
Resumo  
 
No presente, em grande parte das situações que requerem ligação de alguma fonte de 
energia à rede eléctrica de distribuição, esta necessita de passar por uma etapa 
intermédia em corrente contínua, condição particularmente relevante no caso das 
energias renováveis e dos accionamentos electromecânicos. 
Estas aplicações necessitam de conversores que permitam uma boa regulação da 
tensão contínua, enquanto produzem uma forma de onda de corrente alternada com 
baixo conteúdo harmónico, característica não presente nos vulgares rectificadores 
comutados pela rede, utilizando semicondutores a díodos e/ou tirístores, que, devido à 
sua natureza não linear, introduzem harmónicos e perturbações na rede eléctrica. 
O rectificador pulsado tipo fonte de tensão apresenta-se como alternativa aos 
conversores anteriormente referidos, permitindo o controlo da tensão contínua, e o 
controlo da forma de onda da corrente bem como da sua fase, podendo ser utilizado 
para consumir potência da rede ou injectar a potência produzida por uma fonte de 
energia renovável (2ºquadrante). 
Neste trabalho são estudados diferentes métodos de controlo de rectificadores do tipo 
fonte de tensão, bem como elementos necessários à implementação dos mesmos, 
nomeadamente métodos de sincronização e de modulação. 
É efectuada a análise dos diferentes métodos em ambiente de simulação, com respeito 
a seguimento de referência de tensão em diferentes pontos de funcionamento e 
qualidade da forma de onda da corrente alternada. Por fim, é apresentada a sua 
validação experimental em ambiente real através de implementação em protótipo 
industrial. 
 
 
Abstract  
 
Nowadays in most of the grid connection situations, there is a need of a DC intermediate 
stage, especially in renewal energy and electromechanical drives. 
These kinds of applications need power converters with good DC voltage regulation, 
while maintaining low total harmonic distortion AC current. These properties are not 
available by usual grid commutated power converts using diodes and thyristors, which, 
by their non-linear nature, produce grid disturbances and harmonic content. 
The voltage source pulsed rectifier presents an alternative to the previous referred 
power converters, allowing DC voltage control, as well as AC current phase and shape 
control, enabling bidirectional power flow. 
In this work, several voltage source pulsed rectifier control methods are studied, as well 
as elements needed for hardware implementation, such as synchronization and 
modulation techniques. 
Those control methods are simulated and their performance analyzed, regarding 
different operating points, DC voltage reference following, and AC current waveform 
quality. 
Finally, real world experimental validation is presented through an industrial prototype 
implementation. 
 


