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Abstract— Storage devices, as batteries, super capacitors and 

flywheel systems are being introduced or investigated to be added 

to modern electric distribution systems (EDS) for many reasons. 

Among them, it can be highlighted the increased growth of the 

distributed generation (DG) in an electrical network due to 

technical and environmental issues. The battery energy storage 

systems (BESS) aid the operation of renewable resource based DG 

within the concepts of smart grids, since such generation presents 

an intermittent behaviour over a planning period. The connection 

of a BESS into the electrical grid comprises some power electronic 

devices as power converters with relevant impact over some 

network requirements as the energy quality, the voltage and 

frequency levels, the power factor and the total harmonic 

distortion. Therefore, the output must be properly handled before 

being injected into the system. Moreover, there charging 

behaviour of a BESS is non-linear and the evaluation of such 

parameter is important for preserving the life time of the battery 

as well as too obtain a good quality signal at its output. Finally, 

some constraints of a dynamic model for a BESS are significant, 

as its output current, internal impedance and voltage between 

poles. A proper parameter setting of a BESS dynamic model can 

enable an efficient control strategy to improve the system 

operation. In the described scenario, the application of 

optimization approaches is potential to find a good setting for a 

BESS control in face of the EDS requirements. For instance, an 

optimization method is applied in [1] that seeks to obtain the 

optimum value of the Proportional-Integral-Derivative gains 

which reduce the steady state error. In the same line of research, 

the present paper proposes an optimization approach based on the 

metaheuristic known as Artificial Immune System (AIS). The 

objective is to obtain good parameters setting for a BESS that 

optimizes the voltage behaviour of the system output for 

improving the energy quality at the connection point with the grid. 

Constraints as the minimum and maximum SOC and recharging 

rate, as well as maximum output voltage overshooting are 

observed.  

 
[1] Hsiao, Y.-T., Chuang, C.-L. and Chien, C.-C. (2004). Ant 

colony optimization for designing of PID controllers. In: 2004 

IEEE Int. Symp. Comp. Aided Contr. Syst. Des., pp.321-326. 

 
Index Terms—artificial immune systems, battery energy 

storage system, distributed generation, distribution systems. 
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I.  NOMENCLATURA 

𝑆𝑂𝐶 Estado de carga da bateria (%); 

𝑄 Quantidade de carga entregue ao sistema 

(A. t) 
𝐶𝐴ℎ  Capacidade (A. h); 

𝐶𝐼𝑂 Capacidade de funcionamento em 10 

horas de uso (A.h); 

𝐼𝑑  Corrente de descarga (A); 

𝐼𝐼𝑂  Corrente média necessária para 

descarregar a bateria (A); 

𝛥𝑇𝑡𝑒𝑚𝑝  Variação de temperatura, entre a do 

ambiente e a de operação (º𝐶); 

𝑉𝑑  Tensão de descarga por célula (V); 

𝐼𝑑  Corrente de descarga por célula (A); 

R(s), E(s), 
D(s), Y(s) 

Funções pertinentes ao modelo do 

controlador abordado; 

𝐾𝑖  Ganho integral do controlador; 

𝐾𝑝 Ganho proporcional do controlador 

𝑇𝑎𝑚𝑏  Temperatura ambiente (º𝐶); 

𝑇𝑡𝑟𝑎𝑏  Temperatura de operação (º𝐶); 

𝑉𝑏𝑎𝑡  Tensão da bateria (V); 

𝐿𝑖𝑛𝑑  Indutância presente (H); 

𝑅𝑟𝑒𝑠 Resistência presente (Ω); 

𝐶𝑐𝑎𝑝  Capacitância presente no capacitor (F); 

𝑥𝐿 Variável de estado que representa a 

corrente que passa no indutor (A); 

𝑥𝐶  Variável de estado que representa a tensão 

entre os polos do capacitor (V); 

𝑥�̇� Variável de estado na forma diferencial 

que representa a corrente que passa no 

indutor (A); 

𝑥�̇�  Variável de estado na forma diferencial 

que representa a tensão entre os polos do 

capacitor (V); 

𝐴𝑀𝐸 , 𝐵𝑀𝐸 , 
 𝐶𝑀𝐸 , 𝐷𝑀𝐸  

Matrizes de estado; 

𝑑 Razão de trabalho (%); 

𝐼𝑍  Corrente de saída do boost (A); 

𝑉𝑖𝑛 Tensão de entrada do boost (V); 
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𝐴𝑠𝑡𝑑1, 𝐵𝑠𝑡𝑑1, 
𝐶𝑠𝑡𝑑1, 𝐷𝑠𝑡𝑑1 

Matrizes de estado no tempo de operação 

𝑑; 

𝐴𝑠𝑡𝑑2, 𝐵𝑠𝑡𝑑2, 
𝐶𝑠𝑡𝑑2, 𝐷𝑠𝑡𝑑2 

Matrizes de estado no tempo de operação 

(1 − 𝑑); 

�̃� Matriz que contém as variáveis de estado 

no formato de pequenos sinais; 

𝑋  Matriz que contém as variáveis de estado;  

�̃� Matriz que contém as saídas no formato de 

pequenos sinais; 

𝑌  Matriz que contém as saídas do sistema; 

T Período do sistema (s); 

𝑑 Razão cíclica (%); 

𝛿 Razão cíclica em pequenos sinais (%); 

𝐹(𝑠) Função de transferência do conversor; 

𝐼𝑖𝑑  Matriz Identidade; 

𝐷 Razão cíclica média (%); 

𝑈 Matriz que contém os sinais de entrada; 

𝑛𝑅𝑟𝑒𝑠 Vetor que contém as possíveis soluções 

para 𝑅res (Ω);  

𝑛𝐶𝑐𝑎𝑝  Vetor que contém as possíveis soluções 

para 𝐶𝑐𝑎𝑝  (F); 

𝑛𝐿𝑖𝑛𝑑  Vetor que contém as possíveis soluções 

para Lind(H); 

𝑛𝐾𝑖  Vetor que contém as possíveis soluções 

para Ki; 

𝑛𝐾𝑝 Vetor que contém as possíveis soluções 

para Kp; 

𝑔𝑒𝑛 
𝑛𝑎𝑛 , 𝑛𝑒𝑑  
 
 
 
ρ, β 
 

Número da geração; 

Número de anticorpos selecionados para 

clonagem e gerados por edição de 

receptores, respectivamente, no sistema 

imunológico artificial (SIA); 

Parâmetros que controlam os mecanismos 

de clonagem e hipermutação somática do 

SIA. 

II.  INTRODUÇÃO 

ispositivos de armazenamento, como baterias e 

supercapacitores vem sendo amplamente investigados 

com intuito de serem adicionados aos sistemas de distribuição 

elétrica (SDE) modernos [2],[3],[4],[5]. O uso desses 

equipamentos tem sido motivado por aspectos técnicos, como o 

efeito nos alimentadores nas redes de distribuição [2], além do 

impacto junto ao uso de veículos elétricos e painéis 

fotovoltaicos [3],[4]. 

Os sistemas de armazenamento de energia de bateria (SAEB) 

contribuem para a operação de geração distribuída (GD) 

utilizando recursos renováveis, dentro dos conceitos de redes 

inteligentes, uma vez que essa geração apresenta um 

comportamento intermitente e de difícil previsibilidade durante 

um período de planejamento. A ligação de um SAEB à rede 

elétrica é feita por meio de dispositivos elétricos, como 

conversores chaveados de potência, componentes eletrônicos e 

transformadores. Com isso, há um impacto relevante sobre 

alguns requisitos de rede como a qualidade da energia, os níveis 

de tensão e frequência, o fator de potência e a distorção 

harmônica total [5]. Portanto, a saída deve ser manuseada 

adequadamente antes de ser injetada no SDE.  

Além disso, o comportamento de descarga de um SAEB é 

não-linear e a avaliação de sua operação é importante para 

preservar o tempo de vida útil da bateria, bem como para se 

obter um sinal de boa qualidade na saída. Algumas restrições 

de um modelo dinâmico para um SAEB são significativas, 

aponta-se, por exemplo, sua corrente de saída, impedância 

interna e tensão entre os polos [6]. Logo, ajustes de parâmetros 

adequados ao modelo dinâmico de um SAEB podem permitir 

uma estratégia de controle eficiente para melhorar a operação 

do sistema.  

De acordo com esse cenário, a aplicação de técnicas de 

otimização constitui uma ferramenta com alto potencial de 

encontrar uma configuração eficiente para um controle de 

SAEB, atendendo aos requisitos técnicos do SDE. A utilização 

do método “colônia de formigas” é proposto em [1], com o 

objetivo de obter o valor ótimo dos ganhos do controlador 

Proporcional, Integral e Derivativo (PID), em função do tempo 

de subida, do tempo de acomodação, do sobressinal máximo e 

do erro em regime permanente.  

Na mesma linha de pesquisa, o presente artigo propõe uma 

abordagem de otimização baseada na meta-heurística 

denominada Sistema Imunológico Artificial (SIA) [7]. O 

objetivo é chegar a um ajuste de parâmetros para um SAEB que 

otimize o comportamento de saída do sistema para uma 

variação dinâmica dos parâmetros do arranjo de baterias. Além 

disso, serão observadas algumas restrições típicas de um SAEB, 

entre elas, os valores mínimos e máximos de SOC e a taxa 

máxima de recarga, assim como a sobretensão na tensão de 

saída da bateria [8]. A principal contribuição deste estudo é, 

portanto, a aplicação de uma técnica de otimização a fim de 

encontrar parâmetros reais e adequados de construção de um 

SAEB. 

III.  SISTEMA EM ESTUDO 

A modelagem da bateria consiste no equacionamento e na 

fundamentação dos parâmetros eletroquímicos de carga e de 

descarga [9], [10], [11], [12], [13]. A utilização do circuito de 

Randles no sentido de representar o comportamento elétrico e a 

impedância de Warburg para o comportamento químico é 

proposta em [10]. Para desenvolve-lo, é necessário a estimativa 

do SOC, junto com dados experimentais de tempo de descarga 

e de carga. Em [11], o Método da Contagem de Coulomb é 

demonstrado, e em [12] o Filtro de Kalman é utilizado, ambos 

com o intuito de estimar o estado de carga da bateria. 

Entretanto, ocorre que todos os mecanismos comentados 

anteriormente são complexos e específicos, os quais necessitam 

previamente de dados experimentais para se obter o modelo 

proposto. 

Uma análise que equaciona de forma experimental, e que 

pode ser aplicada de forma genérica, se faz presente em [13], 

que foi desenvolvida pelo Centro de Investigaciones 

D 
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Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). 

Nesse estudo, os resultados derivam de experimentos junto a 

baterias de chumbo-ácido, que são atingidos a partir das 

equações normalizadas para a descarga eletrolítica, 

apresentadas em (1), (2) e (3). 
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IV.  CONTROLADOR ESTUDADO 

O controlador Proporcional Integral (PI) é utilizado quando 

se deseja atingir uma resposta mais adequada em um sistema 

em malha fechada. Sua característica é a minimização do erro 

por meio da comparação entre o sinal de saída do sistema e o 

seu respectivo sinal de entrada [14], [15]. O erro é então 

avaliado pelo controlador, que atua na planta na tentativa de 

corrigi-lo. Assim, observa-se abaixo um esquema que traz o 

diagrama de blocos de uma planta genérica com a utilização de 

um controlador PI, no qual se verifica uma dinâmica de 

realimentação. 

 

 

Fig. 1. Diagrama de Blocos do Controle Estudado 

 

O controlador possui dois parâmetros a serem determinados: 

𝐾𝑝 e 𝐾𝑖. O primeiro deles é responsável pelo ganho direto, o 

qual impacta na velocidade de entrada no regime permanente e 

no sobressinal. Entretanto, conforme visto em [16], a ação do 

controle proporcional de forma isolada poderá causar efeitos 

indesejados no sistema, por exemplo, a instabilidade, assim 

como elevados overshoots. Por outro lado, 𝐾𝑖 consiste no ganho 

integral do controlador, pois ele atua conforme o cálculo da 

diferença entre o sinal de saída previamente obtido pelo sistema 

e a referência utilizada, reduzindo, assim, o erro em regime 

permanente em tempos integrais. Portanto, na medida em que 

seja alto o valor do ganho integral, a velocidade de correção do 

erro também aumenta; entretanto o sistema pode se tornar 

instável devido ao polo adicionado.  
Diversos métodos conhecidos na literatura são utilizados 

para a determinação dos parâmetros dos controladores PI. 

Exemplos são os trabalhados em [17], [18]. Entretanto, eles são 

mecanismos baseados em tentativa e erro, assim não é garantido 

que com a utilização das variáveis obtidas, será encontrada a 

melhor resposta possível.  

V.  MODELO DO CONVERSOR – ANÁLISE MÉDIA 

O modelo do conversor adotado é do tipo boost, devido à 

necessidade de elevar e controlar a tensão do BAES [19]. A 

Fig.2 ilustra o conversor utilizado conjuntamente com um filtro 

de segunda ordem, o qual é inserido na topologia para a redução 

de componentes harmônicos provenientes da comutação do 

conversor. Junto a ele é empregado um controle do tipo 

proporcional-integral para que possíveis erros subjacentes à 

variação de tensão na saída da bateria sejam corrigidos.  

 

 

Fig. 2. Conversor boost  

 

A modelagem proposta no trabalho consiste no modelo 

médio em espaço de estados. Como a finalidade do uso do 

método é desenvolver uma linearização do estado final da 

resposta, desconsideram-se possíveis ripples em razão da 

comutação em alta frequência presente nas chaves do conversor 

[20].  

Para a construção do modelo em espaço de estados, 

necessita-se adotar variáveis que possam reger o problema, 

definindo o espaço em estudo. Logo, arbitram-se as correntes 

nos indutores e as tensões nos capacitores para exercer o 

controle do modelo. 

   

 ME ME

ME ME

x A x B U

y C x D U

 


 

  (4) 

 

Assim, são adotadas duas variáveis de estado para a 

construção da função de transferência, de acordo com as 

matrizes 𝐴𝑀𝐸, 𝐵𝑀𝐸 , 𝐶𝑀𝐸 e 𝐷𝑀𝐸 , relativas a cada intervalo de 

tempo. Como não há sinais iniciais na saída do sistema, define-

se a matriz 𝐷𝑀𝐸  como nula. Logo, são configuradas as equações 

(5) e (6) nos dois tempos de operação. 
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O modelo no espaço de estados definido pelo sistema é 

obtido segundo as equações presentes em (5) e (6). As matrizes 

𝐴std1, 𝐵std1, 𝐶std1 são definidas no intervalo 𝑑𝑇e as 𝐴𝑠𝑡𝑑2, 

𝐵𝑠𝑡𝑑2, 𝐶𝑠𝑡𝑑2 estabelecidas em (1 − 𝑑)𝑇.  
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Sendo que a entrada do sistema é dada pela variável 𝑈. 

 

 
in

Z

V
U

I

 
  
 

  (13) 

 

Conclui-se que as matrizes 𝐵𝑠𝑡𝑑1 e 𝐵𝑠𝑡𝑑2, além de 𝐶𝑠𝑡𝑑1 e 

𝐶𝑠𝑡𝑑2,  são iguais nos dois períodos em razão da mudança na 

topologia do circuito nos tempos analisados. A fim de se obter 

as novas matrizes 𝐴𝑀𝐸, 𝐵𝑀𝐸, 𝐶𝑀𝐸, referentes à modelagem 

média, aplicam-se (14), com os valores obtidos em (7) e (10), 

além de (15) e (16), a partir de (8) e (9), respectivamente. 

 

 
1 2(1 )ME std stdA A d A d     (14) 

 

 
1 2(1 )ME std stdB B d B d     (15) 

 

 
1 2(1 )ME std stdC C d C d     (16) 

 

A análise em pequenos sinais do sistema é efetuada para se 

obter um modelo linearizado completo. Define-se a variável de 

entrada 𝑈 como constante, o que torna o sistema apenas em 

função da razão cíclica.  

 

 

x X x

y Y y
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Assim, com as equações apresentadas, é obtido o modelo em 

espaço de estados do conversor estudado em pequenos sinais.  
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A relação entre a função de transferência e a resultante de 

espaço de estados é: 

 
1( ) [ *( ) ] ( )ME id ME ME MEF s C sI A B D U s     (19) 

 

 Ao aplicar a equação (19) no sistema encontrado, esse pode 

ser representado pela função de transferência característica: 

 

 
2 2
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2

ind cap CC

cap ind ind res cap cap cap

L s C V d
F s

C L s L R s C d C d C
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VI.  MÉTODO APLICADO 

A metodologia proposta para a escolha dos parâmetros do 

conversor e dos ganhos do controlador é baseada na técnica 

denominada de sistemas imunológicos artificiais [7], [21]. O 

Sistema Imunológico Artificial (SIA) consubstancia-se, pois, 

em uma técnica de otimização baseada em computação 

bioinspirada. Ela encontra fundamento no comportamento do 

sistema imunológico em ação  contra antígenos, por analogia 

aos anticorpos que atuam na condição das possíveis soluções do 

problema configurado. O algoritmo possui como base a seleção 

clonal, onde a partir da hipermutação, da seleção de células e 

da expansão do número de clones, são escolhidos os melhores 

anticorpos. Na formulação proposta, o anticorpo é detalhado na 

Fig. 3. 

 

 

Fig. 3. Codificação para o SIA. 

 

Cada posicionamento do vetor pode receber um valor inteiro, 

o qual depende do parâmetro em análise. A escolha dos ganhos 

do controlador é distinta, pois para representa-los em 
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espaçamentos contínuos, eles devem ser discretizados em 

intervalos menores.  

Na Fig.4 são mostradas as principais etapas realizadas pelo 

algoritmo de seleção clonal [22], fundamentado na seleção dos 

anticorpos ótimos para a função objetivo desenvolvida. 

 

  
Fig. 4. Algoritmo de seleção clonal [22]. 

 

Na etapa (1), a população de anticorpos é desenvolvida de 

forma pseudoaleatória, de acordo com as restrições impostas 

pelo problema e com o conjunto de possibilidades para as 

variáveis discretizadas. Na etapa (2), toda população é 

submetida à função objetivo para que na etapa (3) aconteça a 

separação dos melhores anticorpos a fim de constituir uma nova 

população.  

Na etapa (4), os indivíduos ótimos são clonados, os quais na 

etapa (5) e na etapa (6) sofrem hipermutação somática, sendo 

comparados novamente com a função objetivo, respectivamen 

respectivamente.    

Na etapa (7) e na etapa (8), os indivíduos iniciais menos aptos 

são substituídos pelos ótimos provenientes da clonagem e da 

mutação, que se encontram presentes nas etapas predecessoras. 

A etapa (9) é caracterizada pela substituição dos receptores dos 

antígenos de forma pseudoaleatória, substituindo novamente os 

indivíduos menos aptos pertencentes à população inicial. 

Posteriormente à etapa (9), é verificado se a convergência é 

cumprida; do contrário, o algoritmo executa novamente as 

etapas descritas com a população atualizada. Os parâmetros 

adotados para a utilização do SIA foram determinados segundo 

[23], podendo ser observados na Tabela  

 
TABELA I 

PARÂMETROS UTILIZADOS NO SIA 

Parâmetro Valores 

Tamanho da População 100 

nan 50 

ned 3 

β 20 

ρ 1 

Número Máximo de Gerações 100 

Número de Máximo de Gerações 

Consecutivas Sem Melhoria  

20 

 

VII.  RESULTADOS 

Essa seção aborda os resultados obtidos pelo uso da 

metodologia empregada para a escolha dos parâmetros do 

conversor e do controlador. Os valores dos elementos obtidos 

pelo método, além de outros valores para construção do 

modelo, são apresentados na Tabela II. 

 
TABELA II 

VALORES APLICADOS NA  CONSTRUÇÃO DO MODELO 

Parâmetro Valores 

Tensão de entrada do Conversor (V) 40 

Tensão de saída do Conversor (V) 60 

Corrente de Descarga (A) 1 

Resistência (Ω) 4,9 k 

Capacitância (F) 1.7 m 

Indutância (H) 850µ 

Ganho Proporcional 0,00005 

Ganho Integrativo 0,052 

Ganho do Sensor de Tensão 0,1 

Ganho do Modulador 0,1 

Tensão de Ondulação (%) 0,5 

 

Os parâmetros utilizados da bateria são referentes ao modelo 

da ATSA Tudor, descrito em [24]. Além disso, são empregadas 

15 células em série e 10 células em paralelo. No caso para o 

valor encontrado para o RMSE (Root Mean Square Error) igual 

a 2,6643, este referente à função objetivo, verifica-se um 

pequeno erro perante a descarga completa da bateria simulada. 

O valor relativo ao erro é influenciado, sobretudo, pelo período 

no qual o sistema não atingiu o regime permanente para 

operação. 

Assim, a estabilidade do sistema depende, a um só tempo, da 

escolha dos parâmetros do controlador e dos valores dos 

componentes, sendo os últimos responsáveis por impactar na 

constante de tempo, no intuito de que seja a menor possível. Na 

Fig.5 é mostrada a variação entre a referência e o sinal 

controlado após o tempo de acomodação do sistema ser 

atingido. 

 

 

Fig. 5. Gráfico representativo entre a Referência e o Sinal Controlado. 

 

Desse modo, é observado que, após o período para que o 

sistema entre em regime permanente, o erro constatado é 

pequeno entre os dois parâmetros analisados. 

Os valores obtidos do controlador revelam uma pequena 

margem de ganho, devido à alta susceptibilidade do sistema em 
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ser instável, conforme visto em [25]. Como a análise é realizada 

apenas com base no erro do sistema, o ganho proporcional 

verificado é pequeno sob a influência do overshoot, o qual 

impacta na construção do erro: variável principal de construção 

da função objetivo. 

VIII.  CONCLUSÕES 

Esse artigo apresentou uma metodologia de otimização 

artificial para a determinação de parâmetros de construção e de 

controle para um sistema BAES baseado na técnica meta-

heurística bioinspirada denominada sistema imunológico 

artificial. O problema de otimização visa à minimização do erro 

médio quadrático total durante todo tempo de descarga. Um 

algoritmo de seleção clonal foi desenvolvido para o tratamento 

das variáveis discretas que representam a resistência, a 

indutância e a capacitância do conversor boost, além dos 

ganhos do controlador proporcional integral.  
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