram adquiridos diretamente
do barramento de comunicação CAN. A Figura 12.a mostra as
potências ativas de saída e a Figura 12.b as potências reativas de
saída. Nota-se que as potências ativas apresentam característica
subamortecida, onde não se constata sobrelevações. Enquanto o
inversor mestre mantem a amplitude da tensão do PAC regulada
em 127 V, o inversor escravo é capaz de equalizar ambas
as potências rapidamente. Apesar de não estar alimentando
cargas reativas, nota-se uma parcela negativa de potência reativa

TABELA I
Parâmetros do Sistema

Parâmetro Símbolo Valor

Passo de simulação tstep 1 µs
Amplitude de referência Ere f 179,60 V

Frequência angular de referência ωre f 2π 60 rad/s
Frequência de chaveamento / amostragem fsw ; fs 15 kHz
Impedância nominal de carga (simulação) Zcarga 15,9693 + j1,59 Ω

Resistência nominal de carga (HIL) Rcarga 8,0645 Ω
Indutor do filtro de saída L f 1,2,3 3 mH

Resistência intrínseca do indutor r f 1,2,3 0,1 Ω
Capacitor do filtro de saída Cf 1,2,3 10 µF

Indutância de linha Lc1,2,3 1 µH
Resistência de linha 1, 2 e 3 rc1,2,3 0,1 ; 0,3 ; 0,6 Ω

Frequência de corte dos filtros de potência ωc 2π 18 rad/s
Impedância virtual Rv 4 Ω

Controladores internos
Controlador de corrente d e q kpc;kic 1,25; 750
Controlador de tensão d e q kpv;kiv 0,3; 4

Coeficientes do controle droop
Coeficientes droop de amplitude n1 = n2 0,00900
Coeficientes droop de frequência m1 = m2 0,00754

Controladores secundários
Restauração de amplitude kpE ;kiE 0,2; 20
Restauração de frequência kpω ;kiω 0,5; 15

Equalização de potência ativa kpP;kiP 0,2; 15
Equalização de potência reativa kpQ;kiQ 0,1; 1

TABELA II
Pontos de Equilíbrio

Variável UPS 1 UPS 2 UPS 3

δe ( º) − −0,00034 −0,00085
ωe (rad/s) 376,99 376,99 376,99
Poe (W) 1003 1003 1003

Qoe (var) 99,57 99,61 99,59
CEe (V) 1,1956 − −
CPe (W) − 1,6404 1,7076
CVde (V) 0,7436 0,7410 0,7365
CVqe (V) −0,0786 −0,0783 −0,0779
CIde (A) 0,1199 0,1204 0,1212
CIqe (A) −0,00069 −0,00070 −0,00071
ide (A) 3,7227 3,7097 3,6874
iqe (A) 0,2839 0,2879 0,2941

vode (V) 179,6 180,34 181,44
voqe (V) −1,1358 −1,1518 −1,1767
iode (A) 3.7182 3,7051 3,6827
ioqe (A) −0,3931 −0,3919 −0,3898

devido à circulação de corrente entre os elementos reativos dos
filtros de saída, uma vez que as correntes dos indutores dos
filtros de saída são utilizadas para o cálculo das potências de
saída.

VII. CONCLUSÕES

Estruturas de controle hierárquico tem se tornado a
configuração padrão utilizada para o paralelismo de inversores
em geral. Apesar destas estruturas serem largamente
empregadas na indústria e exploradas na literatura atual, poucos
são os trabalhos que investigam de forma aprofundada a
modelagem e a análise de estabilidade quando incluem-se todas
as diversas malhas de controle presentes, dada a complexidade
destes sistemas. Com o intuito de contribuir nesta questão,
este trabalho apresentou de forma detalhada a modelagem de
pequenos sinais para uma estrutura de controle hierárquico
mestre-escravo em eixos síncronos aplicada ao paralelismo
de UPSs trifásicas. São consideradas na modelagem todas
as malhas de controle utilizadas, onde incluem-se as malhas
internas de corrente e tensão, impedância virtual, controle
droop e malhas do controle secundário, as quais são distintas
para a UPS mestre e para as escravas. O desenvolvimento
matemático é realizado no espaço de estados e é baseado na
linearização das equações diferenciais do sistema em torno de
um ponto específico de operação.

Os modelos derivados foram validados através de resultados
de simulação para três UPSs em paralelo, os quais
corresponderam precisamente às dinâmicas médias das formas
de onda das tensões e correntes em eixos síncronos, potências
ativas e reativas, frequências e demais variáveis. Ainda, foram
obtidos resultados experimentais em uma plataforma hardware-
in-the-loop, os quais demonstraram o desempenho satisfatório
da estrutura de controle utilizada, bem como a funcionalidade
da modelagem proposta na definição dos ganhos do controle
secundário, projetados através da análise dos polos de malha
fechada do sistema completo.
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fase a (20 A/div). (a) UPS mestre. (b) UPS escravo.
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tensões de saída de fase e a corrente no indutor do filtro de
saída da fase a para a UPS mestre na Figura 11.a, e para a UPS
escrava na Figura 11.b. Ambas as tensões são senoidais com
taxa de distorção harmônica inferior a 1%.

A Figura 12 apresenta as potências de saída (calculadas a
partir das correntes dos indutores) para as duas UPSs analisadas
para a condição de degrau de carga resistiva de 0% para 100%,
e então para 20%. Estes dados foram adquiridos diretamente
do barramento de comunicação CAN. A Figura 12.a mostra as
potências ativas de saída e a Figura 12.b as potências reativas de
saída. Nota-se que as potências ativas apresentam característica
subamortecida, onde não se constata sobrelevações. Enquanto o
inversor mestre mantem a amplitude da tensão do PAC regulada
em 127 V, o inversor escravo é capaz de equalizar ambas
as potências rapidamente. Apesar de não estar alimentando
cargas reativas, nota-se uma parcela negativa de potência reativa

TABELA I
Parâmetros do Sistema

Parâmetro Símbolo Valor

Passo de simulação tstep 1 µs
Amplitude de referência Ere f 179,60 V

Frequência angular de referência ωre f 2π 60 rad/s
Frequência de chaveamento / amostragem fsw ; fs 15 kHz
Impedância nominal de carga (simulação) Zcarga 15,9693 + j1,59 Ω

Resistência nominal de carga (HIL) Rcarga 8,0645 Ω
Indutor do filtro de saída L f 1,2,3 3 mH

Resistência intrínseca do indutor r f 1,2,3 0,1 Ω
Capacitor do filtro de saída Cf 1,2,3 10 µF

Indutância de linha Lc1,2,3 1 µH
Resistência de linha 1, 2 e 3 rc1,2,3 0,1 ; 0,3 ; 0,6 Ω

Frequência de corte dos filtros de potência ωc 2π 18 rad/s
Impedância virtual Rv 4 Ω

Controladores internos
Controlador de corrente d e q kpc;kic 1,25; 750
Controlador de tensão d e q kpv;kiv 0,3; 4

Coeficientes do controle droop
Coeficientes droop de amplitude n1 = n2 0,00900
Coeficientes droop de frequência m1 = m2 0,00754

Controladores secundários
Restauração de amplitude kpE ;kiE 0,2; 20
Restauração de frequência kpω ;kiω 0,5; 15

Equalização de potência ativa kpP;kiP 0,2; 15
Equalização de potência reativa kpQ;kiQ 0,1; 1

TABELA II
Pontos de Equilíbrio

Variável UPS 1 UPS 2 UPS 3

δe ( º) − −0,00034 −0,00085
ωe (rad/s) 376,99 376,99 376,99
Poe (W) 1003 1003 1003

Qoe (var) 99,57 99,61 99,59
CEe (V) 1,1956 − −
CPe (W) − 1,6404 1,7076
CVde (V) 0,7436 0,7410 0,7365
CVqe (V) −0,0786 −0,0783 −0,0779
CIde (A) 0,1199 0,1204 0,1212
CIqe (A) −0,00069 −0,00070 −0,00071
ide (A) 3,7227 3,7097 3,6874
iqe (A) 0,2839 0,2879 0,2941

vode (V) 179,6 180,34 181,44
voqe (V) −1,1358 −1,1518 −1,1767
iode (A) 3.7182 3,7051 3,6827
ioqe (A) −0,3931 −0,3919 −0,3898

devido à circulação de corrente entre os elementos reativos dos
filtros de saída, uma vez que as correntes dos indutores dos
filtros de saída são utilizadas para o cálculo das potências de
saída.

VII. CONCLUSÕES

Estruturas de controle hierárquico tem se tornado a
configuração padrão utilizada para o paralelismo de inversores
em geral. Apesar destas estruturas serem largamente
empregadas na indústria e exploradas na literatura atual, poucos
são os trabalhos que investigam de forma aprofundada a
modelagem e a análise de estabilidade quando incluem-se todas
as diversas malhas de controle presentes, dada a complexidade
destes sistemas. Com o intuito de contribuir nesta questão,
este trabalho apresentou de forma detalhada a modelagem de
pequenos sinais para uma estrutura de controle hierárquico
mestre-escravo em eixos síncronos aplicada ao paralelismo
de UPSs trifásicas. São consideradas na modelagem todas
as malhas de controle utilizadas, onde incluem-se as malhas
internas de corrente e tensão, impedância virtual, controle
droop e malhas do controle secundário, as quais são distintas
para a UPS mestre e para as escravas. O desenvolvimento
matemático é realizado no espaço de estados e é baseado na
linearização das equações diferenciais do sistema em torno de
um ponto específico de operação.

Os modelos derivados foram validados através de resultados
de simulação para três UPSs em paralelo, os quais
corresponderam precisamente às dinâmicas médias das formas
de onda das tensões e correntes em eixos síncronos, potências
ativas e reativas, frequências e demais variáveis. Ainda, foram
obtidos resultados experimentais em uma plataforma hardware-
in-the-loop, os quais demonstraram o desempenho satisfatório
da estrutura de controle utilizada, bem como a funcionalidade
da modelagem proposta na definição dos ganhos do controle
secundário, projetados através da análise dos polos de malha
fechada do sistema completo.
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regulada, independentemente dos distúrbios da tensão da
rede pública, enquanto gerando energia fotovoltaica. Em
caso de energia excedente, pode-se injetar corrente na rede,
uma vez que o circuito de entrada possui característica
bidirecional. O desempenho do sistema é validado através
de resultados Hardware-in-the-Loop, os quais demonstram
a funcionalidade da topologia proposta.
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I. INTRODUÇÃO

Os sistemas elétricos de potência vêm se reconfigurando a
partir da integração com fontes renováveis, tais como painéis
fotovoltaicos (PV) e células a combustível, desenvolvendo
assim o conceito de geração distribuída e fomentando a
produção de energia em pequena escala e localizada próxima
aos centros consumidores [1], [2]. Contudo, devido a sua
característica variável e intermitente, a geração fotovoltaica
pode acarretar problemas como flutuação de amplitude e
frequência da tensão nos pontos com elevado número de
conexões [3]. Dessa forma, para o crescimento adequado
da matriz energética, é necessário o desenvolvimento de
tecnologias mais inteligentes, flexíveis e adaptáveis, de forma
a possibilitar o aumento da confiabilidade em conjunto com a
redução de custos [4].

As fontes ininterruptas de energia (UPS - Uninterruptible
Power Supplies) de dupla conversão são equipamentos
eletrônicos reconhecidos pela capacidade de fornecer energia
com excelente qualidade e de forma ininterrupta, tanto quando
a rede elétrica permanece em condições normais de operação
– modo normal de operação –, quanto em situações em que
a rede pública encontra-se fora de limites preestabelecidos,
momento em que a UPS entra no modo bateria de operação.
Dessa forma, é possível a proteção de cargas críticas contra
grande parte dos distúrbios provenientes da tensão fornecida
pelas concessionárias de energia ou por sistemas isolados de
geração [5]–[7]. Devido a estas características de desempenho
e a elevada confiabilidade proporcionada, a conexão de
painéis fotovoltáicos através de UPSs se torna uma alternativa
interessante, porém ainda pouca explorada na literatura.

Em [8] é proposta uma UPS de 5 kW com possibilidade
de acoplamento de painéis fotovoltaicos com o objetivo de
aumentar a autonomia do banco de baterias e assim reduzir a
dependência da energia da rede elétrica. Contudo, esta UPS
alimenta a carga apenas quando são verificados problemas na
rede pública, estando a carga sujeita a distúrbios na maior parte
do tempo – uma vez que a carga é alimentada diretamente pela
rede – além de não permitir o fluxo de energia dos painéis para
a rede em casos de excedente de geração.

Uma configuração de microrrede com armazenamento de
energia para geração fotovoltaica residencial é apresentada por
[9]. As cargas são alimentadas diretamente pela rede elétrica,
porém a topologia é capaz de mitigar distúrbios causados por
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I. INTRODUÇÃO

Os sistemas elétricos de potência vêm se reconfigurando a
partir da integração com fontes renováveis, tais como painéis
fotovoltaicos (PV) e células a combustível, desenvolvendo
assim o conceito de geração distribuída e fomentando a
produção de energia em pequena escala e localizada próxima
aos centros consumidores [1], [2]. Contudo, devido a sua
característica variável e intermitente, a geração fotovoltaica
pode acarretar problemas como flutuação de amplitude e
frequência da tensão nos pontos com elevado número de
conexões [3]. Dessa forma, para o crescimento adequado
da matriz energética, é necessário o desenvolvimento de
tecnologias mais inteligentes, flexíveis e adaptáveis, de forma
a possibilitar o aumento da confiabilidade em conjunto com a
redução de custos [4].

As fontes ininterruptas de energia (UPS - Uninterruptible
Power Supplies) de dupla conversão são equipamentos
eletrônicos reconhecidos pela capacidade de fornecer energia
com excelente qualidade e de forma ininterrupta, tanto quando
a rede elétrica permanece em condições normais de operação
– modo normal de operação –, quanto em situações em que
a rede pública encontra-se fora de limites preestabelecidos,
momento em que a UPS entra no modo bateria de operação.
Dessa forma, é possível a proteção de cargas críticas contra
grande parte dos distúrbios provenientes da tensão fornecida
pelas concessionárias de energia ou por sistemas isolados de
geração [5]–[7]. Devido a estas características de desempenho
e a elevada confiabilidade proporcionada, a conexão de
painéis fotovoltáicos através de UPSs se torna uma alternativa
interessante, porém ainda pouca explorada na literatura.

Em [8] é proposta uma UPS de 5 kW com possibilidade
de acoplamento de painéis fotovoltaicos com o objetivo de
aumentar a autonomia do banco de baterias e assim reduzir a
dependência da energia da rede elétrica. Contudo, esta UPS
alimenta a carga apenas quando são verificados problemas na
rede pública, estando a carga sujeita a distúrbios na maior parte
do tempo – uma vez que a carga é alimentada diretamente pela
rede – além de não permitir o fluxo de energia dos painéis para
a rede em casos de excedente de geração.

Uma configuração de microrrede com armazenamento de
energia para geração fotovoltaica residencial é apresentada por
[9]. As cargas são alimentadas diretamente pela rede elétrica,
porém a topologia é capaz de mitigar distúrbios causados por

cargas não-lineares através do controle do inversor, bem como
em uma UPS do tipo linha interativa [5]. O trabalho não
aborda rejeição de distúrbios provenientes da rede, tais como
sobretensões e afundamentos. É utilizado um conversor CC-
CC para a conexão dos módulos PV e outro para a carga e
descarga do banco de baterias. Ambos devem ser projetados
para a potência nominal do sistema, de forma a suprir a carga
quando uma falta é observada na rede elétrica.

Em [10] é utilizada uma UPS de dupla conversão com
conexão de painéis PV e múltiplos inversores. A dupla
conversão é caracteriza pelos dois estágios de conversão de
energia, da tensão CA da rede para um barramento CC, e após
em CA novamente até as cargas [5]. Esta topologia utiliza
conversores CC-CC para o rastreamento do ponto de máxima
potência (MPPT – Maximum Power Point Tracking) e também
para a carga e descarga do banco de baterias. A proposta citada
não considera a condição em que a potência dos painéis PV é
maior que a demanda de carga. Todos os conversores devem
ser dimensionados para a potência nominal do sistema.

De forma a contribuir com o estado da arte para topologias
de interface entre fontes renováveis, rede pública e cargas, o
presente trabalho propõe a integração de painéis PV na UPS
de dupla conversão apresentada por [6], a qual é adaptada
para realizar o MPPT sem que haja a necessidade de circuitos
adicionais para tal conexão. Os módulos PV são conectados
diretamente ao barramento CC, e a extração de máxima
potência é realizada pelo sistema de controle do circuito
de entrada, o qual utiliza como referência a tensão gerada
pelo algoritmo de MPPT para a regulação da tensão total do
barramento CC. Para isso, o sistema PV é projetado de modo a
garantir que a faixa de excursão da tensão do barramento não
comprometa os semicondutores, a tensão sintetizada para as
cargas ou mesmo o rastreamento da máxima potência.

Toda a energia provida pelos painéis PV é entregue ao
barramento CC, que a transfere para as cargas através do
inversor, ou para a rede elétrica por meio do circuito de entrada,
que possui característica bidirecional, em caso de excedente.
Dessa forma, tem-se uma topologia de UPS capaz de fornecer
uma tensão de saída com baixa distorção harmônica total (THD
- Total Harmonic Distortion), independentemente da qualidade
da tensão da rede pública, enquanto gerenciando a energia
renovável provida pelos painéis PV. O desempenho do sistema
proposto é validado através de resultados Hardware-in-the-
Loop (HIL) para diferentes condições de carga, de irradiância
solar, temperatura ambiente, e para o modo normal, bateria e
durante a transferência entre os modos de operação da UPS.

Este artigo está dividido da seguinte forma: a seção II
apresenta a topologia e o funcionamento da UPS de dupla
conversão com integração de PV proposta; na seção III
são detalhadas as malhas de controle do circuito de entrada
bidirecional para os modos normal e bateria de operação; na
seção IV é definido um perfil de missão PV, e através dele
é derivado o projeto do sistema PV, bem como uma análise
energética; a seção V apresenta os resultados obtidos a partir
da implementação em uma plataforma HIL e na seção VI são
sintetizadas as conclusões deste trabalho.

II. UPS DE DUPLA CONVERSÃO BIDIRECIONAL PARA
A INTEGRAÇÃO DE PAINÉIS PV E MPPT

A topologia base da UPS de dupla conversão bidirecional
proposta neste trabalho é apresentada em [6], na qual podem
ser encontrados mais detalhes sobre a modelagem matemática,
o sistema de controle e o projeto dos ganhos dos controladores
desta estrutura. A Figura 1 apresenta a UPS de dupla conversão
para a integração de painéis fotovoltaicos proposta. Na Figura
1.a é mostrada a topologia utilizada e na Figura 1.b o diagrama
de blocos do fluxo de potência de acordo com os modos de
operação: normal, bateria ou bypass.

A topologia é dividida em circuito de entrada, circuito
auxiliar, barramento CC dividido, banco de baterias, painéis
fotovoltaicos, inversor meia-ponte e chaves de transferência.
O circuito de entrada é composto pelos interruptores Sret1 e
Sret2 e pelo indutor Lret ; o circuito auxiliar é formado por Saux1,
Saux2 e Laux; e o inversor é constituído pelos interruptores Sinv1
e Sinv2, pelo indutor Linv e pelo capacitor Cinv, que compõem
o filtro de saída. As chaves de transferência (T1,2,3,4,5,6) são
utilizadas para conectar ou desconectar partes do circuito de
acordo com o modo de operação do sistema. Os painéis PV são
alocados diretamente no barramento CC, sem a necessidade da
inclusão de circuitos específicos para o MPPT.
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Fig. 1. UPS de dupla conversão para a integração de painéis PV. (a)
Topologia. (b) Diagrama de blocos da transferência de energia.
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Em modo normal de operação, Lret é conectado à rede
através de T1, e o circuito de entrada é utilizado para a
correção do fator de potência, equalização das tensões sobre os
capacitores de barramento (Cbar1,2) e regulação da tensão total
de barramento (vbar). O circuito auxiliar, através de Laux e do
tiristor T3, é utilizado como carregador do banco de baterias.
Neste modo, T2 e T4 permanecem sem conduzir.

Em modo bateria, o circuito de entrada é primeiramente
desconectado da rede por T1, e então conectado pela chave T2 ao
terminal positivo do banco de baterias, o qual é responsável por
manter a tensão de barramento regulada no valor de referência.
O circuito auxiliar é desconectado das baterias por T3 e então
conectado ao ponto central do barramento CC pelo tiristor
T4, sendo empregado para a equalização das tensões sobre
os capacitores de barramento. A função de equalização de
tensão é necessária no modo normal e no modo bateria, pois
em situações em que a UPS alimenta cargas que consomem
correntes CC, essa componente é drenada de apenas uma das
metades do barramento, causando assim um desequilíbrio entre
as tensões sobre os capacitores do barramento CC. Em modo
bateria, a UPS proposta não é capaz de controlar as tensões
das duas metades do barramento CC de forma independente
a partir do circuito de entrada, uma vez que os capacitores de
barramento estão em série do ponto de vista deste circuito. Por
esta razão é utilizado o circuito auxiliar como equalizador neste
modo de operação.

O inversor meia-ponte sintetiza uma tensão senoidal na
saída (vout ) com baixa THD tanto para o modo normal quanto
para o modo bateria de operação. A chave de bypass (T6) é
utilizada para conectar a carga diretamente à rede para fins
de manutenção da UPS. Cabe salientar que os capacitores
de barramento foram projetados para um hold-up time de
17 ms [11], [12], e este mesmo tempo de transferência foi
utilizado para assegurar que a corrente de determinados
tiristores caia a zero antes que os tiristores do modo de operação
complementar sejam acionados. Essa ação é realizada para
evitar o paralelismo de fontes de tensão entre os tiristores T1-T2
e T3-T4.

Em ambos os modos de operação a energia gerada pelos
painéis PV é entregue ao barramento CC, sendo o sistema de
controle do circuito de entrada responsável por regular a tensão
de barramento no valor de referência gerado pelo algoritmo
MPPT independentemente da condição de carga. Quando a
potência gerada é maior que a demanda da carga, a energia
excedente é injetada na rede pelo circuito de entrada, que possui
característica bidirecional. Quando a energia gerada pelos
painéis PV não é suficiente, a rede – em modo normal – ou as
baterias – em modo bateria – oferecem suporte aos painéis PV
para atender a demanda da carga.

III. SISTEMA DE CONTROLE

O objetivo desta seção é descrever o sistema de controle do
circuito de entrada que permite a integração de painéis PV com
MPPT na UPS de dupla conversão em questão. Os detalhes
acerca do controle do circuito auxiliar foram omitidos, uma
vez que não estão diretamente relacionados ao escopo deste
trabalho. Contudo, mais informações sobre sua operação e
projeto podem ser encontrados em [6]. De forma semelhante,
o sistema de controle do inversor também não será abordado,

porém considera-se que o mesmo é projetado adequadamente
para garantir uma tensão de saída com baixa THD, mesmo para
a operação com cargas não-lineares, e elevada banda passante,
de forma a corrigir eventos transitórios.

O circuito de entrada para a integração de painéis PV possui
funções distintas de acordo com o modo de operação da UPS:
normal ou bateria. Na Figura 2 é apresentado o sistema
de controle utilizado para o circuito de entrada bidirecional,
sendo a Figura 2.a respectiva ao modo normal de operação
e a Figura 2.b ao modo bateria. Os ganhos dos sensores
de tensão e corrente são representados na Figura 2 por hv
e hi, respectivamente. O período de amostragem é dado
por Ts e o período de chaveamento por Tsw. As funções de
transferência das malhas de controle são definidas na sequência.
As derivações destas funções são detalhadas em [6].

A. Funcionalidades do Circuito de Entrada

1) Modo normal de operação: A função do circuito de
entrada em modo normal de operação é garantir a operação
com alto fator de potência, regular a tensão total do barramento
CC no valor de referência e ainda equalizar as tensões sobre os
capacitores de barramento. Para isso, conforme mostra a Figura
2.a, é utilizada: uma malha interna de corrente; uma malha
mais externa para o controle da tensão total de barramento
através do cálculo da energia armazenada nos capacitores de
barramento; uma malha responsável pela geração da referência
para a tensão de barramento, a qual utiliza um algoritmo de
MPPT; e uma malha adicional para a equalização das tensões
sobre os capacitores de barramento.

2) Modo bateria de operação: Em modo bateria o circuito
de entrada é desconectado da rede pública e conectado ao banco
de baterias, sendo utilizado para a regulação da tensão total de
barramento através da descarga das mesmas. Para isto, conta
com a estrutura de controle da Figura 2.b, a qual é semelhante
a do modo normal, com uma malha interna de corrente, uma
malha externa para o controle da tensão total de barramento
e uma terceira malha, responsável por gerar a referência da
tensão do barramento CC através do algoritmo de MPPT, de
modo a extrair a máxima potência dos painéis PV.

B. Malhas de Controle do Circuito de Entrada

1) Malha de corrente: a malha de corrente é responsável
pela regulação da corrente do indutor do circuito de entrada,
tanto em modo normal como em modo bateria. Ela permite a
operação com correção do fator de potência em modo normal
– através da multiplicação da referência de corrente por uma
amostra da tensão da rede, de modo a sintetizar uma corrente
senoidal e em fase com esta tensão –, o controle adequado da
corrente de descarga das baterias, além de permitir a limitação
da corrente em caso de sobrecarga ou curto-circuito.

Essa é a malha de controle mais interna, e é utilizada
parar gerar o sinal modulante a ser comparado com a
portadora triangular para a geração dos sinais de comando dos
interruptores. Por esta razão, é a malha mais rápida do sistema,
sendo usualmente projetada para uma frequência de corte uma
década abaixo da frequência de chaveamento [13], [14]. Neste
trabalho utiliza-se um controlador proporcional (P) de modo
a ajustar a banda passante da malha, sendo o erro de regime
corrigido pelas malhas externas.
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Em modo normal de operação, Lret é conectado à rede
através de T1, e o circuito de entrada é utilizado para a
correção do fator de potência, equalização das tensões sobre os
capacitores de barramento (Cbar1,2) e regulação da tensão total
de barramento (vbar). O circuito auxiliar, através de Laux e do
tiristor T3, é utilizado como carregador do banco de baterias.
Neste modo, T2 e T4 permanecem sem conduzir.

Em modo bateria, o circuito de entrada é primeiramente
desconectado da rede por T1, e então conectado pela chave T2 ao
terminal positivo do banco de baterias, o qual é responsável por
manter a tensão de barramento regulada no valor de referência.
O circuito auxiliar é desconectado das baterias por T3 e então
conectado ao ponto central do barramento CC pelo tiristor
T4, sendo empregado para a equalização das tensões sobre
os capacitores de barramento. A função de equalização de
tensão é necessária no modo normal e no modo bateria, pois
em situações em que a UPS alimenta cargas que consomem
correntes CC, essa componente é drenada de apenas uma das
metades do barramento, causando assim um desequilíbrio entre
as tensões sobre os capacitores do barramento CC. Em modo
bateria, a UPS proposta não é capaz de controlar as tensões
das duas metades do barramento CC de forma independente
a partir do circuito de entrada, uma vez que os capacitores de
barramento estão em série do ponto de vista deste circuito. Por
esta razão é utilizado o circuito auxiliar como equalizador neste
modo de operação.

O inversor meia-ponte sintetiza uma tensão senoidal na
saída (vout ) com baixa THD tanto para o modo normal quanto
para o modo bateria de operação. A chave de bypass (T6) é
utilizada para conectar a carga diretamente à rede para fins
de manutenção da UPS. Cabe salientar que os capacitores
de barramento foram projetados para um hold-up time de
17 ms [11], [12], e este mesmo tempo de transferência foi
utilizado para assegurar que a corrente de determinados
tiristores caia a zero antes que os tiristores do modo de operação
complementar sejam acionados. Essa ação é realizada para
evitar o paralelismo de fontes de tensão entre os tiristores T1-T2
e T3-T4.

Em ambos os modos de operação a energia gerada pelos
painéis PV é entregue ao barramento CC, sendo o sistema de
controle do circuito de entrada responsável por regular a tensão
de barramento no valor de referência gerado pelo algoritmo
MPPT independentemente da condição de carga. Quando a
potência gerada é maior que a demanda da carga, a energia
excedente é injetada na rede pelo circuito de entrada, que possui
característica bidirecional. Quando a energia gerada pelos
painéis PV não é suficiente, a rede – em modo normal – ou as
baterias – em modo bateria – oferecem suporte aos painéis PV
para atender a demanda da carga.

III. SISTEMA DE CONTROLE

O objetivo desta seção é descrever o sistema de controle do
circuito de entrada que permite a integração de painéis PV com
MPPT na UPS de dupla conversão em questão. Os detalhes
acerca do controle do circuito auxiliar foram omitidos, uma
vez que não estão diretamente relacionados ao escopo deste
trabalho. Contudo, mais informações sobre sua operação e
projeto podem ser encontrados em [6]. De forma semelhante,
o sistema de controle do inversor também não será abordado,

porém considera-se que o mesmo é projetado adequadamente
para garantir uma tensão de saída com baixa THD, mesmo para
a operação com cargas não-lineares, e elevada banda passante,
de forma a corrigir eventos transitórios.

O circuito de entrada para a integração de painéis PV possui
funções distintas de acordo com o modo de operação da UPS:
normal ou bateria. Na Figura 2 é apresentado o sistema
de controle utilizado para o circuito de entrada bidirecional,
sendo a Figura 2.a respectiva ao modo normal de operação
e a Figura 2.b ao modo bateria. Os ganhos dos sensores
de tensão e corrente são representados na Figura 2 por hv
e hi, respectivamente. O período de amostragem é dado
por Ts e o período de chaveamento por Tsw. As funções de
transferência das malhas de controle são definidas na sequência.
As derivações destas funções são detalhadas em [6].

A. Funcionalidades do Circuito de Entrada

1) Modo normal de operação: A função do circuito de
entrada em modo normal de operação é garantir a operação
com alto fator de potência, regular a tensão total do barramento
CC no valor de referência e ainda equalizar as tensões sobre os
capacitores de barramento. Para isso, conforme mostra a Figura
2.a, é utilizada: uma malha interna de corrente; uma malha
mais externa para o controle da tensão total de barramento
através do cálculo da energia armazenada nos capacitores de
barramento; uma malha responsável pela geração da referência
para a tensão de barramento, a qual utiliza um algoritmo de
MPPT; e uma malha adicional para a equalização das tensões
sobre os capacitores de barramento.

2) Modo bateria de operação: Em modo bateria o circuito
de entrada é desconectado da rede pública e conectado ao banco
de baterias, sendo utilizado para a regulação da tensão total de
barramento através da descarga das mesmas. Para isto, conta
com a estrutura de controle da Figura 2.b, a qual é semelhante
a do modo normal, com uma malha interna de corrente, uma
malha externa para o controle da tensão total de barramento
e uma terceira malha, responsável por gerar a referência da
tensão do barramento CC através do algoritmo de MPPT, de
modo a extrair a máxima potência dos painéis PV.

B. Malhas de Controle do Circuito de Entrada

1) Malha de corrente: a malha de corrente é responsável
pela regulação da corrente do indutor do circuito de entrada,
tanto em modo normal como em modo bateria. Ela permite a
operação com correção do fator de potência em modo normal
– através da multiplicação da referência de corrente por uma
amostra da tensão da rede, de modo a sintetizar uma corrente
senoidal e em fase com esta tensão –, o controle adequado da
corrente de descarga das baterias, além de permitir a limitação
da corrente em caso de sobrecarga ou curto-circuito.

Essa é a malha de controle mais interna, e é utilizada
parar gerar o sinal modulante a ser comparado com a
portadora triangular para a geração dos sinais de comando dos
interruptores. Por esta razão, é a malha mais rápida do sistema,
sendo usualmente projetada para uma frequência de corte uma
década abaixo da frequência de chaveamento [13], [14]. Neste
trabalho utiliza-se um controlador proporcional (P) de modo
a ajustar a banda passante da malha, sendo o erro de regime
corrigido pelas malhas externas.
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Fig. 2. Sistema de controle do circuito de entrada com MPPT. (a) Modo normal de operação. (b) Modo bateria de operação.

A função de transferência que relaciona a corrente no indutor
do circuito de entrada pela razão cíclica (dret) do interruptor
Sret1 (que opera de forma complementar a Sret2), para ambos
os modos de operação da UPS, é dada por:

Gid (s) =
iLret (s)
dret (s)

=− Vbar

sLret +RLret

. (1)

onde RLret é a resistência intrínseca do indutor Lret .

2) Malha de tensão total do barramento CC: o controle da
tensão de barramento é realizado através da energia armazenada
nos capacitores de barramento (ebar), de forma a se trabalhar
com uma planta naturalmente linear. A energia de barramento
pode ser calculada por:

ebar =
Cbarvbar

2

2
. (2)

onde Cbar é a capacitância equivalente de barramento.
Esta malha é responsável por gerar a referência de corrente

da malha interna. Utiliza um controlador proporcional-integral
(PI), o qual possibilita o rastreamento da referência de energia
(Ere f ) com erro nulo em regime permanente, e deve ser
lenta o suficientemente para não distorcer as referências das
malhas de corrente. Dessa forma, a banda passante deste
controlador pode ser definida uma década abaixo da menor
componente harmônica de tensão presente nos capacitores
de barramento, que para a topologia em questão, é 120 Hz
[15], [16]. Os modelos utilizados para o controle da tensão
total de barramento em modo normal e em modo bateria de

operação, respectivamente, são:

Gvt (s) =
ebar (s)
iLret (s)

=
Vrede

s
. (3)

Gvtbat (s) =
ebar (s)
iLret (s)

=
Vbat

s
. (4)

3) Malha de MPPT: a terceira malha possui uma dinâmica
na ordem de segundos e é responsável pela definição da
referência da tensão do barramento CC (VPV re f ) através de
um algoritmo de MPPT, o qual têm como objetivo maximizar
a potência extraída do arranjo PV (PPV ), obtendo a potência
máxima para diferentes níveis de irradiância solar e temperatura
ambiente. Utiliza-se o algoritmo de MPPT do tipo P&O, o qual
consiste em inserir perturbações na tensão nos terminais dos
painéis PV e observar o comportamento da potência sendo
fornecida, de forma a conduzir sempre ao ponto de máxima
potência (MPP) [17], [18].

Neste trabalho o método P&O perturba a tensão de
referência utilizada na malha de controle da tensão do
barramento CC do circuito de entrada. A tensão de referência
é perturbada a cada período de amostragem, a uma taxa de 1
V/s. Esta taxa é definida em função do tempo de acomodação
da resposta do controlador de tensão, de forma a se evitar
sobretensões no barramento [17].

A partir da leitura dos valores instantâneos de tensão e
corrente (iPV ) dos painéis PV, o algoritmo P&O calcula a
potência sendo fornecida naquele instante de tempo. A cada
intervalo de um segundo, a potência no instante atual é
comparada com o valor anterior e, caso menor, o algoritmo
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altera o sinal da perturbação de tensão. Quando a potência
gerada pelos painéis PV está abaixo de 5% da potência nominal,
o algoritmo de MPPT é desabilitado, de forma a não prejudicar
a regulação da tensão do barramento CC. Nestas condições,
que ocorrem com maior frequência no início da manhã e fim da
tarde, a tensão no barramento CC é mantida constante e igual
ao valor nominal.

4) Malha de tensão diferencial: esta malha é ainda mais
lenta e externa do que a malha de tensão total, e é utilizada para
a equalização das tensões sobre os capacitores do barramento
CC. Para isso, são medidas as tensões em cada metade do
barramento CC (vCbar1 e vCbar2 ), sendo que a diferença entre elas
é a tensão diferencial (vd). Um sinal de erro é gerado a partir
da diferença destas tensões com relação a uma referência nula.
Este erro é então compensado por um controlador PI, gerando
uma ação de controle (uvd) que representa uma componente
CC de corrente do circuito de entrada (imed), que é responsável
pelo equilíbrio das tensões. Esta malha é utilizada apenas em
modo normal de operação, uma vez que em modo bateria o
circuito auxiliar é empregado para esta função. A função de
transferência que relaciona a tensão diferencial pela corrente
média do circuito de entrada é dada por:

Gvd (s) =
vd (s)

imed (s)
=

Req

s ReqCbar +1
(5)

onde Req é a resistência equivalente de barramento (adicionada
em paralelo ao barramento CC, projetada para consumir a
potência de saída para fins de análise matemática [6]).

IV. PROJETO DO SISTEMA PV

Devido aos painéis PV estarem conectados diretamente no
barramento CC na topologia proposta, a UPS bidirecional tem
comportamento análogo ao de um inversor PV de estágio único
tradicional. Dessa forma, as condições ambientais (irradiância
solar e temperatura ambiente), em conjunto com o algoritmo
de MPPT, são quem ditam o valor da tensão de barramento –
havendo geração fotovoltaica. Portanto, o projeto do sistema
PV deve ser realizado de forma a respeitar os limites máximo e
mínimo de operação de vbar.

Para garantir a síntese adequada da tensão de saída, a tensão
total do barramento CC não deve ser inferior à duas vezes
a tensão de pico de saída, que para a topologia em questão,
considerando uma tensão nominal de saída de 127 V – pico
de ≈ 180 V –, deve ser de 360 V. Porém, deve-se também
considerar as quedas de tensão transitórias causadas por degraus
de carga. Assim, o valor mínimo de vbar é definido em 414 V,
para propiciar uma margem de segurança de 15%, e o limite
máximo é definido em 500 V, para manter a operação segura
das chaves semicondutoras mesmo frente a eventos transitórios.
Com isso, a tensão de barramento – e o controle MPPT – podem
ser excursionados em uma faixa de 86 V.

Um perfil de missão fotovoltaico é definido como em [19]
e utilizado como um estudo de caso realista para o projeto e
análise do sistema PV. Dados meteorológicos de irradiância
solar (global, direta e difusa) e da temperatura ambiente de
Petrolina, Brasil, medidos em resolução de um minuto por
um período de cinco anos são utilizados [20]. Estas medidas

passam por um tratamento de qualidade de dados conforme [21]
para remover medidas fisicamente impossíveis; caso 60 ou mais
medidas dentro do mesmo dia não passem no teste de qualidade,
o dia inteiro é descartado. Estes dados são combinados com o
modelo elétrico equivalente do painel Sun Earth TPB-60P-235
conforme [22] e um modelo de posicionamento e incidência
solar de acordo com [19]. A Tabela I resume os dados do
sistema PV e do perfil de missão utilizados. A Figura 3
mostra o perfil de irradiância solar na superfície do painel
e a temperatura ambiente usando dados meteorológicos. A
Figura 3.a é referente ao longo prazo e a Figura 3.b para um
período de três dias.

TABELA I
Parâmetros do Painel Sun Earth TPB-60-P-235*

Parâmetro Símbolo Valor
Tensão de circuito aberto Voc 36,7 V
Corrente de curto-circuito Isc 8,47 A

Tensão de máxima potência VMPP 29,2 V
Corrente de máxima potência IMPP 8,05 A

Potência máxima PMPP 235 W
Coeficiente de temp. de curto-circuito ∆Isc/∆T 0,05 %/ oC
Coeficiente de temp. de circuito aberto ∆Voc/∆T – 0,35 %/ oC

Resistência série Rs 0,147 Ω
Resistência parasita Rp 648,5 Ω

Fator de idealidade do diodo αd 1,312
Tensão de polarização do silício Vg 0,67 V

Dados do perfil de missão e do sistema PV
Latitude - 09o07’S

Longitude - 28o31’N
Ângulo de inclinação - 6o

Azimute - 0o

*Valores para condição STC (Standard Test Condition) – 1000 W/m2 e 25 oC

A tensão e a corrente no ponto de máximo potência para um
módulo PV são estimadas ao longo dos cinco anos do perfil de
missão. A Figura 4 mostra o mapa de cor da energia processada
em faixas de 0,1 A e 0,1 V; i.e., cada pixel é colorido conforme
a quantidade de potência gerada naquela coordenada de IMPP x
VMPP, sendo que valores com contribuição menor que 0,01%
da energia total foram omitidos. A análise desta figura indica
que a maior parte da potência produzida pelo sistema PV é
confinado em uma estreita região de tensão. Este fato se deve
principalmente devido a pequena variabilidade de temperatura
ambiente e alta incidência solar do clima tropical de Petrolina.

Destaca-se que os valores apresentados na Tabela I são
raros de acontecer na prática, especialmente no Brasil,
devido ao aquecimento intrínseco do painel em irradiações
elevadas. Enquanto a temperatura ambiente do perfil de missão
considerado está tipicamente na faixa entre 20 e 35 oC, a
temperatura de operação do painel varia entre 20 e 75 oC. Como
o aumento da temperatura causa uma diminuição da tensão de
bloqueio do material semicondutor, é esperado que a tensão no
MPP seja menor do que a tensão em STC da Tabela I.

Além disso, é possível o MPP estar fora da região mostrada,
uma vez que sistemas PV estão sujeitos às condições aleatórias
de tempo (temperatura ambiente, camada de nuvens) e de
operação (sujeira, falha de célula PV, sombreamento). Contudo,
o longo período de dados utilizados indica que o mapa de cores
representa um prognóstico das condições normais de operação
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altera o sinal da perturbação de tensão. Quando a potência
gerada pelos painéis PV está abaixo de 5% da potência nominal,
o algoritmo de MPPT é desabilitado, de forma a não prejudicar
a regulação da tensão do barramento CC. Nestas condições,
que ocorrem com maior frequência no início da manhã e fim da
tarde, a tensão no barramento CC é mantida constante e igual
ao valor nominal.

4) Malha de tensão diferencial: esta malha é ainda mais
lenta e externa do que a malha de tensão total, e é utilizada para
a equalização das tensões sobre os capacitores do barramento
CC. Para isso, são medidas as tensões em cada metade do
barramento CC (vCbar1 e vCbar2 ), sendo que a diferença entre elas
é a tensão diferencial (vd). Um sinal de erro é gerado a partir
da diferença destas tensões com relação a uma referência nula.
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CC de corrente do circuito de entrada (imed), que é responsável
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modo normal de operação, uma vez que em modo bateria o
circuito auxiliar é empregado para esta função. A função de
transferência que relaciona a tensão diferencial pela corrente
média do circuito de entrada é dada por:

Gvd (s) =
vd (s)

imed (s)
=

Req

s ReqCbar +1
(5)

onde Req é a resistência equivalente de barramento (adicionada
em paralelo ao barramento CC, projetada para consumir a
potência de saída para fins de análise matemática [6]).

IV. PROJETO DO SISTEMA PV
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de MPPT, são quem ditam o valor da tensão de barramento –
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ser excursionados em uma faixa de 86 V.

Um perfil de missão fotovoltaico é definido como em [19]
e utilizado como um estudo de caso realista para o projeto e
análise do sistema PV. Dados meteorológicos de irradiância
solar (global, direta e difusa) e da temperatura ambiente de
Petrolina, Brasil, medidos em resolução de um minuto por
um período de cinco anos são utilizados [20]. Estas medidas

passam por um tratamento de qualidade de dados conforme [21]
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o dia inteiro é descartado. Estes dados são combinados com o
modelo elétrico equivalente do painel Sun Earth TPB-60P-235
conforme [22] e um modelo de posicionamento e incidência
solar de acordo com [19]. A Tabela I resume os dados do
sistema PV e do perfil de missão utilizados. A Figura 3
mostra o perfil de irradiância solar na superfície do painel
e a temperatura ambiente usando dados meteorológicos. A
Figura 3.a é referente ao longo prazo e a Figura 3.b para um
período de três dias.

TABELA I
Parâmetros do Painel Sun Earth TPB-60-P-235*

Parâmetro Símbolo Valor
Tensão de circuito aberto Voc 36,7 V
Corrente de curto-circuito Isc 8,47 A

Tensão de máxima potência VMPP 29,2 V
Corrente de máxima potência IMPP 8,05 A

Potência máxima PMPP 235 W
Coeficiente de temp. de curto-circuito ∆Isc/∆T 0,05 %/ oC
Coeficiente de temp. de circuito aberto ∆Voc/∆T – 0,35 %/ oC

Resistência série Rs 0,147 Ω
Resistência parasita Rp 648,5 Ω

Fator de idealidade do diodo αd 1,312
Tensão de polarização do silício Vg 0,67 V

Dados do perfil de missão e do sistema PV
Latitude - 09o07’S

Longitude - 28o31’N
Ângulo de inclinação - 6o

Azimute - 0o

*Valores para condição STC (Standard Test Condition) – 1000 W/m2 e 25 oC

A tensão e a corrente no ponto de máximo potência para um
módulo PV são estimadas ao longo dos cinco anos do perfil de
missão. A Figura 4 mostra o mapa de cor da energia processada
em faixas de 0,1 A e 0,1 V; i.e., cada pixel é colorido conforme
a quantidade de potência gerada naquela coordenada de IMPP x
VMPP, sendo que valores com contribuição menor que 0,01%
da energia total foram omitidos. A análise desta figura indica
que a maior parte da potência produzida pelo sistema PV é
confinado em uma estreita região de tensão. Este fato se deve
principalmente devido a pequena variabilidade de temperatura
ambiente e alta incidência solar do clima tropical de Petrolina.

Destaca-se que os valores apresentados na Tabela I são
raros de acontecer na prática, especialmente no Brasil,
devido ao aquecimento intrínseco do painel em irradiações
elevadas. Enquanto a temperatura ambiente do perfil de missão
considerado está tipicamente na faixa entre 20 e 35 oC, a
temperatura de operação do painel varia entre 20 e 75 oC. Como
o aumento da temperatura causa uma diminuição da tensão de
bloqueio do material semicondutor, é esperado que a tensão no
MPP seja menor do que a tensão em STC da Tabela I.

Além disso, é possível o MPP estar fora da região mostrada,
uma vez que sistemas PV estão sujeitos às condições aleatórias
de tempo (temperatura ambiente, camada de nuvens) e de
operação (sujeira, falha de célula PV, sombreamento). Contudo,
o longo período de dados utilizados indica que o mapa de cores
representa um prognóstico das condições normais de operação

anualmente.
Observam-se também os valores máximos e mínimos da

tensão de saída do painel; idealmente, o MPPT deve controlar
a vbar de modo que a tensão sobre cada painel fique dentro
desta faixa, desprezando variações paramétricas entre painéis
diferentes. Com os limites de vbar previamente estabelecidos,
o número de painéis em série no arranjo fotovoltaico é
determinado através de:

Vbar,min

VPV,min
≤ NPV ≤

Vbar,max

VPV,max
(6)

onde:

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Tempo (meses)

0
3
6
9

12
15

0
10
20
30
40
50

×10
2

Ir
ra

di
ân

ci
a 

(W
/m

²)

T
em

pe
ra

tu
ra

 (
°C

)

(a)

Tempo (horas)

0

2

4

6

8

10

12

Ir
ra

di
ân

ci
a 

(W
/m

²)

15

20

25

30

35

40

45

T
em

pe
ra

tu
ra

 (
°C

)

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72

×10
2

(b)

Fig. 3. Perfil de irradiância solar na superfície do painel e temperatura
ambiente usando dados meteorológicos. (a) Longo prazo. (b) Período
de três dias.
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NPV - número de painéis PV;

Vbar,min - tensão mínima de barramento;
Vbar,max- tensão máxima de barramento;
VPV,min - tensão mínima de saída dos painéis PV;
VPV,max - tensão máxima de saída dos painéis PV.

Dessa forma, um sistema PV com NPV igual a 18 e potência
total de 4230 W é projetado e conectado diretamente ao
barramento CC da UPS. Ressalta-se que um valor maior ou
menor de NPV não necessariamente inviabiliza o projeto, mas
acarreta em um tempo maior de operação fora do MPP para este
perfil de missão. O estudo do valor ótimo de NPV do ponto de
vista do custo e aproveitamento energético está fora do escopo
deste artigo e será apresentado em trabalhos futuros.

A Figura 5 mostra o histograma do valor da VMPP em relação
a frequência de ocorrências no estudo de caso estabelecido,
onde é determinado que em 96% do tempo o sistema PV irá
operar no MPP. Em condições de baixa irradiação (PPV < 5%
da potência nominal) o MPPT é desabilitado, pois a tensão e
a potência dos painéis fotovoltaicos estão sujeitos a variações
bruscas, podendo resultar em oscilações e baixo desempenho
no controlador. Nestas condições, que ocorrem com maior
frequência no início da manhã e no final da tarde, a tensão de
referência do barramento CC é mantida constante e igual ao
valor nominal de 450 V.

No entanto, somente 0,8% da energia é processada nestas
condições, sendo que o aproveitamento energético não é
prejudicado devido a estes limites, uma vez que é possível
obter mais de 90% de eficiência no MPPT (ηMPPT ) mesmo
com variação de ±10% da VMPP, como mostra a Figura 6, nas
condições mais comuns de operação. A Figura 6.a apresenta a
região total e a Figura 6.b a região enfatizada.

A análise do aproveitamento energético é limitada ao perfil
de missão e modelo do painel definidos ou semelhantes, já
que o mapa da operação PV da Figura 5 é dependente das
condições de clima, tempo, orientação e tipo de montagem dos
painéis, tecnologia da célula PV, entre outros fatores [19], [23].
Caso a UPS bidirecional proposta seja utilizada em outro local
e/ou com módulos diferentes, uma nova análise é recomendada
para se obter um projeto adequado do sistema PV e melhor
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Fig. 6. Relação entre a potência PV disponível normalizada em
função da variação da tensão do módulo normalizada, para diferentes
condições de operação. (a) Região total. (b) Região enfatizada.

desempenho do MPPT dentro dos limites de vbar.

V. RESULTADOS HARDWARE-IN-THE-LOOP

De forma a demonstrar a funcionalidade da UPS de dupla
conversão bidirecional com integração de painéis PV proposta,
resultados são obtidos a partir da implementação em uma
plataforma HIL [6], [7], [24], [25], modelo Typhoon HIL402.
O sistema de controle é implementado em um processador
de sinais digitais (DSP – Digital Signal Processor) da Texas
Instruments modelo TMS320F28335, com frequência de
chaveamento e de amostragem de 15 kHz. O circuito auxiliar
não é incluído na topologia implementada, uma vez que não
interfere no funcionamento da estrutura proposta. A Tabela II
mostra os parâmetros do circuito implementado. São utilizados
18 painéis modelo Sun Earth TPB-60-P-235, os quais possuem
os parâmetros mostrados na Tabela I.

São obtidos resultados para o modo normal, modo bateria
e para a transição entre os dois modos de operação da UPS.
A validação do funcionamento do sistema é realizada através
da aplicação de degraus de carga e também de degraus de
irradiância solar e temperatura ambiente nos painéis PV. Os
degraus de irradiância correspondem aos seguintes valores,
em W/m2: 0 - 500 - 1000 - 0, sendo que a temperatura
ambiente para estes instantes, em oC, é de: 25 - 25 - 35 - 25,
respectivamente. A Figura 7 apresenta os degraus de irradiância
solar e temperatura ambiente aplicados, bem como os valores
estimados da temperatura do painel e da tensão de referência
do barramento em regime permanente.

A Figura 8 apresenta os resultados HIL para a aplicação de
degraus de irradiância e temperatura ambiente para o modo
normal de operação. Na Figura 8.a são mostradas a tensão
da rede, tensão de saída, tensão de barramento e potência
do arranjo PV. Na Figura 8.b têm-se a corrente de entrada,

corrente de saída, corrente e potência dos painéis PV. Nota-se
que, conforme diferentes níveis de irradiância e temperatura
são aplicados, a tensão de barramento é excursionada de forma
a extrair a máxima potência do novo ponto de operação. Quanto
maior a energia proveniente do arranjo PV, menor é a corrente
drenada da rede elétrica. A tensão de entrada e a tensão e
corrente de saída não são afetadas pela geração de energia PV.

Na Figura 9 são mostrados os resultados HIL para os
mesmos degraus de irradiância e temperatura ambiente, mas

TABELA II
Parâmetros do Circuito Implementado

Parâmetros de potência
Parâmetro Símbolo Valor

Tensão nominal de fase de entrada/saída Vrede/Vout 127 V
Frequência da tensão de entrada/saída frede/ fout 60 Hz
Tensão nominal do banco de baterias Vbat 240 V

Potência nominal de saída da UPS Sout 10 kVA
Número de painéis fotovoltaicos NPV 18
Potência máxima total do arranjo Pt 4230 W

Resistência nominal de carga Rout 1,6129 Ω
Frequência de chaveamento fsw 15 kHz
Frequência de amostragem fs 15 kHz

Tensão nominal do barramento CC Vbar 450 V
Capacitor equivalente de barramento Cbar 20 mF

Indutor do circuito de entrada Lret 225 µH
Resistência intrínseca de Lret RLret 0,1 Ω
Capacitor do filtro de saída Cinv 160 µF
Indutor do filtro de saída Linv 218 µH

Resistência intrínseca de Linv RLret 0,1 Ω
Parâmetros dos controladores

Malha Tipo Valor
Compensador de corrente P − 0,01

Compensador de tensão em modo normal PI 0,2636(z−0,998103)
z−1

Compensador de tensão em modo bateria PI 0,1395(z−0,998103)
z−1
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Fig. 6. Relação entre a potência PV disponível normalizada em
função da variação da tensão do módulo normalizada, para diferentes
condições de operação. (a) Região total. (b) Região enfatizada.
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V. RESULTADOS HARDWARE-IN-THE-LOOP
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resultados são obtidos a partir da implementação em uma
plataforma HIL [6], [7], [24], [25], modelo Typhoon HIL402.
O sistema de controle é implementado em um processador
de sinais digitais (DSP – Digital Signal Processor) da Texas
Instruments modelo TMS320F28335, com frequência de
chaveamento e de amostragem de 15 kHz. O circuito auxiliar
não é incluído na topologia implementada, uma vez que não
interfere no funcionamento da estrutura proposta. A Tabela II
mostra os parâmetros do circuito implementado. São utilizados
18 painéis modelo Sun Earth TPB-60-P-235, os quais possuem
os parâmetros mostrados na Tabela I.

São obtidos resultados para o modo normal, modo bateria
e para a transição entre os dois modos de operação da UPS.
A validação do funcionamento do sistema é realizada através
da aplicação de degraus de carga e também de degraus de
irradiância solar e temperatura ambiente nos painéis PV. Os
degraus de irradiância correspondem aos seguintes valores,
em W/m2: 0 - 500 - 1000 - 0, sendo que a temperatura
ambiente para estes instantes, em oC, é de: 25 - 25 - 35 - 25,
respectivamente. A Figura 7 apresenta os degraus de irradiância
solar e temperatura ambiente aplicados, bem como os valores
estimados da temperatura do painel e da tensão de referência
do barramento em regime permanente.

A Figura 8 apresenta os resultados HIL para a aplicação de
degraus de irradiância e temperatura ambiente para o modo
normal de operação. Na Figura 8.a são mostradas a tensão
da rede, tensão de saída, tensão de barramento e potência
do arranjo PV. Na Figura 8.b têm-se a corrente de entrada,

corrente de saída, corrente e potência dos painéis PV. Nota-se
que, conforme diferentes níveis de irradiância e temperatura
são aplicados, a tensão de barramento é excursionada de forma
a extrair a máxima potência do novo ponto de operação. Quanto
maior a energia proveniente do arranjo PV, menor é a corrente
drenada da rede elétrica. A tensão de entrada e a tensão e
corrente de saída não são afetadas pela geração de energia PV.

Na Figura 9 são mostrados os resultados HIL para os
mesmos degraus de irradiância e temperatura ambiente, mas
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Parâmetros de potência
Parâmetro Símbolo Valor
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Tensão nominal do banco de baterias Vbat 240 V

Potência nominal de saída da UPS Sout 10 kVA
Número de painéis fotovoltaicos NPV 18
Potência máxima total do arranjo Pt 4230 W

Resistência nominal de carga Rout 1,6129 Ω
Frequência de chaveamento fsw 15 kHz
Frequência de amostragem fs 15 kHz

Tensão nominal do barramento CC Vbar 450 V
Capacitor equivalente de barramento Cbar 20 mF

Indutor do circuito de entrada Lret 225 µH
Resistência intrínseca de Lret RLret 0,1 Ω
Capacitor do filtro de saída Cinv 160 µF
Indutor do filtro de saída Linv 218 µH

Resistência intrínseca de Linv RLret 0,1 Ω
Parâmetros dos controladores

Malha Tipo Valor
Compensador de corrente P − 0,01

Compensador de tensão em modo normal PI 0,2636(z−0,998103)
z−1
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Fig. 7. Degraus de irradiância solar e temperatura ambiente.
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Fig. 8. Resultados HIL. Degraus de irradiância solar e temperatura ambiente. Modo normal de operação. 20 s/div. (a) Tensão da rede (200
V/div), tensão de saída (200 V/div), tensão de barramento (50 V/div) e potência do arranjo fotovoltaico (2 kW/div). (b) Corrente de entrada (100
A/div), corrente de saída (100 A/div), corrente do arranjo fotovoltaico (5 A/div) e potência do arranjo fotovoltaico (2 kW/div).

(a) (b)

Fig. 9. Resultados HIL. Degraus de irradiância solar e temperatura ambiente. Modo bateria de operação. 20 s/div. (a) Tensão do banco de
baterias (250 V/div), tensão de saída (200 V/div), tensão de barramento (50 V/div) e potência do arranjo fotovoltaico (2 kW/div). (b) Corrente de
entrada (25 A/div), corrente de saída (100 A/div), corrente do arranjo fotovoltaico (5 A/div) e potência do arranjo fotovoltaico (2 kW/div).

neste caso para o modo bateria de operação. A Figura 9.a
mostra a tensão do banco de baterias, tensão de saída, tensão
de barramento e potência do arranjo PV. Na Figura 9.b têm-se a
corrente das baterias, corrente de saída, corrente e potência dos
painéis PV. De forma semelhante ao caso anterior, diferentes
níveis de energia gerados pelo arranjo PV representam distintos
pontos de operação, os quais exigem valores específicos de
tensão de barramento para a realização do MPPT. A corrente
exigida do banco de baterias é menor conforme há o aumento
da geração dos painéis PV.

No modo bateria, o banco de baterias é dimensionado
para um tempo específico de autonomia do sistema. Porém,
se houver geração PV, este tempo pode ser aumentado por
tempo indeterminado, dependendo da quantidade de energia
gerada e a quantidade de carga demandada. Cabe salientar
que se houver excedente de geração durante o modo bateria,
o algoritmo MPPT é interrompido e a tensão no barramento
CC é modificada de modo a limitar a potência gerada pelos
painéis PV, uma vez que o descarregador de baterias possui
característica unidirecional. Contudo, esta situação possui uma
probabilidade pequena de acontecer, pois deve haver uma falta
na rede pública enquanto que a potência demandada pela carga

é menor que a gerada pelos painéis PV.
De forma a avaliar o desempenho dos controladores, bem

como verificar a característica bidirecional do circuito de
entrada, a Figura 10 apresenta os resultados adquiridos para o
modo normal de operação perante a aplicação de degraus de
carga com o sistema PV na condição nominal de geração. São
mostradas a corrente de entrada, corrente de saída, corrente
do arranjo PV e tensão da rede. Na Figura 10.a inicia-se a
operação do sistema em condição nominal e então retira-se
100% de carga. Na Figura 10.b o sistema inicia a vazio e então
aplica-se a carga nominal. Observa-se que quando a carga é
retirada, como a energia proveniente dos painéis PV é superior
à requerida pela carga, a corrente de entrada tem sua fase
invertida de forma a injetar a energia excedente na rede elétrica.
Quando a carga nominal é reestabelecida, a corrente de entrada
inverte a fase novamente, uma vez que a potência da carga
é maior que a potência gerada pelo arranjo PV, contribuindo
então para a alimentação das cargas.

Na Figura 11 são apresentados os resultados HIL para a
transferência do modo normal para o modo bateria e de volta
para o modo normal com a UPS operando com carga nominal,
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Fig. 10. Resultados HIL. Degraus de carga. Modo normal de operação. 40 ms/div. Corrente de entrada (100 A/div), corrente de saída (100
A/div), corrente do arranjo fotovoltaico (5 A/div) e tensão da rede (150 V/div). (a) Retirada de carga nominal. (b) Aplicação de carga nominal.
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Fig. 11. Resultados HIL. Transferência entre os modos de operação. Modo normal para bateria e novamente para o modo normal. 100 ms/div.
Corrente no indutor de entrada (100 A/div), corrente no indutor de saída (100 A/div), corrente do arranjo fotovoltaico (5 A/div) e tensão do
barramento (50 V/div). (a) Arranjo fotovoltaico com potência nominal. (b) Arranjo fotovoltaico com potência zero.

sob potência nominal do arranjo PV, na Figura 11.a, e sem
geração PV, Figura 11.b. Quando os tiristores desconectam
o circuito de entrada da rede ou das baterias, é predefinido
um tempo de transição de 17 ms [11], suficiente para zerar
a corrente do tiristor em operação e então acionar o tiristor
do modo complementar de forma segura. Sendo assim, há
uma queda na tensão do barramento CC, uma vez que toda a
energia demandada pela carga é suprida pelos capacitores do
barramento CC. Após o tempo de transição, quando o banco
de baterias ou a rede é conectado ao circuito de entrada, a
tensão de barramento é regulada novamente no valor nominal.
Nota-se que, quando há geração PV no momento da transição,
a corrente do arranjo PV sofre uma suave elevação no intuito
de manter a mesma potência de geração, agora com uma tensão
menor devido à queda da tensão de barramento.

VI. CONCLUSÕES

Este trabalho apresentou uma topologia de UPS de dupla
conversão bidirecional para a integração de painéis PV. Os
painéis são conectados diretamente ao barramento CC, e o
algoritmo de MPPT do tipo P&O é realizado pelo sistema
de controle do circuito de entrada. Uma análise do perfil

de missão fotovoltaico é apresentada utilizando modelagem
dos painéis PV e dados meteorológicos medidos por cinco
anos. O sistema PV é então projetado considerando as
características locais e os limites de operação da UPS. Como
principais características da topologia proposta podem-se
destacar: ausência de conversor CC-CC específico para a
conexão dos painéis PV e MPPT, capacidade de injetar corrente
na rede quando houver excedente de geração PV, possibilidade
de aumentar a autonomia do banco de baterias em modo bateria
de operação. Resultados Hardware-in-the-Loop comprovam
a bidirecionalidade e versatilidade da UPS proposta, tanto em
modo normal como em modo bateria de operação. Dessa forma,
a integração de fontes ininterruptas de energia com painéis PV
oferece mais autonomia ao sistema e ainda permite a redução
do custo do sistema a longo prazo através da injeção da energia
excedente para a rede pública.
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Fig. 10. Resultados HIL. Degraus de carga. Modo normal de operação. 40 ms/div. Corrente de entrada (100 A/div), corrente de saída (100
A/div), corrente do arranjo fotovoltaico (5 A/div) e tensão da rede (150 V/div). (a) Retirada de carga nominal. (b) Aplicação de carga nominal.
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barramento (50 V/div). (a) Arranjo fotovoltaico com potência nominal. (b) Arranjo fotovoltaico com potência zero.
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energia demandada pela carga é suprida pelos capacitores do
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