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Abstract—The dimensioning of a modular multilevel con-
verter’s electrical components is an important stage of its project.
Besides affecting the converter’s performance, under- or overdi-
mensioned elements could cause higher operation or construction
expenditure. Thus, this article presents a comparison between
three particular methods for determining the arm inductance
and the submodule capacitance of a Modular Multilevel Converter
(MMC) in terms of circulating current magnitude, submodule
voltage ripple, and controller’s performance. The three design
approaches are applied to a High-Voltage Direct Current (HVDC)
transmission system consisting in two terminals linked by a
long-distance transmission line, simulated through the software
PLECS R©. The results showed that the dimensioning method
did not significantly influence the converter’s controller’s per-
formance, except that of the DC voltage control; on the other
hand, there were differences concerning circulating currents and
submodules’ voltage ripples.

Index Terms—HVDC transmission, modular multilevel con-
verters, power conversion

I. INTRODUÇÃO

Os conversores do tipo MMC são uma tecnologia emergente
que mostra-se adequada para sistemas de transmissão em
HVDC por oferecer menores perdas em chaveamento [1]–
[3] quando comparada aos conversores de dois e três níveis
empregados em sistemas VSC-based HVDC (VSC-HVDC)
tradicionais. O MMC também reduz a necessidade de filtros
para os elos em corrente alternada (CA) devido ao baixo con-
teúdo harmônico nas formas de onda produzidas [4]. Ademais,
possuem maior confiabilidade e facilidade de manutenção
devido à sua natureza modular, o que a torna conveniente
para instalações em locais pouco acessíveis (como em plantas
eólicas offshore) [2].

Diferentemente dos conversores de dois níveis, que apre-
sentam apenas um capacitor de grande porte no lado CC e
um reator de alisamento na parte CA, os conversores MMC
utilizam indutores em cada braço e capacitores distribuídos
em cada um de seus módulos (Fig. 1). Deste modo, as
metodologias de projeto e dimensionamento desses elementos
necessitam ser avaliados frente ao seu desempenho e custo.

Dessa forma, o presente artigo compara diferentes metodo-
logias de dimensionamento de indutores de braço e capacitores
de submódulo. A avaliação será feita em um sistema com dois
terminais conversores, avaliando-se as respostas dos controles

internos de corrente e externo de tensão, ripple das tensões
dos submódulos e amplitude de correntes circulantes.

Na seção II será feita uma breve descrição sobre a topologia
do MMC e detalhado o modelo matemático utilizado para o
projeto do controle. Em seguida, na seção III, serão revistos
os três métodos utilizados nas simulações. Na seção IV serão
listados os valores das variáveis utilizadas nos cálculos dos
conversores, baseados nos parâmetros da rede e do conversor.
As descrições do controle e da modulação estarão feitas
na seção V, e os resultados das simulações, na seção VI.
Finalmente, as conclusões estarão na seção VII.

II. VISÃO GERAL DO MMC

A. Topologia e nomenclatura

Na Fig. 1, está ilustrado um arranjo geral para um MMC.
Nesta configuração, diz-se que o conversor possui N+1 níveis,
três pernas, correspondentes às três fases, cada uma contendo
dois braços: um superior (na Fig. 1, contém as grandezas e os
componentes com índice “p”) e um inferior (com índice “n”).
Neste arranjo, cada submódulo é responsável por gerar níveis
de tensão CA para sua fase, e os indutores (Larm) atuam como
filtro para as correntes de cada braço.

Os submódulos são conversores do tipo fonte de tensão
que geram de dois a cinco níveis de tensão; embora estudos
recentes venham considerando o uso de conversores do tipo
full bridge, o half bridge (Fig. 2), que gera dois níveis, ainda
é o mais utilizado em projetos atuais [2], [5], [6], sendo, por
este motivo, a topologia escolhida para este trabalho.

B. Modelo matemático

Para o estudo do MMC, está sendo considerado um modelo
matemático médio do conversor com submódulos em half
bridge. Segundo este modelo, a cascata de submódulos em
cada braço é substituída por uma fonte de tensão CA equiva-
lente que produz uma forma de onda senoidal, sendo relevadas
as harmônicas produzidas pelas flutuações nas tensões dos
capacitores e pelo chaveamento nos submódulos. [5] propõe
o modelo ilustrado na Fig. 3.

Deduzindo a tensão no lado CA, têm-se as equações (1a) e
(1b).
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Fig. 1. Topologia do conversor MMC.

Fig. 2. Conversor do tipo half bridge.
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Subtraindo (1b) de (1a), chega-se em (2), onde Idiff cor-

responde à corrente circulante na fase, também chamada de
corrente diferencial. Neste trabalho, não haverá distinção entre
os termos “corrente circulante” e “corrente diferencial”, ambos
correspondentes a Idiff . A soma das correntes circulantes nas
três fases é igual à corrente Idc.
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Fig. 3. Modelo médio por fase do MMC.

VP + VN + 2

(
Rarm + Larm

d

dt

)
Idiff + Vdc = 0 (2)

A corrente diferencial é então dada pela equação (3).

Idiff =
IP − IN

2
(3)

Ainda, a partir das equações (1a) e (1b), obtém-se a equação
(4).

Vg =
VP − VN

2
+

(
Rt +

Rarm

2

)
Ig +

(
Lt +

Larm

2

)
dIg
dt

(4)
Cada uma das fases do conversor pode ser representada por

uma fonte de tensão equivalente com tensão (Vce), dada pela
equação (5).

Vce =
VP − VN

2
(5)

Desta forma, temos na equação (6) a expressão que rela-
ciona a corrente no elo CA, a tensão neste mesmo elo e a
tensão equivalente na fase, onde a indutância e a resistência
equivalentes L′ e R′ são definidas por (7).

Vg = Vce +R′Ig + L′
dIg
dt

(6)


L′ = Lt +

Larm

2

R′ = Rt +
Rarm

2

(7)

III. MÉTODOS DE DIMENSIONAMENTO DOS PARÂMETROS
DO CONVERSOR

Os custos de instalação e operação de conversores são influ-
enciados diretamente pelos valores projetados dos capacitores
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nos submódulos e dos indutores de braço. Desta forma, além
de contribuir com a redução de perdas durante a operação do
sistema, evitando assim um sub ou sobredimensionamento dos
componentes, um projeto adequado para estes parâmetros deve
otimizar esses custos.

Nesta seção, serão apresentados os métodos de dimensiona-
mento a serem comparados, referidos aqui como métodos A,
visto em [5], B, proposto em [7], e C, em [8].

A. Método A

Para este método, calculam-se as capacitâncias
considerando-se Es, variável correspondente a uma razão
entre energia e potência do capacitor, levando-se em conta,
assim, a energia total armazenada nele. Afirma-se em [5]
que, na prática, garante-se uma boa relação entre distorção
harmônica e performance do controle quando se escolhe
um valor de Es entre 10 e 50 kJ/MVA. O cálculo para a
capacitância da célula é dada então por (8), onde SMMC

corresponde à potência aparente do conversor, NMMC é o
número total de submódulos em um conversor e Vcell é a
tensão nominal sobre cada submódulo (razão entre a tensão
do lado corrente contínua (CC) e o número de submódulos
por braço), em Volts; Es é dado em J/MVA.

Ccell =
2
(
SMMC

106

)
Es

NMMC V 2
cell

(8)

O critério para escolha da indutância de braço é evitarem-
se ressonâncias em harmônicas pares entre os capacitores
nos submódulos e estes indutores, especialmente a harmônica
de segunda ordem. A indutância eleita deverá ser superior à
calculada em (9), que determina a indutância para a qual há
ressonância na h-ésima harmônica com índice de modulação
de magnitude M , dado que o conversor opera em frequência
ω.

Larm_res =
1(

Ccell

N

)
ω2

2(h2 − 1) +M2h2

8h2(h2 − 1)
(9)

B. Método B

O valor de capacitância por célula é determinado pela
quantidade de energia que se deve armazenar em um braço,
sendo esta dada em função das potências calculadas nos elos
CA e CC [9]. Através de (10), calcula-se a capacitância
mínima necessária para que se garanta uma variação percentual
δ na tensão pico a pico do submódulo.

Cmin =
2Ss1

V 2
sm δ gv ωN

√√√√[1− (gv cosφ
2

)2
]3

(10)

Sendo que Ss1 corresponde à potência aparente de uma fase
no lado CA, ω, à frequência angular da fonte do lado CA, N
é o número de submódulos em um braço, φ é a defasagem
da corrente CA com relação à tensão deste mesmo lado, e gv ,
a razão entre as tensões alternada e contínua, conforme (11),
onde Vg é o valor de pico da tensão no lado CA.

gv =
2Vg
Vdc

, gv ≤ 1 (11)

Quanto à escolha das indutâncias de braço, propõem-se, em
[7], métodos que têm como critérios a diminuição do ruído
em alta frequência na corrente do conversor, a redução da
corrente de falta, ou a supressão da corrente circulante. Aqui,
será utilizado este último critério, através do qual busca-se
limitar a componente de segunda ordem da corrente circulante.
A indutância pode ser calculada, então, de acordo com (12),
na qual I2ω é a magnitude esperada para a segunda harmônica
da corrente circulante [10].

Larm =
1

8ω2 Ccell Vcell

(
Ss1

I2ω
+ Vdc

)
(12)

C. Método C

Neste método, sugere-se em [8] que o valor dos capacitores
de submódulo seja calculado através de um índice denominado
equivalent capacity discharging time constant (“constante de
tempo de descarregamento da capacidade equivalente”, em
tradução livre do inglês), definido como o período necessário
para que a energia armazenada nos capacitores chegue a zero
dado que o conversor esteja descarregando-se enquanto opera
em potência nominal; este índice guarda relação inversamente
proporcional à frequência da rede CA e ao ripple das tensões
dos capacitores.

O capacitor será calculado por (13), sendo H a constante
de tempo descrita acima, SMMC , a potência nominal do
conversor, N é o número de células por braço e Vdc é a tensão
no lado CC.

Ccell = H
N

3

SMMC

V 2
dc

(13)

Para a determinação da indutância de braço, os autores em
[8] sugerem cálculos segundo três critérios distintos, cada um
deles considerando: ressonância de segunda ordem de corrente
circulante, critério eleito para análise neste trabalho, taxa de
crescimento da corrente de falta, ou supressão de corrente de
sequência negativa no elo CA.

A impedância equivalente de uma fase do conversor está
ilustrada na Fig. 4, onde Larm e Ccell são a indutância de braço
e a capacitância de submódulo, respectivamente; o circuito
equivalente apresenta ressonância na frequência dada por (14).

Fig. 4. Circuito equivalente de uma fase do MMC.

ωres =
1

2

√
N

Larm Ccell
(14)

A fim de evitar-se ressonância com componentes harmôni-
cas de ordens pares superiores e por questão de economia,
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recomenda-se em [8] que se escolha Larm de forma que a
frequência de ressonância seja igual à da rede CA; seu cálculo
fica, então, dado por (15), sendo ω a frequência fundamental
no lado CA e N , o número de submódulos por braço.

Larm =
N

Ccell

1

(2ω)2
(15)

IV. DEFINIÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DE TESTE

A escolha da indutância de braço e da capacitância de cada
submódulo foi feita através de cada um dos três métodos
descritos na seção III. A seguir, será especificado o sistema
utilizado nas simulações e, então, serão relacionados os va-
lores utilizados para os cálculos dos parâmetros do conversor
utilizados neste artigo.

A. Sistema utilizado

O sistema analisado é composto por dois equivalentes de
redes CA idênticos, cada um deles conectado a uma estação
conversora e interligadas através de uma linha longa. A confi-
guração do sistema está ilustrada na Fig. 5, e seus parâmetros
estão listados na tabela I.

TABELA I
Parâmetros do sistema utilizado nas simulações.

Parâmetros Valores Unidade

Snom Potência nominal 240 MVA
Vg Tensão da fonte CA 166 kV
fg Frequência da rede 60 Hz
Lt Indutância da rede 47,38 mH
Rt Resistência da rede 1,3 Ω

N Número de células 38 -
fsw Frequência das portadoras 1,2 kHz

Os valores de base estão definidos conforme as expressões
em (16). A tensão de base é o valor de pico da tensão de fase
da fonte no lado CA.

Sb = Snom = 240MVA
Vb = Vg ·

√
2/3

Ib =
2

3

Sb

Vb

(16)

A frequência angular do lado da rede é dada por ω = 2π fg .
A linha pela qual os dois elos estão conectados será mo-

delada por uma cascata de circuitos π e tem seus parâmetros
relacionados na tabela II.

TABELA II
Parâmetros da linha.

Parâmetros Valores

Comprimento total 500 km
Indutância 100 µH/km
Resistência 0,01 Ω/km

Capacitância 1 µF/km
Número de circuitos 3

B. Parâmetros utilizados nos cálculos

Método A: Para o cálculo da capacitância, os valores estão
elencados em (17).

Es = 50 · 103

SMMC =
Sb

106

NMMC = N · 2 · 3

Vcell =
Vdc
N

(17)

Por segurança, optou-se por calcular a indutância de forma
a mitigar a componente de segunda harmônica gerada com
índice de modulação igual a 1; como o índice de modulação
é tipicamente menor do que 1, a indutância de braço Larm

escolhida terá valor igual ao de Larm_res. Desta forma, temos
os parâmetros para o cálculo em (18).Carm =

Ccell

N

h = 2 M = 1

(18)

Método B: Para o cálculo de um valor de capacitância
mínima, será considerada a situação em que o ângulo de carga
é igual a 90o, ou seja, quando o fluxo de potência reativa for
máximo, sendo adotado, então, Ccell = Cmin. Os valores para
este cálculo são dados por (19).

Ss1 =
Sb

3
Vsm =

Vdc
N

δ = 0, 1 cosφ = 0 gv =
2Vb
Vdc

(19)

O critério utilizado para o cálculo da indutância será o
de permitir que circule uma corrente harmônica de segunda
ordem com amplitude de 10% à da corrente de base.

Vcell =
Vdc
N

Ps1 =
Sb

3
I2ω = 0, 1 · Ib

(20)

Método C: Neste estudo, adotou-se H = 70 ms, dentro
da faixa de valores típicos descrita em [8] e que, para este
sistema, deverá oferecer um ripple de tensão nos capacitores
entre 5 e 10%.

C. Resumo dos parâmetros do conversor

Para o sistema escolhido neste trabalho, os parâmetros do
conversor calculados para cada método estão resumidos na
tabela III.

TABELA III
Indutâncias de braço e capacitâncias de submódulo para cada método.

Método Indutância (mH) Capacitância (mF)

A 45,6 1,2
B 57,9 1,7
C 39,1 1,7



THE 12TH LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2017 5

Fig. 5. Esquema do sistema utilizado nas simulações.

V. SIMULAÇÕES

O controle de fluxo de potência foi realizado através con-
trole vetorial, que é executado no sistema de referências dq0,
através das transformações de Park [11].

Para este estudo, optou-se por não se fazer uso de um
sistema para controle de correntes circulantes, visto que se
pretende observar seu comportamento de acordo com cada
método de ajuste.

A. Controle vetorial

Ao conversor 1 não foram designados controles de alto
nível, como de tensão CC ou potência. Foram designados
apenas o controle da corrente de saída, cujo esquema é visto na
Fig. 6. Já para o conversor 2, foi implementado o controle de
tensão CC, que fornece a referência para a malha de corrente
de saída no eixo d, conforme apresentado na Fig. 7.

+
-

+
-

+
+

+

+

+

-

Fig. 6. Controle interno de correntes.

+
-

Fig. 7. Controle externo de tensão CC.

Os parâmetros do controlador Proporcional Integral (PI) são
listados na tabela IV. Eles foram ajustados para cada um dos
três métodos de projeto do conversor conforme o método do
ótimo simétrico [12] e o modelo médio do conversor descrito
na seção II-B.

TABELA IV
Constantes dos PIs do controle vetorial.

Método Parâmetro Kp Ti

A Interno 21,1 1, 33 · 10−2

Externo de tensão 7, 4 · 10−3 8, 79 · 10−2

B Interno 22,9 1, 33 · 10−2

Externo de tensão 1, 01 · 10−2 8, 04 · 10−2

C Interno 20,1 1, 33 · 10−2

Externo de tensão 1, 21 · 10−2 6, 76 · 10−2

B. Modulação e balanceamento de cargas

A técnica de modulação escolhida compara o sinal de
referência produzido pelo controle vetorial com N portadoras
dispostas em Phase Disposition (PD), conforme ilustrado na
Fig. 8.

p.u.
1

0.75

0.25

0.5

0
-0.25

-0.5

-0.75

-1

t

Fig. 8. Disposição das portadoras em PD.

Para o balanceamento de cargas, foi escolhido o método
tradicional de classificação que atua segundo o fluxograma da
Fig. 9.

VI. RESULTADOS

A. Ripple das tensões nos submódulos

Os gráficos na Fig. 10 mostram as formas de onda das
tensão sobre os capacitores dos submódulos com o conversor
atuando em potência nominal. Visto que, em todo instante,
38 submódulos devem estar ligados para manter a tensão CC
em 352,8 kV, tem-se que a tensão média em cada capacitor
inserido deve ser de 9,28 kV, valor em torno do qual as formas
de onda variam.
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Fig. 9. Fluxograma para o método tradicional de seleção de submódulos
inseridos.
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Fig. 10. Tensões no braço superior da fase A do conversor 2.

As formas de onda vistas nas Figuras 10 mostram ripples
de tensão de 11,6% e 13% para os métodos B e C, respec-
tivamente, próximos de 10%, valor tipicamente adotado para
projeto de MMCs e utilizado no projeto dos parâmetros. Para o
método A, as tensões nos capacitores apresentaram um ripple
de aproximadamente 19% para Es = 50kJ/MVA.

B. Amplitude das correntes circulantes

A avaliação da amplitude das correntes circulantes ocorre
em condição igual à da subseção anterior: a operação ocorre
com 1 p.u. na corrente de referência do eixo d do conversor
1, e referências de corrente no eixo q permanecem em zero.

A Fig. 11 mostra os gráficos para as correntes circulantes na
fase A do conversor 2.

Segundo os métodos A e C, os indutores de braço foram
projetados de forma que não houvesse ressonância nos braços
em harmônicas pares. Para o método A, a corrente circulante
apresentou uma amplitude de aproximadamente 290 A e, para
o método C, de 220 A; esta diferença está relacionada aos
diferentes valores de ripple nas tensões dos capacitores.
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Fig. 11. Correntes circulantes na fase A do conversor 1 segundo os três
métodos.

Para o método C, a indutância foi obtida a partir de uma
expressão determinada para a amplitude de corrente circulante.
Tendo estabelecido uma amplitude de 10% da corrente de base,
espera-se uma corrente circulante com amplitude 118 A, valor
próximo ao encontrado na simulação (a amplitude da corrente
circulante foi de aproximadamente 130 A).

C. Controles

Como os parâmetros do controle dependem da planta, uma
mudança nos valores do capacitor e do indutor do conversor
alteram também seu desempenho. Os testes realizados para ve-
rificação do desempenho dos controles foram feitos aplicando-
se um degrau de 0,5 p.u. na corrente de referência no eixo d
do conversor 1.

Na Fig. 12 está o gráfico para o controle interno de correntes
do eixo d no conversor 1.

Nota-se que as respostas são similares para os três métodos,
o que se deve ao fato de que os requerimentos do controle
interno, que está sendo realizado neste conversor, puderam
ser atendidos independentemente das mudanças nos valores
da planta.

O gráfico da Fig. 13 compara a resposta do controle de
tensão CC atuando na mesma condição dos dois gráficos
anteriores. Observa-se que a planta realizada com o projeto
do método C apresentou menores sobressinal e tempo de
acomodação.

Na realização do controle vetorial, há um termo de aco-
plamento entre as correntes dos eixos d e q que dependem
da indutância equivalente da planta (L’, conforme visto na
subseção II-B). Desta forma, degraus nas referências das
correntes em d e q afetarão, transitoriamente, a forma de onda



THE 12TH LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2017 7

 0

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

 800

 2  2.2  2.4  2.6  2.8  3  3.2  3.4

C
o
rr

en
te

s 
[A

]

Tempo [s]

i
ref
d

id (Método A)

id (Método B)

id (Método C)

Fig. 12. Controle interno no eixo d do conversor 1.
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Fig. 13. Atuação do controle externo de tensão Vdc no conversor 2.

da corrente do outro eixo, conforme mostrado na Fig. 14a,
14b e 14c, obtidas no conversor 2, através de testes realizados
com degraus de 0,5 p.u. nas correntes de referência dos eixos
d e q do conversor 1 nos instantes t1 = 2 s e t2 = 4, 6 s,
respectivamente.

As referências para as corrente no eixo d provém do
controle da tensão Vdc; desta forma, para os métodos que têm
respostas com maiores sobressinais, as correntes de referência
apresentam maior variação, implicando maior influência nas
correntes do eixo q. A magnitude deste acoplamento em um
dos eixos, porém, só dependeu da variação da corrente no
outro, ou seja, o pico a perturbação causada no eixo d foi
proporcional ao da corrente no eixo q (e vice-versa).

VII. CONCLUSÕES

O presente estudo apresentou uma análise comparativa de
três métodos de dimensionamento dos capacitores de submó-
dulo e dos indutores de braço em MMCs. Os métodos foram
comparados com relação às magnitudes das correntes circu-
lantes, aos ripples de tensão nos submódulos e às respostas
dos controles. Os cálculos foram aplicados a um sistema de
transmissão em HVDC com dois terminais e este foi simulado
no software PLECS R©.
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Fig. 14. Controle interno no conversor 2.
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Os resultados demonstram que as diferenças entre os três
métodos não influenciaram de forma expressiva o desempenho
do controle dos conversores, exceto o do controle de tensão
CC, que apresentou resposta mais rápida e com menor so-
bressinal para o método de ajuste C. Isto ocorre sobretudo
devido às diferenças entre os valores das capacitâncias dos
submódulos: com o método A, tem-se o menor valor de capa-
citância, fato que leva à menor capacidade de armazenamento
de cargas, o que influencia a resposta do sistema quando há
fluxo de potência ativa entre os terminais. Então, do ponto
de vista do desempenho de controle, caso considere-se que
o sistema projetado não prescinda de tempos de resposta
tão baixos (considerando que, na prática, não se variam os
valores de referência das correntes com degraus altos), o
método C apresenta-se como o melhor candidato ao cálculo
dos parâmetros, visto que as respostas para os métodos B e
C apresentam sinais similares, sendo que este fornece valor
menor de indutância de braço, o que se mostra vantajoso do
ponto de vista econômico.

Constatou-se que, para os métodos B e C, as ondulações
de tensão nos submódulos foram superiores, porém próximas,
do considerado no projeto, em torno de 10%; para o método
A, observou-se ripple de 19% adotando-se o valor máximo
do parâmetro de projeto Es que garanta boa relação entre
distorção harmônica e performance do controle, conforme
sugerido em [5], embora os autores informem no texto que a
capacitância escolhida deva ser tipicamente aquela que permita
ripple de 10% de tensão. Desta forma, pode-se privilegiar tanto
o método B quando o C para que se obtenham menores ripples
de tensão nos submódulos.

As amplitudes das correntes circulantes apresentaram resul-
tados variados devido à diferença entre os critérios adotados:
os métodos A e C consistiram em determinar um valor
de segurança para indutância de forma que não houvesse
ressonância em harmônicas pares; para o método B, porém,
segundo o qual projetou-se a indutância para uma corrente
circulante com magnitude de 10% da corrente de base, obteve-
se uma forma de onda com amplitude próxima da de projeto,
de aproximadamente 12%. Logo, o método B apresentou-se
como a melhor escolha considerando-se a performance do
sistema com relação às correntes circulantes, não obstante a
obtenção do maior valor de indutância dentre os três métodos.

As análises realizadas fornecem subsídio para determinar
um método de escolha dos parâmetros de um conversor MMC,
considerando o impacto no seu controle e nas suas correntes
circulantes, bem como na variação das tensões dos submó-
dulos. A escolha eficiente destes componentes é relevante
dado que um dimensionamento eficiente reduz custos e evita
problemas operativos.
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