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Executive Summary 

This deliverable presents the report of the tests of the components meant to be integrated at the demonstrator. The tests 
comprise functional, performance and integration features. 

The tests performed and described in this deliverable comprise: 

• Functional tests 

• Performance tests 

• Integration tests 
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Glossary 

BMS Battery Management System 

DER Distributed Energy Resources 

HVAC Heating, Ventilation and Air Conditioning 

LV Low Voltage 

LVRT Low Voltage Ride Through 

MBMS Master Battery Management System 

MV Medium Voltage 

SoC State of Charge 
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1. Introduction 

1.1 Scope and Purpose 

The aim of this deliverable is to present the report of the tests of the components meant to be integrated at the demonstrator. 
The tests comprise functional, performance and integration features. 

The tests performed and described in this deliverable comprise: 

• Functional tests 

• Performance tests 

• Integration tests 
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2. Performance Tests 

Lithium ion batteries are characterized by having their performance affected by the working temperature at a cell level, as 

well as their degradation along time. Besides, lithium ion batteries have a considerable heat load generation translated in an 

increase on the battery’s temperature. In order to maximize the efficiency of an energy battery storage system, they must be 

subjected to a narrow range of temperature, that can be achieved with the support of a heating, ventilation and air 

conditioning system (HVAC). However, the operational strategy requires further optimization of the thermal management in 

order to minimize the energetic consumption and, with the respective resources, maintain the batteries in the adequate 

temperature range.  

The correct HVAC equipment must be chosen accordingly to the batteries’ heat load used in the stationary storage system to 

guarantee the safely operation of the system. 

In this section, the document aims to: 

• Define the test protocol to define the batteries heat load at maximum power; 

• Present the results of the proposed tests and the HVAC requirements accordingly. 

Several tests were performed comprising the following, which are described in the subsequent sections: 

• Battery performance and heat generation with different C-rates 

 

2.1 Accessing the heat generation of the Battery System  

This document aims to describe the experimental procedures that will be performed to determine the heat generation and 
simultaneously to create a database of the battery efficiency that will allow an efficient operation of the battery storage 
system. 

 

2.1.1 Method 

The values of the calculated heat generation through electrical measures will be compared to the values obtained through the 
battery efficiency, which will be used later in the numerical analysis of the system. 

The values of temperatures achieved by the batteries during their normal operation will be applied to a developed thermal 
model where the heat load of the batteries will be calculated. 

The batteries will be operated at maximum charge and discharge rate. This method allows to determine the maximum heat 
load the HVAC must be able to remove from the battery container. 

For efficiency determination, the same procedure will be applied for different charge and discharge rates in order to obtain 
different values for different operation scenarios.  

The Pylontech batteries should be operated in a SoC range between 10 % and 90 %, therefore these values should not be 
crossed. However, for a better calculation of the battery efficiency, the value of SoC should return to its initial value, thus 
the initial value adopted shall be 100 %, granting more accurate results.  

Below is listed the data to be recorded: 

• TimeStamp with a time step of 30 s. A 30 s time step allows a good resolution in faster test and avoid an overload of 

the files in slower tests; 

• Module temperatures; 

• Max and Min cell temperatures and respective ID; 

• MBMS Voltage and Current; 

• DC Voltage and Current; 

• Inverter Voltage and Current; 

• State of Charge; 

• Remain Capacity; 

• Superficial temperature; 

• Air temperature; 
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2.1.2 Applied Thermal Model 

For heat load determination (HL), a thermal balance to the batteries is applied according to the following equation: 

 𝐻𝐿 = 𝑚 𝑐𝑝 
𝑑𝑇𝑏

𝑑𝑡
− ℎ 𝐴 (𝑇𝑏 − 𝑇𝑎𝑖𝑟)  (1) 

where the parameter 𝑚 𝑐𝑝 
𝑑𝑇𝑏

𝑑𝑡
 represents the heat accumulation inside the batteries and ℎ 𝐴 (𝑇𝑏 − 𝑇𝑎𝑖𝑟) the released 

heat into the air.  

2.1.3 Efficiency determination 

The round-trip efficiency of the batteries will be calculated by relating the charged and the discharged energy of the batteries: 

 
𝜂𝑅𝑇 =  

𝐷𝑖𝑠𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑑 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦

𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑑 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦
 

(2) 

The round-trip efficiency calculation is based on the losses diagram represented in Figure 1. 

 

Figure 1 - Energy Diagram of the Charge/Discharge of the batteries 

The calculation of the energy exchange is based on equation 3: 

 
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 =  ∫ 𝐼𝐷𝐶  𝑉𝐷𝐶  𝑑𝑡

𝑡𝑓

𝑡0

 
(3) 

where the product IDC x VDC represents the power applied to the system. 

 

2.2 Test Protocol 

The testing will be performed in a battery rack placed in the BatLab installations, located next to the inverters’ assembly line 
of the automation unit at Efacec. 

 

Figure 2 - Picture of the battery racks 
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The environment conditions must be fully controlled as a slight change will impact the chosen parameters for the thermal 
model.  

The tests must be executed in natural convection. The following conditions must be met: 

• No HVAC can be on next to the batteries; 

• Door opening in the BatLab must be kept to a minimum; 

• The ambient temperature oscillation should be minimized and recorded.  

In order for equation (2) to be valid, the conservation law of energy must be met, meaning that the final state of the batteries 
must correspond to its initial state. Since the state of charge is an estimated value by the Battery Management System (BMS), 
a preparation of the test must be made, by charging the batteries until 100 % of State of Charge (SoC). 

The experimental procedure consists in a discharge of the batteries starting at a 100 % SoC until around 15 % SoC followed by 
the charging beginning at the final state of the discharge until 100 % SoC. The different proposed C-rates for the procedure 
are represented in Table 1. 

 

Table 1 – Different test power to apply 

No Discharge C-Rate Charge C-Rate ηRT Half-cycle time Predicted Test time 

1 0,1 0,1  10h 6h/12h 

2 0,2 0,2 96,4 % 5h 3h/6h 

3 0,4 0,4  2h30 1h30/3h 

4 0,5 0,5 94,3 % 2h 1h12/2h24 

5 0,6 0,6 

 

1h40 1h/2h 

5 0,7 0,7 1h25 51min/1h42 

6 0,8 0,8  1h15 45min/1h30 

7 0,9 0,9  1h07 40min/1h20 

 

 

The batteries used have the following characteristics: 

Table 2 - Battery Module Characteristics 

 Model H32148 

 Technology Lithium ion: LFP 

 
Nominal Capacity 

4,74 kWh 
 148 Ah 

 Nominal Voltage 32 Vdc 
 Dimensions (WxDxH) (330x628x150.5) mm3 

 Surface Area (A) 0,6 m2 
 Comunicação RS485/CAN 
 Weight (m) 48 kg 

 Specific Heat (cp) 712,5 J/kg ºC 

 Operation Temperature 25±5 ºC 

 Storage temperature -20~60 ºC 
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Table 3 - Battery rack characteristics 

 Battery Rack 

 Battery Model H32148 
 Module Number 23 

 Nominal Capacity 109,02 kWh 

 Voltage Range 690 V ~ 828 V 

 Efficiency RT @ 0.5C, 25 ºC 96 % 

 Dimensions (WxDxH) (880x794x2335) mm3 

 Weight 1 560 kg 

 

The SoC, electric and internal temperature measurements will result in a log from the BMS equipment. 

The surface temperatures and air temperature will be recorded using the equipment TC-08 Thermocouple Data Logger (fig) 

The probes will be placed in several points to access the surface temperature of the batteries and in a free volume next to 
the battery rack for ambient temperatures. 

 

 

Figure 3 - Batlab installation for the thermal tests 
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2.3 Results 

2.3.1 Heat Load Generation 

For the heat load generation only the 0.9 C test was considered. The recorded temperatures of the batteries are represented 
in the graph of the Figure 4.  

 

 

Figure 4 - Recorded temperatures for the heat generation calculation 

The results show a good correlation between the results achieved by the model and the experimental procedures. The variation 
between the maximum and minimum temperature is caused by the non-uniform cooling that natural convection brings to the 
associated geometry of the battery rack and the batteries assembly. 

The calculated heat load for each module is 117 W.  

 

2.3.2 Efficiency Calculation 

For each power rate, the efficiency results are presented in Table 4. 

 

Table 4 - Efficiency result for each C-rate 

C-Rate ηRT 

0,110 98,3 % 

0,200 97,0 % 

0,405 94,5 % 

0,475 95,1 % 

0,615 94,4 % 

0,725 93,6 % 

0,800 93,6 % 

0,900 92,7 % 
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Figure 5 - Efficiency Results for each C-rate 

2.4 Conclusions of the Battery Performance Tests 

With the temperature experimental procedure we are able to conclude that the HVAC for a battery energy storage system 
must be able to remove at least 117 W for each module of the considered battery installed inside the container. Details about 
the climacteric conditions should also be taken in account when dimensioning the HVAC. 
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3. Laboratory Tests Regarding On-grid Operation 

Several tests were performed comprising the following, which are described in the subsequent sections: 

• EFASOLAR battery inverter integrated with the ES Controller and the battery system, operating in grid-connected 

mode 

This specific section will only present brief reporting, as the details were written in Portuguese. Nevertheless, such detail in 

Portuguese can be found in this section. 

The next subsections within Section 3 will be now presented only in Portuguese. 

 

3.1 Ensaio de sistema composto por controlador e conversor industrial 

No âmbito da presente tarefa serão apresentados os resultados e considerações resultantes dos ensaios efetuados, 
pretendendo evidenciar-se o correto funcionamento das lógicas e metodologias de controlo desenvolvidas para o efeito. 
Convém ainda sublinhar que o programa de ensaios do sistema composto pelo conversor industrial e controlador foram 
iniciados no período referido. No entanto, devido à diversidade presente nos ensaios definidos, a sua implementação 
apresentou alguns constrangimentos, em termos temporais, o que resultou num atraso na conclusão desta tarefa. Nessa 
medida, a tarefa não se encontra terminada.  

De forma a proceder aos ensaios referidos neste capítulo, foi utilizada uma bateria disponível, de ião-lítio. Logo que 
existam condições para o ensaio conjunto com a bateria de caudal, proceder-se-á a um ensaio final. 

Esquematização do setup utilizado em bancada: 

Foram utilizados os seguintes setups de ensaio em bancada para a simulação de cenários de exploração e respetiva 
validação do modelo e estratégias de controlo: 

 

Figure 6 - Setup de ensaio de interoperabilidade entre Bateria, Controlador e Conversor. 
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Figure 7 - Setup de ensaio da dinâmica de resposta a perturbações na rede. 

 

 

Figure 8 - Setup de ensaio para as funcionalidades de gestão de energia (Back-Up & Peak-Shaving). 

 

Tal como aqui evidenciado, de acordo com a funcionalidade a ensaiar, eram considerados parâmetros e/ou blocos 
adicionais ao setup transversal. 

Atendendo aos dois principais vetores de atuação, o programa global de ensaios foi realizado de forma faseada, 
compreendendo em cada etapa o teste/ensaio dos requisitos e/ou funcionalidades necessárias à execução do passo seguinte. 
Desta forma, apresentam-se de seguida, de forma cronológica, os resultados e conclusões obtidos: 

a) Ensaios para a Certificação do Conversor: 

Atendendo ao âmbito de aplicação e ao âmbito operacional do conversor de gama industrial, procedeu-se aos ensaios 
de compatibilidade eletromagnética (CEM) e ensaios para a certificação relativa à segurança elétrica. Estes ensaios e 
respetiva validação dos resultados foram realizados de acordo com os requisitos normativos aplicáveis à data a esta topologia 
de equipamentos. 

Os resultados obtidos comprovam o cumprimento de todos os requisitos normativos, encontrando-se o processo 
devidamente sustentado nos documentos de certificação e respetivos certificados. 

b) Ensaio das características elétricas do conversor: 

De forma previa ao ensaio dos blocos de controlo base e dos algoritmos de controlo de gestão e suporte à rede, e 
subsequente aos ensaios para a certificação do conversor, entendemos necessária a realização do ensaio das características 
elétricas do conversor. 
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Neste sentido, pretende-se validar: 

• o funcionamento do conversor às características nominais identificadas para a máquina em teste; 

• a evolução das temperaturas internas dos componentes e registo das temperaturas máximas em 
regime permanente e à potência nominal. 

Subsequente ao ensaio, foram validadas as características elétricas nominais identificadas para o conversor utilizado, tendo-
se igualmente comprovado que não se excedem as temperaturas máximas admissíveis para os componentes internos. 

c) Ensaios e validação das interfaces de comunicação (Bateria ↔ Controlador ↔ Conversor): 

Do ponto de vista global do sistema, o Controlador comportar-se-á como um concentrador de toda a informação 
relativa à operação do sistema, providenciando desta forma a obtenção de todos os dados necessários para que o mesmo 
possa, a cada momento, definir a estratégia de controlo operacional do sistema e providenciar uma interface de monitorização 
e controlo local e remota, possibilitando igualmente a sua integração em sistemas de gestão hierarquicamente superiores. 

 Apresentam-se abaixo alguns quadros comprovativos do sucesso alcançado no estabelecimento dos respetivos canais 
de comunicação, assim como das interfaces de controlo local e remota. 

 

Figure 9 - Aquisição em tempo real das medidas provenientes do Conversor. 

 

 

Figure 10 - Exemplos da interface remota & local do controlador do sistema. 

 

Controlo Operacional do Sistema (Controlador ↔ Conversor): 

Previamente à execução de ensaios que promovam a interface entre as baterias e a rede, entendemos ser necessária 
a realização de testes afetos à controlabilidade básica do Conversor, no que respeita ao envio, receção e validação de 
comandos e set-points e tempos de comunicação. 
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Table 5 – Análise comunicação base entre o Controlador e o Conversor. 

Comando Fluxo de Informação Envio 
Recepção / 

Validação 

Tempo 

comunicação 

Partial Stop Controlador → Conversor   

100 ms c) 

(polling time) 

Stop Controlador → Conversor   

Start Controlador → Conversor   

Qctrl Cmds a) Controlador → Conversor   

Pctrl Cmds b) Controlador → Conversor   

a) Comandos referentes a: 

• Modo de set-point Q directo e quadrante de operação; 

• Modo de cos φ directo ou por curva característica Tg(φ) ; 

• Modo Q(U); 

• Preferência P ou Q. 

 

b) Comandos referentes a: 

• Set-point carga/descarga em P constante, I constante ou U constante; 

• Modo P(f); 

• Controlo de rampa de P. 

 

c) Dependente do polling time definido para este grupo de informação ao nível do master Modbus 

(Controlador). 

 

Concluímos também que o agrupamento dos comandos e set-points num único grupo modbus (em registos sequenciais) 
permite a otimização deste tipo de comunicação, garantindo tempos de comunicação adequados à finalidade pretendida, 
quer em modo broadcast, quer em modo de comunicação orientada por slave ID. Desta forma conluimos estar assegurada a 
coordenação entre a activação das funcionalidades e respetiva resposta do conversor nos diversos modos de operação. 

d) Ensaio de interface funcional/interoperabilidade com a bateria: 

De uma forma paralela entre o Conversor e o Controlador do sistema, por forma a assegurar a correta operação da 
bateria e o respeito dos seus limites operacionais, foram implementados ao nível do Conversor e do Controlador determinadas 
funcionalidades de proteção à operação da bateria. Estas funcionalidades correm simultaneamente em ambos os 
equipamentos, garantindo que mesmo perante falha de comunicação entre os mesmos, não resultará nenhum cenário de 
operação prejudicial para a bateria. 

Estas funcionalidades podem ser resumidas nos seguintes pontos principais: 

• Configuração no conversor dos limites máximos e mínimos de corrente da bateria tanto para a 
descarga como para a carga, não permitindo em nenhum momento a imposição de modos de 
funcionamento/set-points que violem estes limites; 

• Aquisição, ao nível do controlador, dos valores limite de operação da bateria (SOH, SOC, 
temperatura, C máx. carga, C máx. descarga) em tempo real e adaptação do set-point de controlo 
por forma a não violar estes limites; 

• Configuração no conversor da tensão mínima de operação da bateria (cut-off voltage), não 
permitindo em momento algum a violação deste limite quando em descarga da bateria (o que 
resultaria numa deterioração significativa da mesma). É, no entanto, permitida a operação 
abaixo desse limite quando em modo de carga da bateria, possibilitando desta forma a 
recuperação de ramos do banco de baterias que possam encontrar-se fora dos limites normais de 
operação; 
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• Implementação de modo Stand-by conversor, através da execução do comando “Partial Stop”, 
garantindo que o inversor permanece interligado à bateria, com trânsito de potência nulo, 
diminuindo desta forma o tempo de entrada em funcionamento quando necessário, traduzindo-
se num ganho paralelo e significativo no que respeita ao índice de disponibilidade do sistema e à 
minimização da degradação imposta ao banco de baterias; 

• Implementação de proteção por deteção de falha de comunicação entre o conversor ↔ 

controlador. Quando detetada, entende-se prioritária a saída de serviço do inversor, assegurando 
que, não tendo conhecimento do ponto de operação a realizar e dos limites efetivos da bateria 
nesse instante, deverá assegurar um trânsito de potência nulo até que a comunicação seja 
reestabelecida com sucesso. Mesmo quando retomada a comunicação, carece de um período de 
validação até que o conversor permita novamente a entrada em serviço. 

Todas estas funcionalidades foram testadas com sucesso, evidenciando a correta implementação dos automatismos 
de segurança e, consequentemente, a correta implementação dos processos de interface e interoperabilidade para com a 
bateria. De reforçar que todas estas parametrizações são passíveis e configuração ao nível do conversor, garantindo a sua 
aplicabilidade a diferentes tipos de baterias e/ou diferentes dimensionamentos de bancos de baterias. 

e) Ensaio do controlo funcional do Sistema (1ª fase): 

Pretende-se com este ensaio testar as funcionalidades/processos base e transversais a todas as metodologias e 
estratégias de controlo, estabelecendo, numa primeira fase, a interface operacional do conjunto Controlador – Conversor 
com a bateria em ambiente real de operação. Desta forma será possível aferir o comportamento dinâmico do sistema 
(Conversor & Controlador – Conversor) nos diferentes modos de operação base do sistema: controlo em referência de P, 
controlo em referência de I e controlo em referência de U (usualmente para a cargano período de tensão constante e para a 
carga flutuante do banco de baterias). 

Para estes ensaios foram considerados diferentes cenários de teste, promovendo a alteração de set-points de 
diferentes amplitudes, com alteração de quadrante de operação e alteração do modo de operação: 

 

Table 6 – Cronograma de ensaios para o controlo funcional (1ª fase). 

Cenário 

de teste 
Modo de operação Set-points 

Tempo 

activação 

Tempo 

estabilização 

1 Potência Constante 50 kW → 10 kW 

20 ms a) ≈ 100 ms 

2 Corrente Constante 120 A → 45 A 

3 Tensão Constante 785 Vcc 

4 
Potência Constante 

(mudança de quadrante) 
-45 kW → 45 kW 

5 
Potência Constante 

Corrente Constante 
30 kW → 60 A 

a) Tempo de resposta definido ao nível do Conversor. Para a cadeia Controlador – Conversor, este tempo 

estará sujeito à configuração do protocolo Modbus. 

Apresentam-se de seguida algumas oscilografias obtidas nos ensaios acima delineados, com principal enfase para a 
potência constante (Figure 11) e para o ensaio relativo à alteração de quadrante de operação (Figure 12). 



 
 

 

Deliverable D6.1 – Components Functional, Performance and Integration Tests, Doc No.: AS20000085, Rev. 1.1 Page 21/37 

 

 

 

Figure 11 - Oscilografia com potência constante. 

 

 

Figure 12 - Oscilografia de mudança de quadrante. 

 

Da análise comparativa dos ensaios efetuados, conclui-se que, conforme esperado, que a dinâmica de resposta do 
Conversor é adequada ao âmbito aplicacional, garantindo um tempo de resposta de 1 ciclo de rede e, igualmente importante, 
um tempo de estabilização entre os 5 a 6 ciclos de rede. 

 

f) Ensaio de para a definição do mapa P-Q: 

O conversor de baterias pode funcionar em modo de compensação dinâmico de potência reativa funcionando como 
uma STATCOM e substituindo-se a baterias de condensadores vulgarmente usadas. Para isso tem de, adicionalmente ao 
controlo de potência ativa nos dois quadrantes, funcionar nos dois quadrantes de potência reativa. O conversor deve então 
funcionar nos quatro quadrantes do diagrama P-Q, como se pretende aferir com o presente ensaio. De facto, o limite da 
potência ativa e reativa do conversor será a corrente máxima permissível pelo sistema a cada instante. Para assegurar que a 
corrente máxima não é ultrapassada, é considerada uma saturação desta e da potência aparente máxima. 
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Com a saturação existe igualmente no conversor um parâmetro de preferência de potência ativa ou reativa. Se for 
dada preferência á reativa, a geração de potência reativa é controlada, saturando a potência ativa se necessário. Se for dada 
preferência á potência ativa, o conversor controlará a potência ativa e só permitirá potência reativa até ao limite de 
saturação da sua potência aparente. Este parâmetro é definido pelo controlador, sendo um dos parâmetros / comandos 
enviados ao conversor, tal como definido no ponto c) da presente tarefa. 

É apresentada de seguida a curva P-Q determinada no decorrer do presente ensaio na Figure 13. 

 

Figure 13 - Diagrama P-Q. 

 
A seguinte convenção é considerada: 

• P > 0 / Idc > 0: descarga da bateria; 

• P < 0 / Idc < 0: carga da bateria; 

• Q > 0: Capacitiva; 

• Q < 0: Indutiva. 

g) Ensaio de funcionalidades de suporte à rede no âmbito de resposta a perturbações na rede: 

Atendendo aos requisitos normativos aplicáveis para este tipo de funcionalidades, com principal incidência na 
exigência afeta aos tempos de deteção e capacidade de caracterização dos fenómenos transitórios, foram necessários 
desenvolvimentos ao nível dos mecanismos de deteção e caracterização de fenómenos transitórios na rede. 
Consequentemente, numa primeira fase, foram realizados testes em bancada para aferição da correcta implementação e 
cumprimento dos requisitos identificados, para os quais se ilustram de seguida os resultados: 

PLL [DDSRF]: 

O desenvolvimento efetuado permitiu atingir uma resolução de elevada frequência em convergência com tempos de 
estabilização de medida significativamente rápidos, possibilitando desta forma melhorar o processo de deteção (ex. deteção 
de cavas de tensão) e atingir os seguintes objetivos principais: 

• Tempo de estabilização < 500 ms (100 ms); 

• Variação máxima aceitável de frequência ± 10 mHz. 
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Figure 14 - Resposta da PLL a variações impostas de frequência. 

 

Table 7 – Caracterização da resposta da PLL a variações de frequênciana rede. 

Variações de 

frequência 

Tempo de 

estabilização 

Valores máximos Valores Mínimos 

Valor absoluto 
Variação 

(%) 

Valor 

absoluto 
Variação (%) 

50 Hz → 50,02 

Hz 
100 ms 50,0205 Hz 0,001 % 50,01 Hz -0,02 % 

50,02 Hz → 50 

Hz 
100 ms 50,0103 Hz 0,0206 % 49,996 Hz -0,008 % 

50 Hz → 50,05 

Hz 
100 ms 50,06 Hz 0,02 % 50,04 Hz -0,02 % 

50,05 Hz → 50 

Hz 
100 ms 50,01 Hz 0,02 % 49,996 Hz -0,008 % 

50 Hz → 50,1 Hz 100 ms 50,11 Hz 0,02 % 50,09 Hz -0,02 % 

50,1 Hz → 50 Hz 100 ms 50,01 Hz 0,02 % 49,995 Hz -0,01 % 

 

Processo de cálculo do valor eficaz da tensão: 

Da análise e comparação pormenorizada de diferentes metodologias, o método desenvolvido incide na convergência 
da implementação de 2 métodos distintos, nomeadamente: 

• Método convencional, baseado na média ponderada de um determinado nº de amostras (a azul 
na Figure 15); 

• Método de janela deslizante (a rosa na Figure 15). 
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Figure 15 - Resultado da metodologia implementada para o cálculo de valor eficaz da tensão. 

Ambos os métodos permitem o cumprimento integral dos requisitos identificados nas normativas aplicáveis às 
funcionalidades de suporte à rede, no entanto, a adoção conjunta dos dois métodos permite, dependente do processo de 
controlo a executar, obter uma maior estabilidade de medida sem que tal implique uma menor capacidade de deteção de 
variações transitórias. 

 

Table 8 – Caracterização dos métodos de cálculo do valor eficaz da tensão. 

Variaçõe

s de 

tensão 

Método convencional Janela deslizante 

Máximo Mínimo 

Ts 

Máximo Mínimo 

Ts 
Valor 

absolu

to 

Variaç

ão 

Valor 

absolu

to 

Variaç

ão 

Valor 

absolu

to 

Variaç

ão 

Valor 

absolu

to 

Variaç

ão 

315 V → 

100 V 

100,39 

V 
0,39 % 99,52 V 0,48 % 44,8 ms 102,3 V 2,3 % 99,43 V -0,57 % 10,4 ms 

315 V  → 

300 V 

301,63 

V 

0,5433 

% 

299,19 

V 
0,27 % 58 ms 302,3 V 0,767 % 

298,61 

V 

-0,463 

% 
12 ms 

69,28 V 

→ 315 V 

316,89 

V 
0,6 % 

314,24 

V 
0,24 % 56 ms 

320,85 

V 
1,857 % 312,4 V 

-0,825 

% 
16 ms 

300 V → 

315 V 
316,8 V 0,57 % 

312,75 

V 
0,714 % 55 ms 

320,56 

V 
1,765 % 

311,94 

V 

-0,971 

% 
16 ms 

 

Numa fase posterior, após validação das metodologias e mecanismos desenvolvidos, foram realizados os ensaios 
afetos ao teste das funções de suporte à rede, com recurso ao setup ilustrado na Figure 7, permitindo de uma forma expedita 
a simulação de diversos cenários de perturbação, com o total controlo sobre a referência imposta. 

O método de ensaio aplicado incide na variação dos valores de frequência e tensão aos terminais da máquina, 
permitindo efetuar o varrimento das curvas identificadas nas figuras seguintes, e consequente validação da correta resposta 
dinâmica do sistema a estes cenários de operação, nomeadamente P(f), Q(U) e resposta a cavas de tensão na rede. 

É igualmente importante sublinhar que, para todas as curvas / funcionalidades, os patamares de atuação são 
configuráveis via Modbus, acessíveis portanto ao Controlador para configuração no conversor de acordo com os requisitos 
normativos de interligação à rede no ponto de injeção. 

São aqui apresentados os resultados de maior relevo. 
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Regulação de frequência P(f) para os modos MLSF-U & MLSF-O: 

 

Figure 16 - Resposta de P em modo MLSF-U. 

 

Figure 17 - Resposta de P em modo MLSF-O. 

 

São ilustrados na tabela e figuras seguintes os resultados do ensaio para o modo de sub-frequência (MLSF – U), 
considerando as seguintes parametrizações do conversor: 

• Limiar de frequência: 49,8 Hz; 

• Estatismo: 2%. 

 

Figure 18 - Resposta dinâmica do conversor no modo MLSF-U. 
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Table 9 – Resposta dinâmica do conversor no modo MLSF-U. 

f (Hz) P (%) ΔP/Pref (%) Desvio (%)  Te 

Variação 

máxima 

admissível 

49,9 Hz 0 % 0 % 0 % 

< 500 ms 

0 % 

49,815 Hz 0 % 0 % 0 % 0 % 

49,8 Hz 0 % 0 % 0 % 0 % 

49,785 Hz 1,629 % 2 % 18,55 % [0 % ; 7 %] 

49,6 Hz 22,07 % 20 % 10,35 % [15 % ; 25 %] 

49,5 Hz 33,11 % 30 % 10,37 % [25 % ; 35 %] 

Para diferentes variações de frequência, foram retirados os tempos de estabilização e erro em regime permanente 
da ativação da compensação de potência ativa, permitindo aferir a correta resposta dinâmica do sistema às variações de 
frequência na rede. 

Regulação de tensão Q(U): 

 

Figure 19 - Curva característica de reposta Q/U). 

 

São ilustrados na figura seguinte os resultados do ensaio para o modo de controlo de tensão Q(U), considerando as 
seguintes parametrizações do conversor: 

• Banda morta: 0,02 pu; 

• Declive: 6 Var / V; 

• Q sat.: ±0,3 pu. 
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Figure 20 - Caracterização da resposta Q(U). 

Resposta a cavas de tensão (LVRT): 

Atendendo aos tempos de atuação necessários ao cumprimento desta funcionalidade, do ponto de vista do sistema, será o 
conversor o órgão responsável pela sua deteção e resposta a este fenómeno transitório. É importante sublinhar que a curva 
LVRT é parametrizável no conversor via Modbus, o que permite ao utilizador, via controlador so sistema, definir a resposta 
do sistema de acordo com requisitos normativos nacionais e/ou regionais. 

Na figura seguinte é ilustrado o resultado de um teste onde é aplicada uma cava de tensão, de amplitude máxima de 0,37 pu, 
por um tempo inferior à atuação da proteção definida por meio da configuração da curva LVRT. 

  

Figure 21 - Resposta do sistema a cenário de cava de tensão na rede. 

Complementarmente ao ensaio acima detalhado, procedeu-se a ensaios complementares, monitorizando as referências e 
registos internos ao controlo do conversor, por forma a validar o processo de seguimento do fenómeno transitório e respetiva 
ação de proteção (Figure 22). 
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Figure 22 - Caracterização do seguimento da curva LVRT. 

 

Para todos os cenários, o comportamento dinâmico do conversor/sistema cumpriu com as curvas definidas, 
assegurando desta forma o cumprimento com os diversos requisitos de rede aplicáveis. 

É no entanto importante sublinhar que o conjunto de ensaios previsto é extenso e terá de ser prolongado no tempo, 
em particular com a bateria de final do projeto.  

  

Legenda: 

• Laranja: valor instantâneo da tensão 

de fase; 

• Majenta: curva de proteção 

parametrizada; 

• Azul: valor rms da tensão; 

• Verde: bit de violação do limite 

mínimo de tensão; 
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4. Laboratory Tests Regarding Off-grid Operation 

Several tests were performed comprising the following, which are described in the subsequent sections: 

• EFASOLAR battery inverter integrated with the ES Controller and the battery system, operating in off-grid mode 

This specific section will only present brief reporting, as the details were written in Portuguese. Nevertheless, such detail in 

Portuguese can be found in this section. 

In this section, it is presented the analysis of the results obtained during the laboratory tests. Several tests were made, 
comprising the commutation of linear loads, unbalanced loads and non-linear loads. 

The next subsections within Section 0 will be now presented only in Portuguese. 

4.1 Setup da Plataforma de Ensaios e Validação 

Considerou-se o setup da Figure 23 para a bancada de ensaios, visando a criação dos meios necessários aos testes de controlo 
de carga e descarga das baterias e funcionalidades de grid forming, com possibilidade de transições de quadrantes de operação 
e transições On-Grid to Off-Grid e vice-versa. 

 

Figure 23 - Esquema da Plataforma de Ensaios e Validação. 

4.2 Operação Black-start do Transformador 

Por forma a evitar as correntes de magnetização do transformador que ultrapassam a corrente de proteção do inversor, é 
implementado um método de arranque suave do transformador, aplicando uma tensão AC em rampa. Para validar o 
funcionamento do método proposto, é aberto o contactor de rede designado por KGrid (ver esquema do capítulo 4.1), isolando 
o sistema da rede, sendo assim possível efetuar numa primeira fase o arranque do transformador em vazio, implementando 
uma rampa de tensão AC de 3 segundos, conforme ilustrado na Figure 24. É feita a medição da tensão composta da rede e a 
corrente de uma das fases. Observa-se a eficácia do método, na anulação do efeito de sobre corrente.  
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Figure 24 - Operação black-start do transformador AC em vazio 

Numa segunda fase, é efetuado o arranque do transformador com ligação carga de 70kW, com uma rampa de tensão de 2 
segundos. Conforme ilustrado na Figure 25, observa-se a eficácia do método, na anulação do efeito de sobre corrente. 

 

Figure 25 - Operação black-start do transformador AC com carga de 70kW 

4.3 Ligação a carga linear 

É feito o teste do controlo com ligação a cargas lineares. É feita a análise da resposta transitória face a comutação de carga 
linear resistiva. Numa primeira fase, é feito o degrau em subida de 0 para 70% de carga, conforme ilustrado na Figure 26. 
Registou-se um abaixamento máximo de 15V na tensão fase-neutro o que corresponde a aproximadamente 5% do valor 
nominal.  
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Figure 26 - Degrau de carga linear de 0% para 70% de potência estipulada 

Na Figure 27 é ilustrado que os resultados estão em conformidade com os limites impostos pela norma do tipo EN62040-3 com 
a classificação na resposta transitória do tipo Classe 1. 

 

Figure 27 - Análise de resposta transitória para degrau de carga linear de 0 para 70% 

Numa segunda fase, é feito o degrau de carga, com o abaixamento de 70 para 0% de carga conforme ilustrado na Figure 28, 
onde foi registado uma sobretensão de 8% do valor nominal. 
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Figure 28 - Degrau de carga linear de 70% para 0% de potência estipulada 

Na Figure 29 é ilustrado que os resultados estão em conformidade com os limites impostos pela norma do tipo EN62040-3 com 
a classificação na resposta transitória do tipo Classe 1. 

 

Figure 29 - Análise de resposta transitória para degrau de carga linear de 70 para 0% 

4.4 Ligação a carga desequilibrada 

É feito o teste do controlo com ligação a cargas desequilibradas. Na Figure 30 são ilustradas as formas de onda em regime 
permanente, onde se observa a capacidade do controlo para alimentar cargas desequilibradas mantendo as tensões RMS de 
cada fase ao valor nominal. 
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Figure 30 - Tensões e correntes em regime permanente com ligação a carga desequilibrada 

Na Figure 31 é feito o degrau de carga desequilibrada com o abaixamento de 70% para 0% de carga, onde foi registada uma 
sobretensão de 6% do valor nominal. 

 

Figure 31 - Degrau de carga desequilibrada de 70% para 0% de potência estipulada 

Na Figure 32 é ilustrado que os resultados estão em conformidade com os limites impostos pela norma do tipo EN62040-3 com 
a classificação na resposta transitória do tipo Classe 1. 
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Figure 32 - Análise de resposta transitória para degrau de carga desequilibrada de 70 para 0% 

4.5 Ligação a carga não linear 

É realizado o teste da resposta dinâmica do controlador off-grid perante a comutação de carga não linear de 30kVA ilustrada 
na Figure 33. No intervalo considerado registou-se uma tensão de pico acima de 10% do valor nominal na comutação de on-
off, pelo que é necessário realizar uma análise mais aprofundada em termos da resposta transitória obtida no instante de 
comutação. 

 

Figure 33 - Operação com carga não linear a) comutação off-on b) comutação on-off 

Na Figure 34 é ilustrada a resposta dinâmica obtida traçando os limites impostos pela norma EN62040-3, Classe 1, onde se 
pode verificar o cumprimento da norma apesar da sobretensão obtida acima de 10%. 

a)         b) 
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Figure 34 - Resposta transitória obtida na comutação on-off de carga não linear segundo a norma EN62040-3, Classe 
1 

4.6 Transição de funcionamento de modo isolado para interligado com a 
rede (offgrid -ongrid) 

A implementação da transição do modo isolado para interligado foi feita utilizando soluções PLC de mercado, que nos 
permitam a implementação das funcionalidades de syncrocheck e sincronismo em linguagens de programação correntes (ST 
e/ou C) e que possuam a capacidade de medida das grandezas elétricas da rede numa taxa adequada às funções aqui 
designadas. Na Figure 35 é ilustrada a configuração de hardware utilizada. Foi desenvolvido um software que, através da 
medição das tensões do lado da micro-rede e do lado da rede central, transmite para o inversor a informação necessária para 
realizar a sincronização da micro-rede com a rede central. Adicionalmente, também é responsável por realizar o fecho do 
disjuntor de interligação com a rede. 

 

Figure 35 - Solução de sincronismo adoptada a) PLC utilizado para implementação do sincronismo b) Implementação 
de software 
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O processo de sincronismo envolve três etapas: 

• Etapa de sincronização de amplitudes de tensão, frequência e fase realizadas sequencialmente e por 
meio de comunicação e transmissão de referências de ajuste entre o PLC e o elemento ativo (inversor).  

• Quando a diferença das três variáveis se encontra dentro de um intervalo aceitável, previamente 
estipulado, é indicado ao inversor que as condições de sincronismo com a rede estão estabelecidas e que 
o paralelo à rede é iminente; 

• O paralelo à rede é efetivado pelo fecho do contactor KGrid através de ordem do elemento responsável 
pela função de syncrocheck; 
 

Na Figure 36 é ilustrada resposta obtida no processo de transição off-grid on-grid para carga linear e não linear, com enfoque 
no instante do fecho do disjuntor de interligação com a rede. Para ambos os casos, observa-se um nível de inrush-current 
mínimo, resultado de uma diferença mínima de amplitude, frequência e fase entre as tensões da micro-rede e da rede central. 

 

 

Figure 36 - Transição off-grid / on-grid no instante do fecho do disjuntor a) Carga Linear b) Carga não linear 

4.7 Transição do modo interligado para o modo isolado (on / off-grid) 

A transição do modo interligado para o modo isolado é concretizada a partir do desenvolvimento de um algoritmo de deteção 
de ilha. Na deteção de ausência de rede, o inversor faz a passagem do modo de funcionamento de controlo em corrente para 
realizar a regulação da tensão da micro-rede. A passagem do modo interligado para o modo isolado pode ocorrer de dois 
modos distintos. Em modo planeado, é transmitida previamente para o inversor a referência de potência que iguala o valor 
da carga local, por forma a realizar uma transição suave para a regulação de tensão. Num caso diferente, esta passagem pode 
ocorrer de forma não planeada, onde a rede sai de serviço de forma intempestiva e o inversor tem de ajustar rapidamente o 
nível de potência transmitida de modo a igualar o nível da carga. 

Os testes realizados foram seguindo transição não planeada, considerando dois casos de uso relacionados com o capítulo 14 
do documento de certificação “Norma técnica de supervisión de la con-formidad de los módulos de generación de electricidad 
según el Reglamento UE 2016/631”.  Este capítulo descreve o funcionamento expectável de uma unidade de formação de rede 
na participação em modo de ilha.  

A transição é efetuada pela ordem de abertura do KGrid, sem que haja a notificação dessa abertura a qualquer elemento de 
controlo do sistema, nomeadamente o inversor e/ou controlador. 

Na Figure 37 é ilustrado para o caso em que o inversor se encontra a transmitir uma potência de 50kVA, em que 15% dessa 
potência representa o consumo da carga local e os restantes 85% são absorvidos pela rede. Regista-se que a seguir ao corte 
do disjuntor de interligação com a rede, após dois ciclos de rede é feita a regulação da tensão com um pico registado durante 
esse intervalo de 20%.  

a)          b) 
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Figure 37 - Transição on-grid para off-grid em modo não planeado com consumo de local a 15% da potência 
transmitida 

Na Figure 38 é ilustrado para o caso em que o inversor se encontra a transmitir uma potência de 50kVA e em que a carga local 
representa 105% dessa potência. Ou seja, 5% da potência tem de ser transferida da rede para alimentar a carga. Como existe 
uma condição aproximada de equilíbrio de carga, não se regista uma variação significativa da tensão. 

 

Figure 38 - Transição on-grid para off-grid em modo não planeado com consumo local a 105% da potência transmitida 


