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4  ANÁLISE COMPARATIVA DOS MÉTODOS DE  EXTRAÇÃO DA 

CORRENTE DE SEQÜÊNCIA NEGATIVA 

Os métodos estudados no cap.3 para extração das componentes de 

seqüência negativa são analisados e comparados a partir de 

resultados obtidos via simulação numérica.  

 

Todas as estratégias foram simuladas no software MATLAB – Simulink (Power 

Systems Blockset) versão 6.1 modelando-se o inversor de potência como uma fonte 

de corrente ideal controlada. Deste modo, desprezam-se os efeitos do chaveamento, 

concentrando-se no comportamento em baixa freqüência, obtendo-se assim uma 

simulação mais eficiente do ponto de vista do tempo de processamento e da 

quantidade de pontos armazenados. Todas as simulações são apresentadas com 

condições iniciais quiescentes. As tensões de fase-neutro são simétricas e 

equilibradas com amplitude de 1V e freqüência de 60 Hz. 

 

Os métodos para o cálculo da componente de seqüência negativa da corrente e sua 

compensação, vistos no capítulo 3, são simulados para uma carga variável ligada em 

triângulo. Todas as amplitudes das tensões e correntes são representadas, neste 

capítulo, pelos seus valores de pico, exceto quando especificado em contrário. O grau 

de desequilíbrio (X%) é calculado segundo a eq.(2-1). 

 

O comportamento da carga simulada pode ser dividido em três partes com as 

seguintes características: 

 

I. Sistema sem carga é submetido a um degrau de carga que caracteriza o 

sistema com o máximo desequilíbrio possível (X%=100 %) 

- inicialmente o sistema se encontra sem nenhuma carga até 0.005 s; 

- no intervalo de 0,005 s até 0,06 s é ligada uma carga desbalanceada 

(uma carga monofásica de 1 Ω é ligada entre as fases R e S), 

caracterizando uma situação de máximo desequilíbrio possível (a 
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amplitude da seqüência positiva na linha (1 A) é igual a amplitude da 

seqüência negativa na linha (1 A) ); 

 

II. Submete-se o sistema desbalanceado a um degrau de carga de forma a   

balanceá-lo (X%=0 %) 

- no intervalo de 0,06 s à 0,12 s o sistema recebe um degrau de carga de 

modo a balanceá-la, tornando-se uma carga em triângulo, com três 

resistências de 1Ω. Tem-se apenas uma corrente de seqüência 

positiva, com amplitude de 3 A; 

 

III. Adiciona-se ao sistema uma carga não linear com harmônicos 

- após 0,12 s somam-se a cada fase da carga do sistema um sinal 

harmônico com freqüência de 180 Hz, amplitude igual a 0,5 A e com 

fases (0º (fase r), 120º (fase s) e –120º (fase t)), em paralelo com sinal 

harmônico com freqüência de 300 Hz, amplitude igual a 0,2 A e com 

fases (-30º (fase r), -150º (fase s) e 90º (fase t)), em paralelo com uma 

resistência 3 Ω; 

 

O comportamento da carga variável em função do tempo é apresentado na Fig.4. 

 
Fig.4 - Carga variável empregada na comparação entre os métodos de cálculo da 

corrente de seqüência negativa 
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Seguindo-se a mesma ordem estabelecida para a apresentação dos métodos no 

capítulo 3, são feitas considerações sobre os filtros utilizados em cada método (item 

4.1). A seguir, divide-se a análise (item 4.2) em duas partes, a primeira 

considerando-se a rede de alimentação equilibrada, de seqüência positiva e com 

tensões unitárias de fase e a segunda considerando-se variações nas condições da 

rede de alimentação do sistema (desequilíbrios ou harmônicos). Para cada parte, 

compara-se o método proposto com os métodos existentes, analisando-se as 

simulações das correntes da rede após a compensação, das correntes injetadas pelo 

filtro e das correntes da rede e da carga de seqüências positiva e negativa antes e 

após a compensação. Apresenta-se ao final da análise, um quadro resumo com as 

principais características de cada método. 

 

Todas as seqüências positiva e negativa são calculadas nesta dissertação através do 

bloco 3-Phase Sequence Analyzer do MATLAB (Simulink – Power System 

Blockset) que introduz um atraso de medição de 1 ciclo da fundamental (60Hz). 
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4.1 Considerações sobre o filtro utilizado em cada método simulado  

 
Quase a totalidade dos métodos simulados faz uso de um filtro passa-baixa. A 

princípio analisa-se a influência da escolha da ordem e da freqüência de corte de um 

filtro genérico e em seguida faz-se considerações sobre o filtro utilizado em cada 

método simulado.  

Para um filtro passa-baixa qualquer, quanto maior a ordem do filtro escolhido, 

mantendo-se a mesma freqüência de corte, maior é a atenuação do sinal e 

conseqüentemente melhor a sua filtragem. No entanto, a escolha de uma ordem 

maior aumenta a defasagem de todos os componentes de freqüências próximas à de 

corte, alterando o sinal analisado conforme pode ser observado na Fig.4.1.1. O 

aumento da ordem do filtro também aumenta o “overshoot” do sinal e o tempo de 

acomodação do mesmo conforme pode ser observado na Fig.4.1.2. 

 
Fig.4.1.1 - Comportamento da resposta em freqüência de um filtro Butterworth (com 

freqüência de corte 80 Hz) variando-se a ordem do filtro 
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Fig. 4.1.2 - Comportamento da resposta ao degrau de um filtro Butterworth (com 

freqüência de corte 80 Hz) variando-se a ordem do filtro 

Ao se analisar a influência da freqüência de corte no comportamento de um filtro 

passa-baixa Butterworth, mantendo-se a ordem do filtro, observa-se pela Fig.4.1.3 

que uma freqüência de corte maior torna a resposta do sistema mais rápida ao mesmo 

tempo em que diminui a atenuação dos sinais oscilatórios (Fig.4.1.4). 

 

 
Fig. 4.1.3 - Comportamento da resposta ao degrau de um filtro Butterworth (de 

ordem 2) variando-se a freqüência de corte do filtro 
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Fig.4.1.4 - Comportamento da resposta em freqüência de um filtro Butterworth (de 

ordem 2) variando-se a freqüência de corte do filtro 

4.1.1 Considerações sobre o filtro utilizado no método DTRVE 

 

A estratégia de detecção em tempo real através de vetores espaciais (DTRVE) 

permite a extração somente da parcela de seqüência negativa da corrente conforme 

apresentado no capítulo 3. Este método utiliza um filtro passa-baixa a fim de separar 

os harmônicos do sinal fundamental, estando assim sujeito às características deste 

filtro. Nas Fig.4.1.5a e 4.1.5b são apresentados respectivamente a Resposta ao 

Degrau e a Resposta em Freqüência do filtro passa-baixa utilizado nesta simulação. 

Foi utilizado um filtro do tipo Butterworth de 4º ordem com freqüência de corte 100 

Hz. A escolha do tipo do filtro, da ordem e da freqüência de corte foi empírica. O 

atraso e o sobresinal observados dependem da resposta do filtro passa-baixa utilizado 

no método e podem ser melhoradas.  

(a) Resposta ao degrau (b) Resposta em freqüência 

Fig. 4.1.5 - Resposta ao degrau e resposta em freqüência do filtro Butterworth (4º 
ordem, 100Hz) utilizado pelo método de detecção em tempo real utilizando vetores 

espaciais 
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O método DTRVE é dependente do compromisso entre a escolha da freqüência de 

corte visando diminuir o tempo de resposta e do número de pólos do filtro passa-

baixa visando aumentar a atenuação do sinal. No Método DTRVE deve-se separar as 

harmônicas do sinal fundamental de seqüência positiva (60Hz) e de seqüência 

negativa (60Hz), tornando crítico o compromisso freqüência de corte-ordem do 

filtro. 

Considerando-se a simulação da carga variável proposta no início do capítulo 4 

(Fig.4) com a rede de alimentação equilibrada e balanceada pode-se observar pela 

Fig.4.1.6 o comportamento das correntes iα(t), iβ(t), iαf(t) e iβf(t) da carga. 

 
Fig.4.1.6 - Correntes na carga simulada (Fig.4) representadas no sistema de 

referência fixo – Método DTRVE 
Topo  : iα(t), iβ(t) – correntes da carga no sistema αβ 
Base : iαf(t) e iβf(t)  – correntes filtradas da carga no sistema αβ 

  

 4.1.2 Considerações sobre o filtro utilizado na estratégia PQ  

 

Considerando-se a simulação da carga variável proposta no início do capítulo 4 

(Fig.4) com a rede de alimentação equilibrada e balanceada podem-se observar pelas 

Figs.4.1.7 e 4.1.8 respectivamente as potências ativa e reativa instantâneas da carga. 
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Fig.4.1.7 - Potência ativa instantânea da carga simulada (Fig.4) - unidade [W] 

Topo  : pp)t(p
~
+=  - potência ativa instantânea total  

Centro : p  - potência ativa instantânea média (saída do filtro) 

Base  :   - potência ativa instantânea oscilante  
_~
ppp −=

 

 
Fig.4.1.8 - Potência reativa instantânea da carga simulada (Fig.4)- unidade [VAr] 

Topo  : qq)t(
~
+=q  - potência reativa instantânea total 

Centro : q   - potência reativa instantânea média (saída do filtro) 

Base  : qq
~

−=q  - potência reativa instantânea oscilante 
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Observa-se pelas Figs.4.1.7 e 4.1.8 que a estratégia de potências ativa e reativa 

instantâneas (PQ) não permite a extração somente da parcela de seqüência negativa 

da corrente pois tanto os harmônicos quanto as correntes de seqüência negativa 

contribuem com parcelas de potência ativa e reativa oscilante na carga. A estratégia 

PQ utiliza um filtro passa-baixa para separar a parte oscilante da parte constante do 

sinal, estando assim sujeita às características deste filtro. Nas Figs.4.1.9a e 4.1.9b são 

apresentados respectivamente a Resposta ao Degrau e a Resposta em Freqüência do 

filtro passa-baixa utilizado nesta simulação. Foi utilizado um filtro do tipo 

Butterworth de 2º ordem com freqüência de corte 15 Hz. A escolha do tipo do filtro e 

da ordem foi empírica. Considerações sobre a escolha da freqüência de corte são 

feitas no item 4.2. O atraso e o sobresinal observados dependem da resposta do filtro 

passa-baixa utilizado no método e podem ser melhorados.  

(a) Resposta ao degrau (b) Resposta em freqüência 

Fig. 4.1.9 - Resposta ao degrau e resposta em freqüência do filtro Butterworth 
(2ºordem , 15Hz) utilizado pelo método PQ 

 

4.1.3 Considerações sobre o filtro utilizado na estratégia RSP 

 

Considerando-se a simulação da carga variável proposta no início do cap.4 (Fig.4) 

com a rede de alimentação equilibrada e balanceada pode-se observar pela Fig.4.1.10 

o comportamento das correntes id(t) e iq(t) da carga. 

Compensação de desequilíbrios de carga empregando conversor operando em PWM – Rodrigo Cutri  
 



 36

 
Fig.4.1.10 - Correntes id e iq da carga simulada (Fig.4) 

Topo  : id(t), iq(t) - corrente da carga no eixo dq 
Centro : )t(i),t(i qd  - corrente média da carga no eixo dq (saída do filtro) 

Base  :  i - corrente oscilante da carga no eixo dq   )t(i),t(
~

q

~

d

 

Observa-se pela Fig.4.1.10 que a estratégia de referência síncrona girante positiva 

(RSP) não permite a extração somente da parcela de seqüência negativa da corrente 

pois a parcela oscilatória representa no sistema dq tanto as correntes de seqüência 

negativa (intervalo 0.06 à 0.12 s) como os harmônicos (intervalo 0.12 à 0.18 s). Na 

estratégia RSP, assim como no método PQ, o objetivo do filtro é separar a parte 

oscilante da parte constante do sinal. Para a simulação, utilizou-se um filtro com as 

mesmas características do filtro utilizado no método PQ, sendo válidos os mesmos 

comentários feitos no item 4.1.2. A transformação para o sistema de referência dq, do 

método RSP, é dependente do sincronismo entre as tensões da rede e o sinal de 

corrente analisado, necessitando de um circuito de sincronismo, conforme visto no 

capítulo 3. 
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4.1.4 Considerações sobre o filtro utilizado na estratégia RSN 

 

Conforme exposto no item 3.1.2.2, a primeira parte do método RSN consiste na 

extração da seqüência positiva, que corresponde à filtragem das correntes id(t), iq(t) 

por um filtro passa-baixa, sendo igual ao utilizado no método RSP (itens 3.1.2.1 e 

4.1.3). A segunda etapa consiste na extração da seqüência negativa, através da 

filtragem das correntes id’(t) e iq’(t) com um outro filtro passa-baixa, estando assim 

sujeita as características destes filtros. Os filtros utilizados são os mesmos do método 

PQ e RSP, sendo válidos os mesmos comentários feitos nos itens 4.1.2 e 4.1.3. 

Considerando-se a simulação da carga variável proposta no início do cap.4 (Fig.4) 

com a rede de alimentação equilibrada e balanceada pode-se observar pela Fig.4.1.11 

o comportamento das correntes da carga (id’(t) e iq’(t)) no sistema de referência 

girante (-2ω). 

 
Fig.4.1.11 - Correntes id’ e iq’ 

Topo  : , i - corrente da carga no eixo d’q’ )t(i '
d )t('

q

Centro : )t(i),t(i '
q

'
d  - corrente média da carga no eixo d’q’ (saída do filtro) 

Base  :  )i - corrente oscilante da carga no eixo d’q’   t(i),t(
~
'
q

~
'
d
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4.1.5 Considerações sobre a ausência de um filtro na estratégia DSNI 

 

A estratégia de injeção direta de seqüência negativa (DSNI) permite a extração da 

parcela de seqüência negativa da corrente fundamental. A corrente da rede 

compensada apresenta um atraso inerente ao método de 1/4 de ciclo da fundamental 

na resposta do sistema de compensação de seqüência negativa. O método DSNI não 

necessita de filtro nem bloco de sincronismo com a tensão da rede, operando 

diretamente com as correntes de linha medidas. 

 

4.2 Simulação dos métodos com a rede de alimentação equilibrada 

 

Os métodos são simulados tendo a rede de alimentação equilibrada, de seqüência 

positiva e com valores de pico das tensões de fase unitárias. São apresentadas nas 

Figs.4.2.1a e 4.2.1b as correntes na rede após a compensação para cada método. A 

seguir apresentam-se nas Figs.4.2.2a e 4.2.2b as correntes injetadas pelo 

compensador e nas Figs.4.2.3a e 4.2.3b, as seqüências positiva e negativa na carga e 

na rede compensada. Ressalta-se que o medidor de seqüência positiva e negativa do 

Matlab (Simulink – Power System Blockset) introduz um atraso de medição de 1 

ciclo da fundamental (60Hz). 

 

Observando-se a compensação pelo método DTRVE na situação de máximo 

desequilíbrio (entre 0.005 a 0.06 s), vê-se que ela foi praticamente total (o grau de 

desequilíbrio foi reduzido de 100% para aproximadamente 1.5%). Observa-se que 

este método possui uma resposta rápida (aproximadamente 1 ciclo), além de um 

sobresinal quando submetido a variações de carga e é dependente do filtro passa-

baixa o que requer um estudo mais aprofundado do mesmo afim de se obter a 

resposta mais adequada possível ao sistema de compensação.  

 

Na compensação pelo método PQ, observa-se que a corrente na rede compensada 

apresenta um atraso de aproximadamente 2 ciclos na resposta do compensador de 

seqüência negativa, além de um sobresinal, quando submetido a variações de carga. 
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A compensação na situação de máximo desequilíbrio (entre 0.005 a 0.06 s) foi 

praticamente total (o grau de desequilíbrio foi reduzido de 100% para menos de 

0.8%).  

 

Quando da compensação através do método RSP, observa-se que a corrente da rede 

compensada apresenta um atraso de aproximadamente 2 ciclos na resposta do 

compensador de seqüência negativa, além de um sobresinal, quando submetido a 

variações de carga. Vê-se também que a compensação na situação de máximo 

desequilíbrio (entre 0.005 a 0.06 s) foi praticamente total (o grau de desequilíbrio foi 

reduzido de 100% para menos de 2 %).  

 

Na compensação através do método RSN, observa-se que a corrente da rede 

compensada apresenta um atraso de aproximadamente 2 ciclos na resposta do 

compensador de seqüência negativa, além de um sobresinal, quando submetido a 

variações de carga. A compensação na situação de máximo desequilíbrio (entre 0.005 

a 0.06 s) foi praticamente total (o grau de desequilíbrio foi reduzido de 100% para 

menos de 1.5 %).  

 

Pelo método DSNI (proposto), observa-se que a corrente da rede compensada 

apresenta um atraso de 1/4 de ciclo na resposta do compensador de seqüência 

negativa, além de um sobresinal, quando submetido a variações de carga. A 

compensação na situação de máximo desequilíbrio (entre 0.005 a 0.06 s) foi 

praticamente total (o grau de desequilíbrio foi reduzido de 100% para menos de 0.04 

%).  

 

Cabem neste ponto, alguns comentários adicionais sobre a interação filtro-

compensador. Analisando-se as correntes compensadas na rede para os métodos 

simulados (Fig.4.2.1a e 4.2.1b), verifica-se que para os métodos PQ e RSP, as 

correntes compensadas apresentam variação lenta em suas amplitudes enquanto que 

a carga apresenta variação abrupta. Isto se deve ao atraso introduzido pelo filtro 

passa-baixa de 15Hz. Para os métodos DTRVE e DSNI, este efeito é atenuado 

devido à resposta mais rápida do algoritmo de cálculo da corrente de referência. A 
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diferença entre as correntes da carga e da rede deve ser suprida pelo conversor. 

Analisando-se os gráficos das potências ativa instantâneas na rede, na carga e no 

filtro (Figs.4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7 e 4.2.8), nota-se para os métodos PQ e RSP que 

durante as inserções abruptas de carga, a potência na carga aumenta abruptamente, 

enquanto que na rede aumenta lentamente. Fica claro pelas Figs.4.2.4 e 4.2.5 que a 

corrente fornecida pelo compensador durante os transitórios é de natureza ativa, ou 

seja, a potência ativa instantânea é negativa, sendo suprida pelo capacitor. A 

utilização de filtros passa-baixa lentos implica em maiores valores de energia 

fornecida pelo conversor. Assim, além das considerações feitas para o cálculo do 

capacitor, fornecendo potência ativa oscilante de média nula devido à seqüência 

negativa, deve-se levar em conta os fluxos de energia durante os transitórios, que 

podem causar elevados afundamentos na tensão do capacitor para filtros lentos. 

Durante reduções na carga, a potência instantânea no filtro passa a ser positiva, 

carregando o capacitor. A tensão no capacitor, durante os transitórios, vai depender 

também da malha de tensão do barramento CC (item 5.3). A Fig.4.2.0 ilustra o 

comportamento da tensão no capacitor, utilizando-se o método PQ, com conversor 

VSI completo, com malha de corrente CA (item 5.2) e tensão CC (item 5.3). 

 
Fig.4.2.0 – Variação da tensão no barramento CC – Método PQ (sistema completo) 

 

Compensação de desequilíbrios de carga empregando conversor operando em PWM – Rodrigo Cutri  
 



 41

Os valores dos parâmetros utilizados na simulação são os mostrados na Tabela III 

(cap.7). Notam-se os grandes afundamentos de tensão, coincidentes com os degraus 

de carga. Na Fig.7.2.4, mostra-se o mesmo conversor, com a mesma carga, operando 

com o método DSNI. Nota-se que os menores valores da potência instantânea (p) 

durante os transitórios de carga produzem menores afundamentos na tensão do 

capacitor. 

O método RSN (Fig.4.2.6), apesar de utilizar dois filtros passa-baixa, que 

implicariam em maiores valores de energia fornecida pelo conversor, não apresenta 

nível contínuo na potência ativa instantânea, durante os transitórios. Tem-se apenas a 

componente de média nula, reduzindo-se substancialmente o fluxo de energia ativa 

no capacitor durante transitórios de carga, e permitindo a utilização de um capacitor 

de menor valor. 

A resposta ao degrau pode ser melhorada, e os fluxos de energia durante os 

transitórios podem ser reduzidos, aumentando-se a freqüência de corte do filtro. 

Analisando-se os gráficos das correntes da rede após a compensação com filtro de 

80Hz, (Figs.4.2.9, 4.2.10, 4.2.11), nota-se para os métodos PQ, RSP e RSN, que a 

escolha de uma freqüência de corte elevada deteriora a compensação do sinal, 

elevando o grau de desequilíbrio do sistema. Assim, levando-se em conta o grau de 

desequilíbrio, tem-se uma elevação do desequilíbrio de 0.8% (fc=15 Hz) para 20% 

(fc=80 Hz) no PQ, 2% (fc=15 Hz) para 24% (fc=80 Hz) no RSP e de 1.5% (fc=15 

Hz) para 40% (fc=80 Hz para os dois filtros) no RSN. Fica claro pelas Figs.4.2.9, 

4.2.10 e 4.2.11 que para estes métodos a escolha da freqüência de corte do filtro afim 

de torná-lo mais rápido se dá às custas de uma deterioração no grau de compensação 

do sistema. Conclui-se que a determinação da freqüência de corte implica em um 

compromisso entre o valor do capacitor, o tempo de resposta e o grau de 

compensação do sistema. 
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• DTRVE 

• PQ 

• DSNI ( PROPOSTO) 

 

Fig.4.2.1a - Correntes na rede após a compensação (Métodos DTRVE, PQ e DSNI) 
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• RSP 

• RSN 

• DSNI ( PROPOSTO) 

 

Fig.4.2.1b - Correntes na rede após a compensação (Métodos RSP, RSN e DSNI) 
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• DTRVE 

• PQ 

• DSNI ( PROPOSTO) 

 

Fig.4.2.2a - Correntes injetadas pelo filtro (Métodos DTRVE, PQ e DSNI) 
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• RSP 

• RSN 

• DSNI ( PROPOSTO) 

 

Fig.4.2.2b - Correntes injetadas pelo filtro (Métodos RSP, RSN e DSNI) 
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• DSNI ( PROPOSTO) 

• DTRVE     /    PQ 

 

Fig.4.2.3a - Correntes de seqüência positiva e negativa da rede após compensação 
(Métodos DTRVE, PQ e DSNI) (calculado utilizando o bloco 3-Phase Sequence 

Analyzer do MATLAB – Simulink) 
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• DSNI ( PROPOSTO) 

• RSP  /   RSN  

 

Fig.4.2.3b - Correntes de seqüência positiva e negativa da rede após compensação 
(Métodos RSP, RSN e DSNI) (calculado utilizando o bloco 3-Phase Sequence 

Analyzer do MATLAB – Simulink) 
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Fig.4.2.4 - Potências ativas instantâneas da carga simulada (Fig.4) - Método PQ   

Topo   : Prede    [W] - potência ativa instantânea da rede 
Centro : Pcarga  [W] - potência ativa instantânea da carga 
Base  : Pflitro  [W] - potência ativa instantânea do filtro 

 

 
Fig.4.2.5 - Potências ativas instantâneas da carga simulada (Fig.4) - Método RSP  

Topo   : Prede    [W] - potência ativa instantânea da rede 
Centro : Pcarga  [W] - potência ativa instantânea da carga 
Base  : Pflitro  [W] - potência ativa instantânea do filtro 
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Fig.4.2.6 - Potências ativas instantâneas da carga simulada (Fig.4) - Método RSN   

Topo   : Prede    [W] - potência ativa instantânea da rede 
Centro : Pcarga  [W] - potência ativa instantânea da carga 
Base  : Pflitro  [W] - potência ativa instantânea do filtro 
 
 
 

 
Fig.4.2.7 - Potências ativas instantâneas da carga simulada (Fig.4) - Método DTRVE  

Topo   : Prede    [W] - potência ativa instantânea da rede 
Centro : Pcarga  [W] - potência ativa instantânea da carga 
Base  : Pflitro  [W] - potência ativa instantânea do filtro 
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Fig.4.2.8 - Potências ativas instantâneas da carga simulada (Fig.4) - Método DSNI   

Topo   : Prede    [W] - potência ativa instantânea da rede 
Centro : Pcarga  [W] - potência ativa instantânea da carga 
Base  : Pflitro  [W] - potência ativa instantânea do filtro 
 

 
Fig.4.2.9 - Correntes na rede após a compensação - Métodos PQ (fc=80Hz) 
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Fig.4.2.10 - Correntes na rede após a compensação - Métodos RSP (fc=80Hz) 

 
Fig.4.2.11 - Correntes na rede após a compensação - Métodos RSN (fc=80Hz) 
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4.3 Simulação dos métodos com perturbações na rede de alimentação 

 

Para a análise do comportamento dos métodos de extração das correntes de 

seqüência negativa para perturbações na tensão da rede, foram consideradas duas 

situações: 

 

“Situação 1”: a rede alimentação esta com uma fase desbalanceada apresentando uma 

queda de 10% no seu valor nominal. 

“Situação 2”: as tensões de fornecimento apresentam 10% de harmônicos de 3º 

ordem de seqüência positiva conforme a Fig.4.3. 

 

 
Fig.4.3 - Tensão distorcida fornecida pela rede (situação 2) 

 

Simulando-se o método DTRVE na “situação 1” não houve nenhuma influência 

sobre a compensação do sistema, pois como explanado no capítulo 3, este método 

não depende das tensões do sistema, sendo imune a desequilíbrios nas mesmas. Na 

“situação 2”, as correntes apresentam-se equilibradas, mas distorcidas conforme a 

Fig. 4.3.1. Isto se deve ao fato da tensão distorcida produzir corrente distorcida na 

carga resistiva e o método DTRVE não compensar harmônicos.           
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Fig.4.3.1 - Correntes da rede após a compensação pelo método DTRVE -“situação 2” 

 

Na “situação 1”, o método PQ realiza a compensação da seqüência negativa, mas as 

correntes compensadas da rede apresentam-se ligeiramente distorcidas, conforme 

visto na Fig.4.3.2a. Isto se deve a influência direta da tensão no algoritmo do método 

PQ. Na “situação 2”, a seqüência negativa da fundamental é compensada, no entanto 

devido a ter-se uma carga resistiva, as correntes apresentam-se distorcidas como a 

tensão pelo mesmo motivo apresentado na “situação 1”. Observa-se pela Fig.4.3.2b o 

comportamento das correntes da rede após a compensação para a “situação 2”. 

 

 
Fig. 4.3.2a - Correntes da rede após a compensação pelo método PQ -“situação 1” 
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Fig. 4.3.2b - Correntes da rede após a compensação pelo método PQ -“situação 2” 

Além de possuir uma dependência em relação ao filtro passa-baixa, este método não 

mantém suas características (correntes senoidais) com tensões de fornecimento 

distorcidas. (Watanabe et al., 2002) analisa a influência da tensão no desempenho do 

compensador, propondo um método onde a tensão da rede é substituída por sinais 

equilibrados e simétricos provenientes de um PLL sincronizado com a tensão da 

rede, possibilitando que as correntes apresentem o mesmo comportamento senoidal 

da Fig. 4.2.2a.  

 

A compensação através do método RSP independe da forma de onda da tensão, a 

única relação da tensão com este método é com o circuito PLL. O circuito PLL 

fornece uma tensão de referência de saída simétrica e equilibrada, logo a 

compensação não é afetada por distúrbios na tensão da rede e as correntes 

apresentam o mesmo comportamento senoidal da Fig. 4.2.1b.         

  

Na “situação 1”, a compensação através do método RSN, da mesma forma que o 

método RSP, mantém as correntes senoidais devido ao circuito PLL, sendo válidos 

os mesmos comentários. Na “situação 2”, verifica-se que a seqüência negativa da 

fundamental é compensada, no entanto devido a ter-se uma carga resistiva, as 

correntes apresentam-se distorcidas como a tensão (Fig.4.3.3).  
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Fig. 4.3.3 - Correntes da rede após a compensação pelo método RSN -“situação 2” 

Na “situação 1”, o método DSNI apresenta as correntes equilibradas e com o mesmo 

comportamento senoidal da Fig. 4.2.1a. Na “situação 2”, as correntes apresentam-se 

equilibradas, mas distorcidas conforme a Fig. 4.3.4. Isto se deve ao fato da tensão 

distorcida produzir corrente distorcida na carga resistiva. No intervalo de 0.06 a 0.12 

s, verifica-se que a distorção devido à 3º harmônica da tensão foi bastante atenuada, 

isto se deve à característica adicional do método DSNI de cancelar seqüências 

positivas ou negativas de alguns harmônicos (Anexo B). Observa-se que este método 

não possui uma dependência em relação a nenhum filtro passa-baixa, não necessita 

de um circuito de sincronismo com a tensão da rede (PLL) e adicionalmente, em 

função secundária a seu objetivo principal, atenua alguns harmônicos atuando assim 

como filtro de harmônicos (Anexo B).  

 
Fig. 4.3.4 - Correntes da rede após a compensação pelo método DSNI -“situação 2” 
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4.4 Resumo da comparação entre os métodos 

 

A influência da tensão de alimentação no desempenho de filtros ativos de 

harmônicos é considerada em (Marques, 1998) e (Chang ;Shee, 2002). Para uma 

análise detalhada da operação com cargas desequilibradas, segue abaixo um quadro-

resumo (Tabela II) contendo as principais características dos métodos comparados. 

 

Observando-se a Tabela II pode-se concluir que quando se trata da compensação de 

desequilíbrios da componente fundamental o método proposto de injeção direta de 

correntes de seqüência negativa (DSNI) é o mais eficiente, apresentando um tempo 

de resposta bem menor e uma compensação mais efetiva que os outros métodos. 

 

 

Tabela II - Quadro comparativo dos métodos de compensação de seqüência negativa 
 DTRVE PQ RSP RSN DSNI 

Tempo de resposta aprox. (ciclos) (4ºordem,  

100 Hz) 

1 

(2º ordem, 

15 Hz) 

2 

(2º ordem, 

15 Hz) 

2 

(2º ordem, 

15 Hz) 

2 

 

1/4 

Resposta ao degrau 

pode ser melhorada ? 

Sim1 Sim1 Sim1 Sim1 - 

(4ºordem,  

100 Hz) 

≤  1.5% 

(2º ordem, 

15 Hz) 

≤  1% 

(2º ordem, 

15 Hz) 

≤  2% 

(2º ordem, 

15 Hz) 

≤  1.5% 

 

≤  1% 

 

 

Compensação de desequilíbrio 

das correntes da carga  

(p/ os filtros considerados) 

 

- 

(2º ordem, 

80 Hz) 

≤  20% 

(2º ordem, 

80 Hz) 

≤  24% 

(2º ordem, 

80 Hz) 

≤  40% 

 

- 

Permite extração somente da 

seqüência negativa da corrente 

Sim Não Não Sim Sim 

Permite a correção de 

harmônicos de corrente  

Sim Sim Sim Sim  (*)2 

Necessita PLL Não (*)3 Sim Sim Não 
Necessita filtro passa-baixa Sim  Sim Sim Sim Não 

  

(1) às custas de uma deterioração no grau de compensação. 

(2) a utilização do método DSNI, em conjunto com outros métodos, tendo como objetivo a compensação de desequilíbrios e 

harmônicos constituí objeto de pesquisa futura do autor e tem se mostrado promissora. 

(3) se o objetivo for a obtenção de correntes senoidais é necessário a utilização de um circuito PLL (Watanabe et al., 2002).  


