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RESUMO 

 

Sistema de equilíbrio das tensões nos condensadores do 

divisor de tensão contínua de conversores multinível com 

controladores preditivos por dinâmica inversa 

 

 

A presente invenção refere-se a um sistema de equilíbrio 

das tensões nos condensadores do divisor de tensão contínua 

de conversores multinível usando controladores preditivos 

por dinâmica inversa com funcional de custo de pesos 

variáveis. Simultaneamente, permite regular ou controlar 

potências, tensões, correntes ou frequências. 

Os padrões de qualidade e potência exigidos aos conversores 

eletrónicos de potência, e fundamentalmente a limitação em 

tensão dos semicondutores conduziram ao desenvolvimento dos 

conversores multinível. Estes conversores trabalham com 

tensões elevadas mantendo os semicondutores sujeitos a uma 

fração da tensão total do barramento de tensão contínua. 

Os diferentes níveis discretos de tensão disponíveis nos 

conversores multinível são conseguidos através de fontes de 

tensão contínuas ou, utilizando sistemas capacitivos. 

Para os conversores que utilizam sistemas capacitivos para 

obtenção dos níveis de tensão contínua é absolutamente 

necessário equilibrar as tensões dos condensadores do 

divisor de tensão contínua. Este equilíbrio deve garantir a 

adequada distribuição da tensão contínua por todos os 

condensadores do divisor de tensão contínua. 
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DESCRIÇÃO 

 

Sistema de equilíbrio das tensões nos condensadores do 

divisor de tensão contínua de conversores multinível com 

controladores preditivos por dinâmica inversa 

 

Campo da invenção  

 

Campo técnico em que a invenção se insere 

A presente invenção refere-se a um sistema de equilíbrio 

das tensões nos condensadores do divisor de tensão contínua 

de conversores multinível e seu controlo, usando 

controladores preditivos por dinâmica inversa com funcional 

de custo de pesos variáveis. 

 

Estado da técnica 

Os processos de comando e controlo atualmente aplicados aos 

conversores eletrónicos de potência, em particular aos 

conversores multinível com díodos de ligação ao neutro, 

podem ser divididas em três sub-grupos, quer para o caso 

dos processos de comando quer para os processos de 

controlo. Consideram-se como processos de comando os 

métodos que não requerem realimentação de variáveis, isto 

é, funcionam em cadeia aberta. Os processos de controlo 

pressupõem a monitorização permanente das variáveis que 

estão a ser controladas e podem utilizar um dos processos 

de comando existentes. 

Os processos de comando atualmente utilizados, apresentados 

na figura 1, são: Modulação por largura de impulso (PWM - 

Pulse With Modulation); Modulação por vetores de espaço 

(SVM - Space Vector Modulation) e eliminação seletiva de 

harmónicas (SHE - Selective Harmonic Elimination). O 

processo PWM [1]-[5], muito divulgado, é baseado na 



 

2 

 

comparação entre um sinal de referência e um sinal 

designado por portadora, de frequência elevada 

relativamente ao sinal de referência. Este método trabalha 

a frequência constante e é particularmente utilizado para 

baixas frequências de comutação. O processo de comando por 

SVM [6]-[8] sintetiza o vetor de tensão de saída desejado a 

partir da média ponderada, num período de comutação aqui 

designado Ts, dos três vetores de tensão existentes e mais 

próximos da referência. Neste método existe a dificuldade 

de determinar os tempos de aplicação dos três vetores 

possíveis de tal modo que a soma seja igual a Ts. A 

eliminação seletiva de harmónicas (SHE) [9] aplicada em 

baixas frequências de comutação, utiliza um número de 

ângulos de comutação distintos, em função do número de 

níveis e simetria de meia onda para controlar a frequência 

fundamental e eliminar algumas harmónicas. 

Os processos de controlo esquematizados na figura 2 são os 

atualmente mais utilizados: Controlo linear; Controlo 

histerético e Controlo preditivo. O controlo clássico 

linear utiliza moduladores PWM [3]-[5] ou SVM [6]-[8] para 

fazer o seguimento das referências. São conhecidos por 

terem uma resposta lenta, serem sensíveis às variações de 

carga e a não linearidades dos conversores (por exemplo 

quedas de tensão de condução e tempos de passagem à 

condução e corte dos semicondutores). Os controladores 

histeréticos [10]-[12] têm uma resposta dinâmica rápida e 

são robustos relativamente a variações de carga e não 

linearidades dos conversores, no entanto apresentam uma 

frequência de comutação não definida e tipicamente superior 

à dos processos clássicos. 

Os controladores preditivos [12]-[15] são atualmente uma 

opção muito promissora e têm os seguintes atrativos: 

Conceito intuitivo; Podem ser aplicados a um vasto leque de 
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sistemas; Podem ser facilmente aplicados a sistemas 

multivariáveis; Tratamento simples de restrições e não 

linearidades; Versatilidade do controlador (aceita 

modificações e extensões, adaptando-se a novas aplicações). 

Os controladores preditivos utilizados nos conversores 

multinível, atualmente referidos na literatura, utilizam a 

dinâmica direta para determinar todos os estados possíveis 

do sistema no instante seguinte, considerando a aplicação 

de todos os vetores de tensão possíveis do conversor no 

instante atual. Posteriormente, faz-se a minimização de um 

funcional de custo com pesos fixos, para determinar qual 

dos possíveis vetores de tensão conduz ao estado que 

minimiza os erros de controlo. Esse vetor de tensão é o que 

vai ser aplicado pelo conversor à rede/carga, no instante 

seguinte. Esta metodologia apresenta excessiva lentidão, 

uma vez que é necessário obter todos os possíveis estados 

do sistema, utilizando as equações da dinâmica direta, para 

todos os vetores possíveis do conversor. O tempo, 

excessivamente longo necessário para a obtenção de todos os 

estados, pode inviabilizar a utilização deste tipo de 

controlador para os conversores multinível com um elevado 

número de níveis (superior a três) [15]. 

As patentes sobre o tema, encontradas no âmbito da pesquisa 

realizada, utilizam diferentes soluções: circuitos 

auxiliares de equilíbrio [16], [17]; extensões da técnica 

PWM [18]-[20] ou utilização híbrida das técnicas SVM e SHE 

[21]. Na patente [16] são utilizados três conjuntos de dois 

semicondutores adicionais que interligam a fonte de tensão 

alternada e o ponto neutro do conversor. Os semicondutores 

são comandados de modo a assegurar o equilíbrio da tensão 

do ponto neutro. Em [17] são, também, utilizados 

semicondutores adicionais e condensadores para constituir 

um braço de potência extra. Os semicondutores são 
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comandados de modo a estabelecerem a ligação em paralelo 

entre os condensadores adicionais e os condensadores do 

divisor de tensão contínua. A utilização de circuitos 

auxiliares, técnica distinta da proposta neste documento, 

contribui para aumentar a complexidade e os custos do 

sistema e reduzir o rendimento. Nas patentes [18]-[21] são 

utilizadas variantes da técnica de comando por PWM: 

modificação dos sinais de comando em função da tensão de 

modo comum [18]; alteração da amplitude das portadoras da 

modulação PWM em função da necessidade de equilíbrio das 

tensões dos condensadores do divisor de tensão contínua 

[19]; utilização de malhas de controlo auxiliares baseadas 

na modulação PWM, que modificam os tempos de comutação dos 

semicondutores a partir da informação do valor médio da 

tensão nos condensadores do divisor de tensão contínua e em 

sinais proporcionais às correntes nos barramentos dos 

condensadores do divisor de tensão contínua [20]; seleção 

preditiva por modelo direto da sequência PWM equivalente 

que melhora o funcionamento de um sistema constituído por 

três conversores monofásicos multinível com dois 

condensadores cada um [21]. Os sistemas baseados na técnica 

de modulação PWM, distintos do sistema proposto, têm 

tipicamente uma resposta dinâmica lenta e são menos 

robustos a perturbações externas. Em [22] o equilíbrio das 

tensões nos condensadores do divisor de tensão contínua, 

aplicado a um conversor de três níveis, é feito utilizando 

uma técnica, distinta da aqui proposta, baseada na 

modulação SVM e que utiliza sequências de comutação 

predefinidas para garantir a simetria de meia onda e a 

eliminação das harmónicas pares. A patente [23] diz 

respeito a outro tipo de conversor, conversor de 

condensadores flutuantes (inverter with flying capacitors), 
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e utiliza um método baseado nos valores médios das 

grandezas controladas. 

O processo de controlo, aqui proposto, utiliza 

controladores preditivos por dinâmica inversa, diferindo 

portanto de [21], e apresenta uma redução muito 

significativa do tempo necessário à sua realização, uma 

vez, que através das equações da dinâmica inversa do 

sistema se geram diretamente em tempo real 1) o vetor de 

tensão ótimo no plano αβ que garante a convergência das 

grandezas (correntes, tensões, potências) controladas; 2) o 

vetor ótimo de correntes, necessário ao equilíbrio das 

tensões nos condensadores do divisor de tensão contínua e 

3) o número de comutações de semicondutores que minimiza a 

frequência de comutação. Em sequência, utiliza depois a 

minimização de um funcional de custo de pesos variáveis, 

para obter o vetor de tensão disponível no conversor que 

garante o menor valor dos erros de seguimento, vetor esse 

que é aplicado pelo conversor à carga no instante seguinte. 

O sistema de pesos variáveis utilizado no funcional de 

custo permite alcançar, em toda a gama de operação, o 

equilíbrio das tensões nos condensadores do divisor de 

tensão contínua, assim como, a convergência das demais 

grandezas controladas para as respetivas referências. 
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Sumário da invenção 

 

Sistema de equilíbrio das tensões nos condensadores do 

divisor de tensão contínua (1), (2), (3), (4) ou também nos 

condensadores do divisor de tensão contínua (26), (27), 

(28), (29) em conversores multinível, constituído por dois 

conversores (5) e (25) interligados em todos os 

condensadores do divisor de tensão contínua (1), (2), (3), 

(4), (26), (27), (28), (29) pelos barramentos de tensão 

contínua (7), (8), (9), (10), (11) ou só nos barramentos 

extremos de tensão contínua (7) e (11), e por circuitos de 

amostragem de duas tensões e duas correntes do lado 

alternado e das tensões contínuas nos condensadores do 

divisor de tensão contínua (1), (2), (3), (4), (26), (27), 

(28), (29), caracterizado por conter um controlador 

preditivo por dinâmica inversa com funcional de custo de 

pesos variáveis (6), que gera os sinais de disparo dos 

semicondutores de potência (5a) e (25a) dos dois 

conversores (5), (25) e simultaneamente equilibra as 

tensões nos condensadores do divisor de tensão contínua 

(1), (2), (3), (4), (26), (27), (28), (29) e regula ou 

controla outras grandezas, como potências, tensões, 

correntes ou frequências. 

 

 

 

 

 



 

7 

 

Descrição detalhada da invenção 

 

O sistema de equilíbrio das tensões nos condensadores do 

divisor de tensão contínua (1), (2), (3), (4), (26), (27), 

(28), (29) de conversores multinível com controladores 

preditivos por dinâmica inversa segue referências de 

potências ativa e reativa, a partir da imposição das 

necessárias correntes alternadas do conversor multinível 

(5) e (25) e equilibra as tensões nos condensadores do 

divisor de tensão contínua (1), (2), (3), (4), (26), (27), 

(28), (29) dos conversores multinível (5) e (25). A figura 

3 apresenta o diagrama global do sistema proposto, e a 

figura 4 mostra o detalhe do circuito do conversor 

multinível com díodos de ligação ao neutro de m níveis. O 

sistema proposto pode ser aplicado apenas a um conversor ou 

à associação de dois conversores interligados pelos 

barramentos de tensão contínua. Esta interligação pode ser 

feita em todos os condensadores do divisor de tensão 

contínua (1), (2), (3), (4), figura 5, ou só nos 

barramentos extremos de tensão contínua (7), (11), figura 

6. 

 

A partir das referências de potência ativa P
ref
 e reativa Q

ref
 

obtêm-se os valores das correntes de referência de entrada 

do conversor i
dqref

 (18) utilizando (i)  
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=
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d
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 (i) 

Por aplicação da transformação de Park obtêm-se as 

correntes de referência no referencial αβ, iαβref, utilizado 

para desenvolver o processo de controlo do sistema. 

Aplicando a transformação Clarke-Concordia às tensões da 

rede u
G123

 (19) e correntes nas fases i
S123
 (20) obtêm-se as 
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tensões u
Gαβ e correntes i

Sαβ no referido sistema de 

coordenadas αβ. 

Considerando que a interligação entre o conversor 

multinível (5) ou (25) e a rede de energia é realizada 

através de uma impedância de interligação de componentes 

resistência de valor R e indutância de valor R, L (12), 

(13), (14), (15), (16) e (17), esta pode ser modelada, no 

sistema de coordenadas αβ, utilizando a equação da dinâmica 

direta (ii), 

 

 










−+−
=

−+−
=

L

Riuu

dt

di

L

Riuu

dt

di

SGSS

SGSS

ββββ

αααα

 (ii) 

 

onde u
Gαβ representa as tensões de rede, uSαβ as tensões de 

saída do conversor, i
Sαβ as correntes nas fases de entrada 

do conversor multinível e R, L os valores da impedância de 

interligação (12), (13), (14), (15), (16) e (17). 

 

Utilizando um controlador preditivo clássico, obtêm-se as 

correntes nas fases i
Sαβ com base num modelo discreto no 

tempo baseado no método de Euler. A partir da dinâmica 

direta (ii) obtém-se a equação (iii) que permite predizer o 

valor da corrente i
Sαβ  no instante de tempo seguinte i

Sαβts +1, 

sendo T
s
 definido por T

s
=t

s +1
-t

s
, o intervalo de amostragem. 

 
( )

s

GiSsS

S
RTL

uuTLi
i stst

st +

−−
≅ +

+

1

1

αβαβαβ

αβ  (iii) 

Esta corrente é obtida para todos os vetores de tensão 

possíveis do conversor u
Sαβi, selecionando-se, com recurso a 

um funcional de custo (6b), o vetor que originar o valor de 

corrente mais próximo do valor de referência. Num conversor 

multinível (5) ou (25) de 5 níveis, é necessário obter as 

correntes para os 125 vetores disponibilizados pelo 

conversor multinível (5) ou (25). 
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Nesta invenção utiliza-se a dinâmica inversa (6a) do 

sistema, equação (iv), determinada a partir de (ii), para 

obter diretamente a tensão ótima de saída do conversor 

u
Sαβts +1, necessária para alcançar a referência de corrente 

i
Sαβref

, no próximo instante de tempo t
s +1
. 

 ( )
refstrefsts

SSS

s

GtS Riii
T

L
uu αβαβαβαβαβ −−−=

++ 11

 (iv) 

Deste modo, ao contrário do controlador preditivo clássico, 

é necessário realizar apenas uma operação (em lugar das 

125), o que permite reduzir fortemente o tempo de geração 

do vetor a aplicar, alargando o seu potencial de utilização 

e permitindo a operação em tempo real. 

A tensão obtida em (iv) corresponde ao valor ótimo de 

tensão que o conversor deve colocar na saída de modo a que 

as correntes atinjam a referência. No entanto, o conversor 

multinível (5) ou (25) pode não ter disponível o vetor de 

tensão ótimo determinado. Assim, seleciona-se em tempo 

real, com recurso a um funcional de custo (6b), o vetor de 

tensão VI (24), dentro do conjunto de vetores de tensão Vi 

(24) disponíveis no conversor multinível (5) ou (25), que 

estiver mais próximo do vetor ótimo para a convergência das 

correntes. 

O vetor de tensão determinado por (iv), apesar de conduzir 

as correntes para as respetivas referências, não assegura 

necessariamente o equilíbrio das tensões nos condensadores 

do divisor de tensão contínua (1), (2), (3) e (4) ou (26), 

(27), (28) e (29). Isto é, a escolha sistemática do vetor 

de tensão ótimo para a convergência das correntes não 

garante, explicita ou implicitamente, uma utilização 

distribuída e equilibrada de todos os condensadores do 

divisor de tensão contínua, nem assegura uma baixa 

frequência de comutação. Torna-se então necessário incluir, 

no sistema de seleção em tempo real do vetor a aplicar pelo 

conversor multinível (5) ou (25), uma parcela relativa ao 

equilíbrio das tensões nos condensadores do divisor de 
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tensão contínua e outra relativa a otimizar em tempo real o 

número de comutações minimizando a frequência de comutação. 

A cada vetor de tensão Vi (24) disponível no conversor 

multinível (5) e (25) corresponde uma determinada 

configuração do estado lógico dos semicondutores do 

conversor, que interliga, de forma única, as fases de 

entrada do conversor (21), (22) e (23) e os barramentos de 

tensão contínua (7), (8), (9), (10) e (11). Um padrão de 

utilização dos vetores de tensão disponíveis pelo conversor 

multinível (5) ou (25) que privilegie a utilização de 

alguns vetores originará a sobre-carga de alguns dos 

condensadores do divisor de tensão contínua em oposição à 

sub-carga dos restantes. Os desequilíbrios das tensões nos 

condensadores do divisor de tensão contínua (1), (2), (3) e 

(4) ou (26), (27), (28) e (29) também têm origem em 

assimetrias da carga ou dos braços do conversor multinível 

(5) ou (25), ou em ligeiras variações das características 

dos componentes, o que altera a energia (fornecida ou 

recebida) em cada nível do conversor multinível (5) ou 

(25), resultando numa corrente diferente para cada 

condensador e consequentemente numa tensão diferente. 

 

Considera-se que todos os condensadores do divisor de 

tensão contínua (1), (2), (3) e (4) do sistema de divisão 

capacitiva, com tensões u
C1
, u

C2
, u

C3
 e u

C4
, têm a mesma 

referência de tensão u
Cref

=u
dc
/4 (num conversor de 5 níveis). 

Assim, pode determinar-se a corrente i
Cj
 necessária em cada 

condensador, para que este alcance a referência u
Cref

 no 

instante de tempo seguinte t
s +1

, utilizando a dinâmica 

inversa (v) 

 
s

tCrefC

jtC
T

uu
Ci

sj

sj

−
=

+1
 (v) 

A partir das correntes i
Cj
 necessárias em cada condensador 

constrói-se em tempo real o vetor ótimo de correntes nos 

barramentos de tensão contínua Iref (vi), com ij
 (j∈{1,2, …, 

n, …, (m-1)}) dado por (vii), que conduz ao equilíbrio das 

tensões nos condensadores do divisor de tensão contínua. 
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 [ ]Ttttntmref ssss
iiiiI

)(0)(1)())(1( 1111
....

++++−=  (vi) 

 ))(1()()( 111 +++ +−=
sss tjCtCjtj iii  (vii) 

Uma vez que o conversor não disponibiliza vetores de 

corrente nos barramentos de tensão contínua I, estes têm de 

ser obtidos para todos os vetores de tensão Vi (24) 

disponíveis no conversor, assumindo as correntes nas fases 

i
S1
, i

S2
 e i

S3
 constantes, de acordo com a equação (viii), 

onde γ
nk
 representa o estado lógico das ligações do 

conversor entre as fases da rede e os barramentos de tensão 

contínua do conversor. 

 [ ] [ ]TrefSrefSrefSnk iiiI 321VV
ii

γ=  (viii) 

Do ponto de vista do equilíbrio da tensão nos condensadores 

do divisor de tensão contínua, o melhor vetor de tensão VC 

a aplicar pelo conversor multinível (5) ou (25) corresponde 

ao vetor Vi disponível no conversor multinível (5) ou (25) 

que conduz ao vetor de correntes nos barramentos de tensão 

contínua IVi (7), (8), (9), (10), (11) mais próximo da 

referência Iref. 

 

A cada troca do vetor de tensão de saída do conversor 

multinível (5) e (25) corresponde um determinado número de 

comutações dos semicondutores, isto é, para uma determinada 

alteração do estado dos semicondutores do conversor 

multinível (5) e (25), existem semicondutores que passam ao 

corte e outros que passam à condução. Pretende-se diminuir 

as perdas de comutação o que equivale a reduzir o número de 

comutações a cada troca de vetor de tensão (24) ou seja, 

minimizar a frequência de comutação uma vez que existem 

limitações na frequência e nas perdas associadas às 

comutações dos semicondutores.  

 

Esta invenção minimiza em tempo real a frequência de 

comutação (e consequentemente as perdas de comutação) 

privilegiando o uso dos vetores disponíveis no conversor 

multinível (5) e (25), próximos do ótimo, mas que dão 
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origem a um menor número de comutações do conversor 

multinível (5) e (25). A cada passagem do vetor de tensão 

atual Vts para o novo vetor de tensão Vi, as comutações do 

conversor n
C
 são obtidas pelo somatório (ix) de todas as 

trocas de estado lógico S
S
 dos m-1 semicondutores 

comandados dos três braços do conversor multinível (5) e 

(25). 

 ∑ ∑
=

−

=










−=

3

1

1

1k

m

j

SViSVtsC kjkj
SSn  (ix) 

O controlo, simultâneo e em tempo real, das correntes no 

conversor, equilíbrio das tensões nos condensadores do 

divisor de tensão contínua e minimização da frequência de 

comutação conduz a um problema de decisão do controlador, 

uma vez que existem três objetivos de controlo e apenas um 

tipo de variável de comando. Isto é, para controlar as 

correntes no conversor multinível (5) e (25) seleciona-se o 

melhor vetor VI que conduz à convergência das correntes nas 

fases. No entanto, este vetor ótimo para o controlo de 

correntes não corresponde normalmente ao vetor ótimo do 

ponto de vista do equilíbrio das tensões nos condensadores 

do divisor de tensão contínua VC (1), (2), (3) e (4) ou 

(26), (27), (28) e (29), nem minimiza a frequência de 

comutação. 

 

Uma vez que um só vetor pode ser aplicado pelo conversor 

multinível (5) e (25) em cada instante, a escolha do vetor 

a ser aplicado pelo conversor multinível (5) e (25) deve 

ser feita de entre os vetores mais próximos do vetor ótimo 

para o equilíbrio das tensões nos condensadores do divisor 

de tensão contínua VC, (1), (2), (3) e (4) ou (26), (27), 

(28) e (29), e do vetor ótimo para as correntes VI, 

minimizando o número de comutações dos semicondutores em 

cada aplicação de novo vetor de tensão. A escolha é feita 

avaliando em tempo real a necessidade de convergência de 

cada um dos objetivos de controlo, utilizando para o efeito 

um funcional de custo (6b) de pesos variáveis. 
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O funcional de custo (6b) usa uma soma quadrática, 

ponderada por pesos variáveis, dos erros das diferentes 

variáveis em causa. Geralmente estes pesos são fixados à 

partida pelo projetista do sistema não mudando ao longo do 

tempo. Para a aplicação proposta, nesta invenção o 

funcional de custo (6b) tem pesos variáveis e para o vetor 

de tensão disponível Vi é obtido a partir de (x): 

 
222

i
)V(

ViViIVi ffUUIC eWeWeWf ++=  (x) 

onde e
Uvi
 é o erro, obtido por (xi), entre cada vetor de 

tensão possível do conversor multinível (5) e (25) Vi e o 

vetor ótimo de tensão necessário ao controlo das correntes 

de fase VI, e
IVi
 é o erro entre cada vetor de corrente 

possível nos barramentos de tensão contínua IVi (7), (8), 

(9), (10) e (11) e o vetor de corrente nos barramentos de 

tensão contínua ótimo para o equilíbrio da tensão nos 

condensadores do divisor de tensão contínua Iref (1), (2), 

(3) e (4) ou (26), (27), (28) e (29), obtido por (xii), e
fvi
 

o somatório (xiii) de todas a comutações necessárias no 

conversor para aplicar o novo vetor de tensão Vi (24). 

 ( ) ( )22

11
iStSiStSU uuuue

ssVi ββαα −+−=
++

 (xi) 

 









−= ∑

−

=

1

1

m

j

jjrefI ViVi
iie  (xii) 

 ∑ ∑
=

−

=










−=

3

1

1

1k

m

j

SViSVtsf kjkjVi
SSe  (xiii) 

Os termos W
I
, W

U
 e W

f
 são pesos para ponderações de erros. 

Nos controladores preditivos ótimos são considerados fixos 

uma vez ajustados. Porém, nesta invenção, utilizam-se pesos 

de ponderação W
I
 e W

U
 variáveis no tempo e função do erro de 

seguimento das variáveis controladas, determinados 

respetivamente por (xiv) e (xv), para o controlo das 

correntes e equilíbrio das tensões nos condensadores do 

divisor de tensão contínua (1), (2), (3) e (4) ou (26), 

(27), (28) e (29). A ponderação utilizada para a 
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minimização da frequência de comutação W
f
 pode ser 

considerada constante, ou tomada inversamente proporcional 

ao valor quadrático dos erros das correntes alternadas (ou 

das potências, tensões ou outras grandezas). 

 ( ) ( )( )22

sts
iiiiW reftrefII ββααρ −+−=  (xiv) 

 

2
1

1










−= ∑

−

=

m

j

CjCrefUU uuW ρ  (xv) 

Este sistema de pesos variáveis em que ρ
I
 e ρ

U
 são 

constantes de adaptação, permite alargar a gama de 

funcionamento do conversor para os diferentes pontos de 

funcionamento de potências ativa e reativa no plano PQ. 

Esta vantagem permite o funcionamento do conversor 

multinível (5) e (25) próximo dos valores limite e não é 

encontrada noutros processos de controlo de conversores 

multinível (5) e (25). 

O vetor de tensão V (24) disponível no conversor, e 

selecionado para ser aplicado pelo conversor, é aquele que 

minimiza o funcional de custo (6b, equação (x)). 

 

Para avaliar o desempenho do sistema de controlo proposto 

foram realizados ensaios experimentais num protótipo de um 

conversor eletrónico de potência multinível com díodos de 

ligação ao neutro de cinco níveis (m=5). Os ensaios 

efetuados caracterizam duas situações: o controlo de 

potências e o equilibro da tensão nos condensadores do 

divisor de tensão contínua (1), (2), (3), (4), (26), (27), 

(28), (29). 

As figuras 7a) e 7b) mostram resultados experimentais da 

tensão da rede u
G1
 e corrente na fase i

s1
 do conversor 

multinível (5) e (25), respetivamente para variações em 

escalão das potências ativa P e reativa Q. Este resultado 

demonstra a robustez do sistema de controlo relativamente 

ao seguimento das referências de potência. 

 



 

15 

 

A figura 8 apresenta um resultado experimental relativo ao 

equilíbrio da tensão nos condensadores do divisor de tensão 

contínua (1), (2), (3), (4), (26), (27), (28), (29) 

sequencialmente em situações distintas: no início o sistema 

de equilíbrio das tensões está ligado, depois é desligado, 

observando-se as tensões dos condensadores do divisor de 

tensão contínua (1), (2), (3), (4), (26), (27), (28), (29) 

a evoluir cada uma para um valor diferente.  

Depois de religado, o sistema de equilíbrio, as tensões dos 

condensadores do divisor de tensão contínua (1), (2), (3), 

(4), (26), (27), (28), (29) voltam a ter um valor próximo 

da sua referência. Observa-se, assim, a convergência das 

tensões nos condensadores do divisor de tensão contínua 

(1), (2), (3), (4), (26), (27), (28), (29) após um 

intervalo de tempo sem o sistema de equilíbrio estar ativo, 

o que evidencia a capacidade do sistema de controlo na 

convergência das tensões nos condensadores do divisor de 

tensão contínua (1), (2), (3), (4), (26), (27), (28), (29) 

para a referência de tensão. 

 

Perspetiva-se a disseminação da utilização deste tipo de 

conversores multinível (5) e (25) em interligação de redes 

de energia de diferentes frequências; interface entre redes 

de corrente alternada e redes de corrente contínua; no 

transporte para longas distâncias em alta tensão contínua; 

alimentação de instalações offshore; interface entre 

instalações de produção de energia elétrica a frequência 

variável e a rede de energia e acionamentos eletromecânicos 

de velocidade variável alimentados em média e alta tensão. 

Importa salvaguardar a potencial utilização da invenção 

proposta por parte das indústrias de equipamento e 

conversores elétricos, bem como no equilíbrio de sistemas 

de armazenamento de energia elétrica, como baterias e 

outros. Daí a razão deste pedido de patente de invenção, 

cujos resultados mostram um desempenho superior sobre 

outras soluções consideradas clássicas. 
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Descrição das figuras 

 

A Figura 1 representa os tipos de moduladores mais 

utilizados, onde se observam os processos de comando 

atualmente utilizados: modulação por largura de impulso 

(Pulse With Modulation) (PWM), modulação por vetores de 

espaço (Space Vector Modulation) (SVM) e eliminação 

seletiva de harmónicas (Selective Harmonic Elimination) 

(SHE). 

 

A Figura 2 representa os tipos de controladores mais 

utilizados, onde se observam, controlo linear; controlo 

histerético e controlo preditivo.  

 

A Figura 3 representa um controlador por dinâmica inversa 

aplicado a um conversor multinível com díodos de ligação ao 

neutro. Subsistemas indicados na figura: condensadores do 

divisor de tensão contínua (1), (2), (3), (4); o conversor 

multinível (5) com semicondutores de potência do tipo (5a); 

o controlador preditivo por dinâmica inversa (6a) com 

funcional de custo de pesos variáveis (6b); os barramentos 

de tensão contínua (7), (8), (9), (10) e (11), cada um 

deles correspondente a um dos níveis discretos do conversor 

multinível (5); a resistência e indutância por fase de 

interligação com a rede (12), (13), (14), (15), (16), (17); 

a corrente de referência em coordenadas dq0 (18); as 

tensões da rede uG123 (19); as correntes nas fases iS123 (20), 

as tensões saída do conversor uS123 (21), (22) e (23) e o 

vetor de tensão V (24). 

 

A Figura 4 representa um conversor multinível com díodos de 

ligação ao neutro de 5 níveis. Subsistemas indicados na 

figura: condensadores do divisor de tensão contínua (1), 
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(2), (3), (4) e os barramentos de tensão contínua (7), (8), 

(9), (10) e (11). 

 

A Figura 5 representa a interligação multipolar de 2 

conversores multinível (5) e (25) com díodos de ligação ao 

neutro de 5 níveis. Subsistemas indicados na figura: 

condensadores do divisor de tensão contínua (1), (2), (3), 

(4); barramentos de tensão contínua (7), (8), (9), (10) e 

(11); os conversores multinível (5) e (25) e os 

semicondutores (5a) e (25a); a resistência e indutância por 

fase de interligação com a rede (12), (13), (14), (15), 

(16), (17). 

 

A Figura 6 representa a interligação bipolar de 2 

conversores multinível (5) e (25) com díodos de ligação ao 

neutro de 5 níveis. Subsistemas indicados na figura: 

condensadores do divisor de tensão contínua dos 2 

conversores (1), (2), (3), (4), (26), (27), (28), (29); 

barramentos extremos de tensão contínua (7) e (11); os 

conversor multinível (5) e (25) e os semicondutores (5a) e 

(25a); a resistência e indutância por fase de interligação 

com a rede (12), (13), (14), (15), (16), (17). 

 

A Figura 7 representa graficamente os resultados obtidos 

num protótipo, da corrente e tensão numa fase para 

variações escalão nas potências ativa, figura 7a e reativa, 

figura 7b. Nas Figuras 7a e 7b o eixo das ordenadas, 

refere-se a: corrente id, expressa em Ampere, para uma 

escala de 10 Ampere/divisão (Figura 7a), corrente iq, 

expressa em Ampere, para uma escala de 10 Ampere/divisão 

(Figura 7b), tensão da rede uG1, expressa em Volt, para uma 

escala de 200 Volt/divisão e a corrente na fase iS1, 

expressa em Ampere, para uma escala de 10 Ampere/divisão. O 
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eixo das abcissas refere-se ao tempo, expresso em segundos, 

para uma escala de 10 milissegundos/divisão. 

 

A Figura 8 representa graficamente os resultados 

experimentais, obtidos com o protótipo, do equilíbrio das 

tensões nos condensadores do divisor de tensão contínua 

antes e depois de um período de tempo sem sistema de 

equilíbrio. Nesta figura o eixo das ordenadas refere-se às 

tensões nos condensadores do divisor de tensão contínua 

uC1, uC2, uC3, uC4, expressa em Volt, para uma escala de 100 

Volt/divisão e o eixo das abcissas refere-se ao tempo, 

expresso em segundos, para uma escala de 2,50 

segundos/divisão. 
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REIVINDICAÇÕES 

 

REIVINDICAÇÕES 

 

1. Sistema de equilíbrio das tensões nos condensadores do 

divisor de tensão contínua (1), (2), (3), (4) em 

conversores multinível (5) e (25), constituído por dois 

conversores multinível (5) e (25) interligados em todos os 

condensadores do divisor de tensão contínua (1), (2), (3), 

(4) pelos barramentos de tensão contínua (7), (8), (9), 

(10), (11), e por circuitos de amostragem de duas tensões e 

duas correntes no lado alternado e das tensões contínuas 

nos condensadores do divisor de tensão contínua (1), (2), 

(3), (4), caracterizado por conter um controlador preditivo 

(6) por dinâmica inversa do sistema (6a) com funcional de 

custo de pesos variáveis (6b), gerando os sinais de disparo 

dos semicondutores de potência (5a) e (25a) dos dois 

conversores multinível (5) e (25), e simultaneamente 

equilibrando as tensões nos condensadores do divisor de 

tensão contínua (1), (2), (3), (4) e regulando ou 

controlando outras grandezas, como potências, tensões, 

correntes ou frequências. 

 

2. Sistema de equilíbrio das tensões nos condensadores do 

divisor de tensão contínua (1), (2), (3), (4), (26), (27), 

(28), (29), em conversores multinível, constituído por dois 

conversores multinível (5) e (25) interligados nos 

barramentos extremos de tensão contínua (7), (11) e por 

circuitos de amostragem de duas tensões e duas correntes do 

lado alternado e das tensões contínuas dos condensadores do 

divisor de tensão contínua (1), (2), (3), (4), e (26), 

(27), (28), (29), caracterizado por conter dois 

controladores preditivos (6) por dinâmica inversa do 
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sistema (6a) com funcional de custo de pesos variáveis 

(6b), gerando cada um deles os sinais de disparo dos 

semicondutores de potência (5a) (25a) de cada um dos 

conversores multinível (5) e (25), equilibrando as tensões 

nos dois grupos de condensadores do divisor de tensão 

contínua (1), (2), (3), (4), (26), (27), (28), (29), e 

simultaneamente regulando ou controlando outras grandezas, 

como potências, tensões, correntes ou frequências. 

 

3. Processo de equilíbrio das tensões nos condensadores do 

divisor de tensão contínua (1), (2), (3), (4) ou nos 

condensadores do divisor de tensão contínua (26), (27), 

(28), (29) implementado no sistema definido nas 

reivindicações 1 e 2, baseado num controlador preditivo (6) 

por dinâmica inversa do sistema (6a) com funcional de custo 

de pesos variáveis (6b), caracterizado por gerar em tempo 

real o vetor ótimo de correntes necessário ao equilíbrio 

das tensões nos condensadores do divisor de tensão contínua 

(1), (2), (3), (4), (26), (27), (28), (29). 

 

4. Processo de equilíbrio das tensões nos condensadores do 

divisor de tensão contínua (1), (2), (3), (4) ou nos 

condensadores do divisor de tensão contínua (26), (27), 

(28), (29) implementado no sistema definido nas 

reivindicações 1 e 2, baseado num controlador preditivo (6) 

por dinâmica inversa do sistema (6a) com funcional de custo 

de pesos variáveis (6b), de acordo com a reivindicação 3, 

caracterizado por gerar em tempo real o vetor ótimo de 

tensões necessário ao controlo das correntes alternadas dos 

conversores multinível (5) e (25), e ao controlo de outras 

grandezas, como potências, tensões, ou frequências. 

 

5. Processo de equilíbrio das tensões nos condensadores do 

divisor de tensão contínua (1), (2), (3), (4), ou nos 
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condensadores do divisor de tensão contínua (26), (27), 

(28), (29) implementado no sistema definido nas 

reivindicações 1 e 2, baseado num controlador preditivo (6) 

por dinâmica inversa do sistema (6a) com funcional de custo 

de pesos variáveis (6b), de acordo com as reivindicações 3 

e 4, caracterizado por otimizar em tempo real o número de 

comutações dos semicondutores de potência (5a) e (25a) 

necessários à aplicação dos vetores de tensão do conversor. 

 

6. Processo de equilíbrio das tensões nos condensadores do 

divisor de tensão contínua (1), (2), (3), (4), ou nos 

condensadores do divisor de tensão contínua (26), (27), 

(28), (29) implementado no sistema definido nas 

reivindicações 1 e 2, baseado num controlador preditivo (6) 

por dinâmica inversa do sistema (6a) com funcional de custo 

de pesos variáveis (6b), de acordo com as reivindicações 3 

a 5, caracterizado por incluir um peso variável dos erros 

do vetor de corrente, proporcional ao valor quadrático do 

somatório dos valores absolutos dos desequilíbrios das 

tensões dos condensadores do divisor de tensão contínua, 

ponderando a escolha do vetor de corrente que mais se 

aproxima do vetor ótimo de corrente necessário ao 

equilíbrio das tensões dos condensadores do divisor de 

tensão contínua. 

 

7. Processo de equilíbrio das tensões nos condensadores do 

divisor de tensão contínua (1), (2), (3), (4), ou nos 

condensadores do divisor de tensão contínua (26), (27), 

(28), (29) implementado no sistema definido nas 

reivindicações 1 e 2, baseado num controlador preditivo (6) 

por dinâmica inversa do sistema (6a) com funcional de custo 

de pesos variáveis (6b), de acordo com as reivindicações 3 

a 6, caracterizado por incluir um peso variável dos erros 
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do vetor de tensão, proporcional ao valor quadrático dos 

erros das correntes alternadas, ou de potências, ou de 

tensões, ponderando a escolha do vetor de tensão que mais 

se aproxima do vetor ótimo de tensão necessário ao 

seguimento das correntes alternadas. 

 

8. Processo de equilíbrio das tensões nos condensadores do 

divisor de tensão contínua (1), (2), (3), (4), ou nos 

condensadores do divisor de tensão contínua (26), (27), 

(28), (29) implementado no sistema definido nas 

reivindicações 1 e 2, baseado num controlador preditivo (6) 

por dinâmica inversa do sistema (6a) com funcional de custo 

de pesos variáveis (6b), de acordo com as reivindicações 3 

a 7, caracterizado por incluir um peso fixo ou variável, 

neste caso inversamente proporcional ao valor quadrático 

dos erros das correntes alternadas, ou de potências, ou de 

tensões, minimizando as perdas de comutação dos 

semicondutores de potência (5a) e (25a) necessárias à 

aplicação dos vetores de tensão do conversor. 

 

9. Utilização do processo de equilíbrio de tensões definido 

nas reivindicações 3 a 8, caracterizado pelo seu emprego no 

equilíbrio de tensões capacitivas de outros tipos de 

conversores, como por exemplo em conversores multinível de 

condensadores flutuantes, ou outros, ou no equilíbrio do 

estado de carga ou de descarga de elementos de 

armazenamento de energia química, elétrica, magnética, 

térmica ou química, incluindo baterias, supercondensadores, 

condensadores, bobinas supercondutoras ou não, células de 

combustível, sistemas fotovoltaicos ou termoelétricos, 

entre outros. 

 

Lisboa, 25 de julho de 2013 


