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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. 
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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. 
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1 Introdução 

A electrónica de potência e accionamentos constituem um mundo complexo e 

multidisciplinar, que sofreu um avanço espectacular nas últimas três décadas. 

Não existe qualquer dúvida de que a electrónica de potência possuirá um papel 

dominante durante o século XXI, nas áreas industrial, comercial, residencial, 

aeroespacial, militar, com ênfase na redução do consumo de energia e resolução de 

problemas ambientais. 

Em grande parte das situações em que se pretende ligar alguma fonte de energia à rede 

eléctrica de distribuição, esta necessita de passar por uma etapa intermédia em corrente 

contínua. 

Este facto assume particular relevância no caso das energias renováveis, uma vez que o 

método de conversão da energia primária em energia eléctrica origina, na maioria das 

vezes, uma tensão contínua. 

Também no caso dos accionamentos electromecânicos, com a proliferação do uso de 

motores assíncronos trifásicos e de ímanes permanentes, controlados por inversores, se 

impõe a utilização de andares de rectificação à entrada dos mesmos. 

Nos dias de hoje e cada vez mais, ao longo da cadeia de fornecimento de energia 

eléctrica, esta é manipulada por conversores de electrónica de potência. 

Os conversores estão presentes em inúmeras aplicações, desde a energia eólica, solar, 

células de combustível, energia das ondas, microturbinas, passando pelos dispositivos 

de transmissão de energia em alta tensão (HVDC), dispositivos de compensação de 
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factor de potência, filtros activos, sendo no próprio utilizador rectificada para utilização 

como fonte de tensão contínua ou associada a accionamentos. 

Desde aproximadamente uma década atrás a política ambiental e energética da União 

Europeia considera a utilização de energias renováveis e não poluentes essencial, não só 

do ponto de vista económico, diminuindo a dependência do petróleo (essencialmente 

fornecido por países exteriores à UE) e seus derivados, mas também ambiental com a 

necessidade de diminuição de emissões de gases poluentes, tais como o dióxido de 

carbono responsável pelo efeito de estufa, e outros (ozono, chuva ácida). 

Em Dezembro de 1997, a aposta nas energias renováveis torna-se visível com o 

compromisso de Kyoto, comprometendo-se os diversos membros que assinaram o 

protocolo a atingir metas, de modo a obter não só a diminuição dos referidos poluentes 

e gastos com o petróleo, como a criação de novas áreas de negócio e consequentes 

empregos. 

Posteriormente, a União Europeia criou em 2001 a directiva 77/01/EC, impondo cotas 

mínimas de produção de energia eléctrica a partir de energias renováveis. 

De todas as energias renováveis, a energia eólica tem sido a que tem apresentado maior 

implementação, tal como apresentado na Figura 1.1. 

 

Figura 1.1: Capacidade de produção de energia eléctrica no mundo inteiro, com base em energia eólica. 



Capítulo 1 – Introdução 

3 

A energia eólica tem apresentado grandes desenvolvimentos nos últimos anos. Verifica-

se um número cada vez maior de parques instalados, bem como um aumento gradual 

não só da potência instalada, mas também da potência dos dispositivos disponíveis para 

instalação. 

A liberalização do mercado eléctrico através da directiva 96/92/EC veio abrir novas 

frentes, sendo possível ao consumidor não só escolher o seu fornecedor mas também 

poder ele próprio produzir e vender energia eléctrica. Ganham assim destaque os 

pequenos aproveitamentos de energia como a solar, eólica e no futuro células de 

combustível. 

Todos estes aproveitamentos de energias renováveis necessitam, de um modo ou de 

outro, de conversores estáticos de electrónica de potência que permitam a sua 

interligação com a rede eléctrica. 

Para que estas energias possam ser ligadas à rede eléctrica é necessário que possuam 

tensão e frequência iguais à rede, constantes, e portanto controladas. 

Enquanto no caso da energia eólica é através da conversão da energia do vento em 

energia eléctrica, corrente contínua, e posteriormente em tensão alternada que permite o 

maior aproveitamento da energia disponível, pois deste modo é possível o 

funcionamento a velocidade variável, no caso das outras fontes de energia esta é 

inicialmente contínua, sendo necessário um conversor que a adapte à forma de onda da 

rede eléctrica. 

Torna-se assim necessário o desenvolvimento de conversores que permitam uma boa 

regulação da tensão contínua, enquanto produzem uma forma de onda de corrente 

alternada com baixo conteúdo harmónico. 

Por outro lado, diversas utilizações de energia eléctrica necessitam de tensão contínua, 

desde telecomunicações, accionamentos electromecânicos até tracção eléctrica. 

Para a conversão da tensão alternada da rede eléctrica em tensão contínua, são 

vulgarmente utilizados rectificadores comutados pela rede, utilizando semicondutores 

como díodos e tirístores, que, devido à sua natureza não linear, introduzem harmónicos 

e perturbações na rede eléctrica. 

O aumento do conteúdo harmónico da rede eléctrica, bem como a existência de factor 

de potência não unitário, leva ao surgimento de problemas tais como distorção da forma 
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de onda da tensão e interferência electromagnética, afectando os utilizadores dessa 

mesma rede eléctrica, bem como maior necessidade de potência por parte do 

consumidor, entre outros. 

Deste modo torna-se imperativa a existência de conteúdo legislativo/normativo que 

limite a emissão de harmónicos, existindo hoje em dia as normas IEEE 519 e IEC 

61000 regulando o sector. 

O rectificador pulsado tipo fonte de tensão apresenta-se como uma solução para a 

substituição dos conversores anteriormente referidos. 

Trata-se de um conversor constituído por seis semicondutores com possibilidade de 

comando pela porta, por norma do tipo IGBT ou MOSFET. 

Além de permitir o controlo da tensão contínua, este tipo de conversor permite o 

controlo da forma de onda da corrente bem com da sua fase, minimizando assim a 

interferência com a rede, ao mesmo tempo que permite o funcionamento nos primeiro e 

segundo quadrantes, podendo ser utilizado para retirar potência da rede ou injectar a 

potência produzida por fonte de energia renovável (2ºquadrante). 

Apresenta como desvantagens o aumento do custo do hardware e da complexidade do 

controlo. 

1.1 Objectivo do trabalho 

Este trabalho tem com objectivo o estudo, simulação e implementação de métodos de 

controlo de rectificadores pulsados do tipo fonte de tensão, para utilização em 

aplicações de rectificação associadas a accionamentos electromecânicos e interligação 

de energias renováveis à rede eléctrica. Qualquer dos métodos deve ser capaz de manter 

a tensão contínua constante seguindo uma dada referência, mantendo igualmente a 

forma de onda da corrente alternada sinusoidal e com fase controlada. 

1.2 Organização da tese 

No primeiro capítulo, “Introdução”, é enquadrada a tese e são apresentados os 

problemas a tratar, bem como os objectivos a atingir. Trata-se essencialmente do 

enquadramento do trabalho no mundo que nos rodeia, nas questões ambientais, 

energéticas e económicas que têm surgido nos últimos anos. 
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No segundo capítulo, “Rectificadores trifásicos”, é efectuada uma descrição 

aprofundada de diversos tipos de rectificadores trifásicos, com especial destaque para o 

rectificador pulsado do tipo fonte de tensão. São igualmente apresentados temas 

necessários ao correcto estudo e implementação de métodos de controlo de 

rectificadores deste tipo, tais como métodos de representação vectorial de grandezas 

trifásicas, métodos de modulação, sincronização e dimensionamento. 

No terceiro capítulo, “Controlo de rectificadores trifásicos do tipo fonte de tensão”, são 

apresentados três métodos de controlo da potência do conversor: o controlo por 

histerese, o controlo vectorial (Voltage Oriented Control - VOC) e o controlo directo da 

potência (Direct Power Control - DPC). 

No quarto capítulo, “Simulação”, é analisado o quadro de simulação, sendo 

apresentados resultados de simulação dos métodos apresentados no terceiro capítulo, 

com o intuito de proceder à sua validação e posterior implementação em protótipo 

industrial. 

No quinto capítulo, “Implementação e resultados experimentais”, é apresentada a 

implementação em protótipo industrial do método de controlo de corrente por histerese, 

bem como são apresentados resultados do mesmo, sendo efectuada a respectiva análise. 

No sexto capítulo apresentam-se as conclusões e propostas de continuidade deste 

trabalho. 
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2 Rectificadores trifásicos 

2.1 Introdução 

Um conversor de tensão alternada em tensão contínua é habitualmente designado por 

rectificador. 

Apesar de no início da sua utilização, esta tarefa ter sido efectuada mecanicamente com 

o auxílio de máquinas eléctricas, o desenvolvimento da electrónica de potência e dos 

conversores estáticos tornou este método obsoleto. 

As vantagens dos conversores estáticos face aos conversores mecânicos rotativos são 

visíveis quer ao nível do rendimento, quer ao nível da fiabilidade e custo de produção. 

É possível encontrar rectificadores num largo espectro de aplicações que vão desde a 

tracção eléctrica, electrónica de consumo, electrodomésticos, informática e 

computadores, interligação de energias renováveis à rede eléctrica (eólica, solar, células 

de combustível) e variadores de velocidade. 

Enquanto nas aplicações de menor potência os rectificadores utilizados são por norma 

monofásicos, no caso de a potência exigida ser elevada estes tendem a ser trifásicos. 

Os rectificadores estáticos podem ser classificados em não controlados e controlados. 

Enquanto nos primeiros são utilizados díodos de potência, sendo a tensão contínua não 

controlável, no segundo caso são utilizados dispositivos com capacidade de controlo de 

entrada em condução, tirístores, ou semicondutores com capacidade de controlo de 

entrada e saída de condução através de controlo da porta, Gate Turn Off Thyristor 

(GTO), Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor (MOSFET) ou Insulated 

Gate Bipolar Transistor (IGBT), sendo assim possível controlar a tensão contínua. 
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Neste capítulo são apresentadas diversas topologias de rectificadores controlados, com 

ênfase nos rectificadores trifásicos pulsados tipo fonte de tensão, bem como nas 

matérias necessárias à análise e desenvolvimento de sistemas de controlo para os 

mesmos.  

Um rectificador trifásico pulsado, tipo fonte de tensão, permite a conversão 

bidireccional de energia entre uma fonte de tensão alternada e uma fonte de tensão 

contínua. 

Na topologia apresentada utiliza seis semicondutores de potência, com capacidade de 

saída de condução através de controlo da porta e fluxo bidireccional de corrente. 

Possui uma indutância de filtragem de corrente em série com os semicondutores, 

interligando o conversor e a rede eléctrica, e em paralelo, ligado ao barramento contínuo 

existe um condensador, que funciona como elemento de filtragem da tensão contínua. 

Pretende-se que, mantendo o valor da tensão na referência fornecida, a corrente 

alternada possua forma sinusoidal, baixo conteúdo harmónico e fase controlada. 

Com o controlo da comutação dos semicondutores, é produzida do lado da rede eléctrica 

uma tensão de padrão sinusoidal, que controla a corrente que flúi através do conversor. 

Daqui surge a importância do controlo da corrente, pois além de ser a grandeza física 

em questão, com menor constante de tempo, é através dela que são conseguidas as 

características desejadas. 

Como principal desvantagem deste tipo de conversores, surge o custo, devido ao 

elevado número de semicondutores, aliado à necessidade de utilização de meios de 

cálculo poderosos e à complexidade do projecto de um conversor deste tipo.  

2.2 Principais topologias de rectificadores trifásicos 

2.2.1 Rectificador trifásico não controlado, baseado em 

díodos 

Um rectificador não controlado utiliza díodos (Figura 2.1) como semicondutores. Estes 

semicondutores têm como principal característica o facto de apenas permitirem a 

passagem de corrente num sentido e entrarem em condução com tensão positiva entre os 

seus dois terminais, sendo o ânodo, o terminal positivo e o cátodo, o terminal negativo. 
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Com estes semicondutores, é possível construir diversas montagens, desde monofásicas 

ou polifásicas, a configurações série ou paralelo. 

 

Figura 2.1: Representação de um díodo. 

Na Figura 2.2 apresenta-se uma configuração trifásica, paralela-dupla, em que SL  e SR  

representam respectivamente a indutância e a resistência da rede eléctrica. A tensão 

contínua produzida por este tipo de rectificador, medida aos terminais da carga 

(considerada uma fonte de corrente) será aquela que possua nesse momento a máxima 

tensão composta alternada instantânea. Deste modo, os díodos alternam a sua condução 

naturalmente, surgindo também a ondulação visível na tensão contínua. De modo a que 

o seu valor seja atenuado, é possível inserir na saída algum tipo de filtro, reduzindo, 

nomeadamente, a ondulação da tensão. 

Os rectificadores deste tipo podem ser utilizados em potências elevadas, na ordem de 

centenas de kW, sendo a sua potência limitada pelos semicondutores e pela distorção 

introduzida na rede eléctrica. 

 

Figura 2.2: Rectificador trifásico não controlado, baseado em díodos – montagem paralela - dupla. 

De modo a obter imagens ilustrativas do funcionamento do conversor foi efectuada uma 

simulação em Saber. 

Na Figura 2.3 é possível verificar a forma de onda das tensões de entrada e saída do 

conversor. Considerou-se , , 230Vr s tV = , 10� HSL = , 10mSR = Ω  e 30ACCI =  (fonte 

de corrente). 
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Neste caso é perfeitamente visível a relação entre as tensões compostas nas fases e a 

ondulação da tensão contínua.  

O valor médio da tensão aos terminais da carga será dado pela Equação (2.1) 

3
2 1.35CC rs rsV V V

π
= =  (2.1) 

O valor da corrente eficaz na linha será dado pela Equação (2.2). 

2
0.816

3S CC CCI I I= =  (2.2) 

 

Figura 2.3: Tensões na entrada e saída do conversor. Funcionamento com carga resistiva. 

Após análise de Fourier verifica-se que o valor eficaz da componente fundamental 1SI  é 

dado pela Equação (2.3). 

1

6
0.78S CC CCI I I

π
= =  (2.3) 

O factor de potência (FP) é dado pela Equação (2.4). 

3
0.955

3
CC CC

S S

V I
FP

V I π
= = =  (2.4) 

Na Figura 2.4 apresenta-se a tensão e a corrente aos terminais do díodo rpD . 
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Figura 2.4: Tensão e corrente aos terminais do díodo rp. 

O valor da máxima tensão inversa suportada por um díodo será dado pela Equação  

(2.5). 

_ 2 cos 3
6D max rpk rpkV V V
π

� �

= =
� �
� �  (2.5) 

A corrente eficaz nos díodos DI  será dada pela Equação (2.6). 

3
CC

D

I
I =  (2.6) 

Na Figura 2.5, apresentam-se as formas de onda da tensão de entrada do conversor, bem 

como a corrente numa das fases. 

É possível verificar que a corrente de entrada do conversor não é sinusoidal, uma vez 

que não possui a forma de onda da tensão de entrada. 

Este comportamento não linear da corrente de entrada introduz conteúdo harmónico na 

rede eléctrica, com consequências nefastas para a mesma. 

Apesar de as suas consequências poderem ser minimizadas através de filtros passivos 

tipo LC, a utilização dos mesmos apresenta problemas de custo e espaço, bem como a 

possibilidade de ocorrência do fenómeno de ressonância. 
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Esta característica de não linearidade apresenta-se como uma das maiores desvantagens 

deste tipo de conversores. 

 

Figura 2.5: Corrente e tensão na fase r. 

Os harmónicos de corrente introduzidos, serão ímpares, com ordem n dada pela 

Equação (2.7), sendo k um número inteiro e q o número de fases. 

1n k q= ⋅ ±  (2.7) 

No caso de sistemas trifásicos o harmónico de ordem três e seus múltiplos não existirão, 

devido às características desta configuração. 

A amplitude do conteúdo harmónico gerado pelo conversor pode ser influenciada pelo 

tamanho do condensador do barramento contínuo, pelo filtro CA e pela impedância de 

rede eléctrica. 

O conteúdo harmónico pode ser avaliado pela taxa de distorção harmónica (THD), 

calculada pela Equação (2.8), sendo 1I  o valor eficaz da componente fundamental da 

corrente e nI  o valor da componente do harmónico de ordem n.  

2

2

1

n
n

I

THD
I

∞

==
Â

 (2.8) 
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2.2.2 Rectificador trifásico controlado, baseado em 

tirístores 

O conversor apresentado no ponto anterior, apesar de simples e robusto, possui uma 

tensão de saída não controlável. 

No entanto, existem diversas aplicações tais como variadores de velocidade e 

carregadores de baterias em que essa característica é desejável. 

Substituindo os díodos por tirístores (Figura 2.6), torna-se possível o controlo da tensão 

contínua para valores menores que a máxima tensão convertida por uma ponte de 

díodos com um esquema de montagem semelhante. 

 

Figura 2.6: Representação de um tirístor. 

Os tirístores são semicondutores com entrada em condução controlada, possuindo três 

terminais, o ânodo (terminal positivo), o cátodo (terminal negativo) e a porta. 

O seu funcionamento é semelhante ao do díodo, com a particularidade de a sua entrada 

em condução apenas se verificar quando a tensão aos seu terminais é positiva e o 

terminal de porta se encontra directamente polarizado com uma tensão mínima. 

Na Figura 2.7 apresenta-se uma configuração trifásica, paralela-dupla. 

O valor médio da tensão contínua será controlado através do controlo do instante em 

que o tirístor é colocado em condução. 

Considerando α  como o ângulo de atraso da entrada em condução dos tirístores, 

medido a partir do momento em que a tensão no seu ânodo é a mais positiva, é possível 

calcular o valor médio da tensão de saída do conversor através da Equação (2.9). 

3 2
cosCC rsV V α

π
=  (2.9) 
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Figura 2.7: Rectificador trifásico controlado, baseado em tirístores - montagem paralela – dupla 

Com 0ºα =  a tensão de saída será igual a _ maxCCV , com 90ºα =  será nula e com 

180ºα =  será _ maxCCV− , sendo _ maxCCV  a tensão obtida com o funcionamento 

equivalente a uma ponte de díodos. 

Caso 90º 180ºα> > , como CCI  se mantém positivo, a potência activa fornecida à carga 

será negativa, ou seja, a rede eléctrica passa a receber energia em vez de fornecer, 

passando a carga a funcionar como gerador. 

Designa-se este modo de funcionamento como inversor não autónomo, uma vez que é a 

rede eléctrica que impõe a frequência. 

Na Figura 2.8 é possível verificar a forma de onda das tensões de entrada e saída do 

conversor, com , , 230Vr s tV =  60ºα = , 10
 HSL = , 10mSR = Ω  e 30ACCI =  (fonte de 

corrente). 

Neste caso, é perfeitamente visível a relação entre as tensões compostas nas fases e a 

ondulação da tensão contínua.  

Tal como na montagem anteriormente apresentada, também aqui o valor da corrente 

eficaz na linha, será dada pela Equação (2.10). 

2
0.816

3S CC CCI I I= =  (2.10) 
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Figura 2.8: Tensões na entrada e saída do conversor. Funcionamento sem condensador de filtragem, 

com carga resistiva. 

Do mesmo modo, verifica-se que a componente fundamental 1SI , é dada pela Equação 

(2.11). 

6
0.78S CC CCI I I

π
= =  (2.11) 

O factor de potência é dado pela Equação(2.12). 

3
. . cos 0.955cos

3
CC CC

S S

V I
F P

V I
α α

π
= = =  (2.12) 

Na Figura 2.9 apresenta-se a tensão e a corrente aos terminais do tirístor rpS . 
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Figura 2.9: Tensão e corrente aos terminais do tirístor rp. 

A máxima tensão inversa suportada por um tirístor é a mesma que para a mesma 

montagem utilizando díodos, sendo o seu valor dado pela Equação (2.13)  

_ _ _2 cos 3
6T max r pk r pkV V V
π

� �

= =
� �
� �  (2.13) 

A corrente eficaz em cada tirístor TI  será dada pela Equação (2.6). 

3
CC

T

I
I =  (2.14) 

Na Figura 2.10, apresentam-se as formas de onda da tensão de entrada bem como a 

corrente numa das fases. 

A corrente de entrada do conversor não é sinusoidal, e apresenta-se deslocada do centro 

da onda de tensão, tal como previsto, devido ao ângulo de atraso do disparo dos 

tirístores ( 60ºα = ). 

Verifica-se também o comportamento não linear da corrente de entrada, com o conteúdo 

harmónico inerente à mesma. 
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Figura 2.10: Corrente e tensão na fase r. 

Apesar de, neste tipo de conversor, ser possível o controlo da tensão contínua, bem 

como a sua operação como inversor não autónomo, continua a verificar-se que a 

qualidade da onda de corrente na ligação à rede eléctrica é fraca, com elevada taxa de 

distorção harmónica (THD>30%). 

Tal como no conversor a díodos, esta característica de não linearidade, apresenta-se 

como uma das maiores desvantagens deste tipo de conversores. 

2.2.3 Rectificador trifásico pulsado tipo fonte de corrente 

Os rectificadores trifásicos pulsados, sejam do tipo fonte de corrente ou fonte de tensão, 

além de permitirem controlar a tensão no barramento contínuo, possibilitam o controlo 

do factor de potência, seja este unitário ou não, bem como fluxo de potência 

bidireccional. 

Para tal, é necessária a utilização de dispositivos com capacidade de comando da 

comutação dos mesmos através da porta, sendo assim possível controlar não só o 

momento em que os semicondutores entram em condução, mas também o momento em 

que saem da mesma. 

Os dispositivos mais utilizados são do tipo MOSFET ou IGBT, sendo também possível 

a utilização de tirístores com circuitos auxiliares de saída de condução ou GTO. 
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Figura 2.11: Símbolo de um MOSFET e de um IGBT. 

Os rectificadores trifásicos pulsados do tipo fonte de corrente, ou rectificadores 

trifásicos abaixadores, (Figura 2.12) possuem características duais dos rectificadores 

fontes de tensão. 

Assim, enquanto o primeiro permite o controlo da tensão contínua abaixo da tensão 

obtida através da ponte de díodos, o segundo apenas permite o controlo da tensão acima 

desse mesmo valor. 

 

Figura 2.12: Rectificador trifásico pulsado, tipo fonte de corrente. 

A presença da malha de filtragem LC na entrada do conversor pode levar ao 

aparecimento do fenómeno de ressonância, causada pela presença de harmónicos de 

corrente de baixa frequência. 

A utilização de algoritmos de controlo evoluídos (Kwon e Min (1993); Sato e Kataoka 

(1996); Salo e Tuusa (1999)) conduz à necessidade de utilização de circuitos de 

controlo complexos, no caso de implementação analógica, ou utilização de 
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microprocessadores/microcontroladores no caso de implementação digital, sendo esta a 

solução mais utilizada. 

Como principal vantagem apresenta a possibilidade de controlo directo da corrente 

alternada e possibilidade de controlo da tensão CC abaixo do valor da tensão de 

rectificação da ponte de díodos. 

Como desvantagens apresenta a dificuldade de selecção dos parâmetros do filtro LC, a 

necessidade de utilização de díodos em série com os interruptores de potência e o 

elevado custo resultante dos componentes utilizados e do tempo de desenvolvimento 

requerido. 

O rectificador fonte de tensão apresenta um conjunto de vantagens claramente superior 

às evidenciadas pelo rectificador fonte de corrente. Assim, aquele tipo de rectificador 

torna-se o objecto central desta tese. 

2.3 Estrutura geral do rectificador pulsado tipo fonte 

de tensão  

2.3.1 Introdução ao rectificador pulsado do tipo fonte de 

tensão 

Os rectificadores pulsados do tipo VSI têm sofrido um acentuado acréscimo de interesse 

na sua utilização em equipamentos com conexão à rede eléctrica e accionamentos de 

velocidade variável, devido à cada vez maior preocupação e exigência normativa face 

ao conteúdo harmónico da corrente, por norma baixo neste tipo de conversores, bem 

como elevado rendimento, rápida resposta dinâmica associado a uma dimensão física 

reduzida (peso e espaço) e preço atractivo. 

Face aos rectificadores não controlados (pontes de díodos) ou controlados em fase 

(pontes de tirístores), os rectificadores pulsados permitem a eliminação dos harmónicos 

de corrente de baixa frequência, injectados pelos rectificadores anteriormente referidos, 

eliminando assim a distorção da forma de onda da tensão da rede causada por esses 

mesmos harmónicos. Além do mais, permite o controlo do factor de potência, sendo 

assim possível diminuir o custo da energia eléctrica consumida, bem como a 

possibilidade de regular o factor de potência para um determinado valor, característica 
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com aplicação no caso de energias renováveis ligadas à rede eléctrica (Song, Kang et al. 

(2003)). 

Verifica-se também uma redução da dimensão e valor dos componentes do filtro 

passivo utilizado para interligar o conversor com a rede eléctrica. 

Para a análise e desenvolvimento de um conversor deste tipo (Figura 2.13), torna-se 

necessária a utilização de técnicas de modelação que permitam compreender o 

funcionamento do conversor, bem como definir métodos de controlo. 

Encontram-se referências a modelos para pequenos sinais, bem como a utilização de 

referências trifásicas e bifásicas, com ou sem coordenadas síncronas com o vector de 

tensão da rede em Wu, Dewan et al. (1990); Pan e Chen (1993); Choi e Sul (1998); 

Verdelho e Marques (1998); Malinowski, Kazmierkowski e Trzynadlowski (2001). 

 

Figura 2.13: Conversor fonte de tensão. Funcionamento como rectificador. 

É possível verificar que o conversor funciona como o interface entre a carga e a rede de 

distribuição eléctrica, controlando o trânsito de potência entre os dois lados, mantendo a 

corrente na rede sinusoidal, com baixo conteúdo harmónico, e garantindo o controlo da 

corrente alternada, independentemente da carga no lado contínuo. 

O seu funcionamento pode ser diferenciado entre controlo do valor de corrente injectado 

na rede eléctrica (modo gerador), para aplicações em que a carga imponha ou controle a 

tensão contínua e apenas se pretenda controlar a potência injectada na rede; e o controlo 

da tensão contínua. Neste ultimo modo, que será objecto de estudo aprofundado, a 
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tensão é controlada indirectamente, pelo valor da corrente que é retirado ou injectado no 

condensador do barramento contínuo.  

Na Figura 2.14 apresentam-se os principais blocos necessários para a implementação de 

um sistema de controlo de um rectificador pulsado do tipo VSI. 

Essencialmente o sistema é constituído por um sincronizador (bloco que fornece a 

posição angular do vector de tensão da rede eléctrica), um controlador de tensão 

contínua (bloco que face ao erro da tensão em causa gera uma referência de corrente 

activa), um controlador de corrente (bloco que recebe uma referência de corrente activa 

e outra de corrente reactiva e que face à posição angular da rede, gera a referência de 

tensão alternada a gerar pelo conversor) e um bloco de modulação (que calcula a 

sequência de comutação necessária para que seja gerada aos terminais do conversor a 

tensão alternada desejada). 

Neste modo de funcionamento o conversor deve controlar a tensão contínua, 

independentemente da carga, seja ela linear ou não, activa ou passiva, funcionando no 

primeiro ou segundo quadrante. 

Cada um destes blocos pode ter diferentes abordagens e implementações. O controlador 

de tensão pode ser um simples controlador proporcional-integral (PI) (Dixon e Ooi 

(1988); Wu, Dewan et al. (1990); Zargari e Joos (1995); Verdelho e Marques (1998); 

Martins e Carvalho (1999)), um controlador fuzzy (Valouch (1997); Burgos, 

Wiechmann et al. (1998); Cecati, Dell'Aquila et al. (2003)), ou uma rede neuronal 

(Insleay, Zargari et al. (1994); Pinheiro, Joos et al. (1995)). 

No caso do controlador de corrente, encontram-se métodos diversos tais como controlo 

por histerese, dead-beat (Buso, Malesani et al. (1998)), PI com PWM sinusoidal, PI no 

referencial estacionário, PI no referencial síncrono, e controlador de estado (Ooi, 

Salmon et al. (1987); Rahman, Radwan et al. (1997); Choi e Sul (1998); 

Kazmierkowski e Malesani (1998)), e controlo em modo de deslizamento (Silva 

(1999)). 

Existem ainda métodos de controlo indirecto da corrente através da potência, com 

recurso a controladores histeréticos e tabelas de comutação (Noguchi, Tomiki et al. 

(1998); Datta e Ranganathan (2001); Malinowski, Kazmierkowski, Hansen et al. 

(2001)). 
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As técnicas de controlo consideradas mais relevantes serão objecto de estudo mais 

aprofundado nas secções posteriores deste documento. 

 

Figura 2.14: Esquema geral de um rectificador pulsado tipo fonte de tensão. 

2.4 Representação vectorial de grandezas trifásicas 

A representação vectorial de sistemas trifásicos tem sido amplamente utilizada na 

análise dinâmica de conversores de potência trifásicos, bem como de motores eléctricos 

do mesmo tipo. 

Um conjunto de três variáveis fasoriais, cuja soma seja igual a zero, pode ser 

representado como um único ponto no plano, tal como ilustrado na Figura 2.15. 
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Figura 2.15: Representação vectorial da corrente trifásica instantânea. 

Por definição, o vector desenhado desde a origem até este ponto possui uma projecção 

ortogonal em cada um dos eixos do sistema trifásico simétrico, cujo valor é 

proporcional ao valor instantâneo associado à variável fasorial. 

Esse vector, genericamente designado por X
f

, obtém a forma analítica apresentada na 

Equação (2.15), em que 3

2π
j

ea =
f

. 
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3 r s tX X aX a X
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= + +
� �f

 (2.15) 

Esta transformação de variáveis fasoriais para vectores instantâneos pode ser aplicada 

quer à tensão quer à corrente. Conforme os valores das variáveis fasoriais variam, o 

vector associado move-se no plano, descrevendo variadas trajectórias. 

}{
2

3

2

3

Re

Re

Re

r

j

s

j

t

X X

X X e

X X e

π

π
−

=

Ê ÛÍ
=

� �

Í ÝÌ

Ê ÛÍ
=

� �

Í ÝÌ

f

f

f

 (2.16) 

A representação de cada uma das componentes do vector X
f

 no referencial , ,r s t  é 

descrita pela Equação (2.16). 

O vector contém toda a informação do sistema trifásico, incluindo distorção da forma de 

onda e componentes transitórias. 
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Considerando um sistema ortogonal , ,α β  o vector genérico X
f

, pode ser representado 

pela Equação (2.17). 

X X jXα β= +
f

 (2.17) 

Na Figura 2.16, representa-se o vector X
f

 num sistema ortogonal de coordenadas, em 

que este é decomposto nas componentes , .α β  

X
f

Xα

Xβ

 

Figura 2.16: Representação vectorial de um vector genérico em dois eixos ortogonais. 

A transformação de um sistema de eixos trifásico , , ,r s t  num sistema de eixos ortogonal 

, ,α β , também chamada de transformada de Clark é efectuada através da Equação 

(2.18). 

0

1 1
1

2 2

2 3 3
0

3 2 2
1 1 1

2 2 2

r

s

t

X X

X X

X X

α

β

� �

− −
� �
� �� � � �
� �� � � �

= −
� �� � � �
� �� � � �� � � �
� �
� �
� �

 (2.18) 

Dada uma representação vectorial em coordenadas ortogonais , ,α β  é possível obter os 

valores correspondentes num sistema de eixos trifásico , , ,r s t  através da transformada 

inversa de Clark, obtida através da transposição da matriz de transformação, tal como 

apresentado na Equação (2.19). 
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0

1
1 0

2

1 3 1

2 2 2

1 3 1

2 2 2

r

s

t

X X

X X

X X

α

β

� �
� �
� �� � � �
� �� � � �

= −
� �� � � �
� �� � � �� � � �� �

− −
� �
� �� �

 (2.19) 

Através da aplicação da transformada de Clark à tensão e à corrente é simplificado o 

processo de cálculo das potência activa e reactiva, bem como de grandezas associadas. 

A Figura 2.17 mostra como a representação vectorial leva à definição de corrente 

instantânea reactiva. No diagrama são apresentados dois vectores, um que representa a 

tensão e outro a corrente.  

V
f

I
f

 

Figura 2.17: Representação vectorial da corrente trifásica instantânea em dois eixos ortogonais. 

Utilizando a Equação (2.18), a potência activa instantânea P , dada pela Equação (2.20) 

pode ser reescrita em termos de , ,α β  (Equação (2.21)), em que φ  é o ângulo entre o 

vector tensão e corrente. 

r r s s t tP V I V I V I= + +  (2.20) 

( )3 3
cos( )

2 2
P V I V I V Iα α β β φ= + =

� �
 (2.21) 

Verifica-se que apenas a componente do vector de corrente que está em fase com o 

vector de tensão instantânea contribui para a potência activa. 
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A restante componente de corrente pode ser retirada sem alterar a componente activa, 

sendo esta a componente reactiva. 

A componente reactiva da potência Q  pode assim ser descrita pela Equação (2.22). 

( )3 3
sin( )

2 2
Q V I V I V Iα β β α φ= − =

� �

 (2.22) 

A constante 3/2 permite que esta definição coincida com a definição clássica de fasor. 

Considerando que o vector X
f

 gira no referencial , ,α β  com uma frequência ω , sendo 

tθ ω= , e considerando um sistema de eixos , ,d q  girando síncrono com ω , obtém-se 

um vector X
f

 fixo nesse mesmo referencial , .d q  

j
d qX e X jXθ

αβ
− = +

f
 (2.23) 

A operação anteriormente descrita, vulgarmente designada como transformada de Park, 

é analiticamente descrita pela Equação (2.23). 

Na Figura 2.18 apresenta-se a representação gráfica do vector X
f

 num sistema de eixos 

ortogonais síncronos com ω , em que este é decomposto nas componentes , .d q  

X
f

Xα

Xβ

dX

qX

 

Figura 2.18: Representação de um vector genérico em dois eixos ortogonais girantes. 

A transformação de um sistema de eixos ortogonais estáticos , ,α β  num sistema de 

eixos ortogonais , ,d q  síncronos com ,ω  é efectuada através da Equação (2.24). 
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cos sin 0

sin cos 0

0 0 1

d

q

X X

X X

X X

α

β

θ θ

θ θ

� � � � � �
� � � � � �

= −� � � � � �
� � � � � �� � � � � �

 (2.24) 

Dada uma representação vectorial em coordenadas ortogonais , ,d q  síncronas com ,ω  é 

possível obter os valores correspondentes num sistema de eixos ortogonais estáticos 

, ,α β  através da transformada inversa de Park, obtida através da transposição da matriz 

de transformação, tal como apresentado na Equação (2.25). 

0 0

cos sin 0

sin cos 0

0 0 1

d

q

X X

X X

X X

α

β

θ θ

θ θ

−
� � � � � �
� � � � � �

=� � � � � �
� � � � � �� � � � � �

 (2.25) 

A Figura 2.19 mostra como aplicando a transformada de Park, se podem transformar 

grandezas vectoriais em grandezas escalares , ,d q  em que a cada uma destas 

componentes estará associada a potência activa e reactiva. 

Um novo sistema de coordenadas é definido, em que o eixo d é coincidente com o 

vector de tensão instantânea e o eixo q está em quadratura com d. 

Assim a componente de corrente em d contribui para a potência activa e a componente 

em q para a potência reactiva. 

V
f

I
f

 

Figura 2.19: Representação vectorial da corrente trifásica instantânea em dois eixos ortogonais girantes. 

O vector X
f

 pode ser transformado directamente do referencial , , ,r s t  para o referencial 

, ,d q  através da Equação (2.26). 
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� �
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   (2.26) 

A transformação inversa é dada pela Equação (2.27). 
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cos( ) sin( )
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t

X X
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+ − +� �� �

  (2.27) 

Tal como referido anteriormente, a variável θ corresponde ao ângulo do vector V
f

 em 

coordenadas , ,α β  podendo ser calculado pela Equação (2.28). 

1tan
V

V
β

α

θ −

� �

=
� 	

 �  (2.28) 

Substituindo em (2.21) obtém-se a Equação (2.29) e a Equação (2.30). 

3

2 dP V I=
f

 (2.29) 

3

2 qQ V I=
f

 (2.30) 

Em regime estacionário as coordenadas do vector corrente e tensão no referencial 

síncrono são grandezas constantes. 

Esta característica é especialmente útil para a análise e para desacoplamento das duas 

componentes da corrente, permitindo assim controlo independente das duas. 

2.5 Métodos de sincronização 

Os conversores pulsados CA/CC ligados à rede eléctrica, necessitam de um bloco de 

sincronização que forneça a posição angular da mesma (ver Figura 2.14). 
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Além do fornecimento da posição angular da rede, é também necessário que o 

sincronizador seja adequado às condições da rede eléctrica em questão. 

Esta condição pode implicar que o sincronizador seja imune a vários tipos de 

interferências cuja existência é possível, tais como harmónicos, variações de amplitude 

de tensão entre fases, variações de frequência, ocos e picos de tensão. 

Às interferências da rede eléctrica, pode-se ainda adicionar a possível existência de 

ruído introduzido na aquisição dos sinais. 

Caso o funcionamento do sincronizador não seja adequado, poder-se-á verificar uma 

degradação do funcionamento do conversor, e até mesmo instabilidade. 

Nesta secção será apresentado um método de sincronização escalar, e dois métodos de 

sincronização vectoriais, sendo o primeiro método vectorial baseado no vector de tensão 

da rede eléctrica e o segundo baseado no fluxo virtual da mesma. 

2.5.1 Métodos de sincronização escalares 

Tal como referido anteriormente, é necessário o conhecimento da posição angular da 

rede eléctrica. 

Entre outros métodos escalares, pode ser utilizado o método descrito a seguir (Ramos, 

Martins et al. (2002)). Face ao método da detecção de passagem por zero, este método 

possui a vantagem de efectuar a medição a cada ciclo de cálculo e não a cada período da 

rede. Considerando três tensões trifásicas, 

sin( )

2
sin( )

3
4

sin( )
3

r m

s m

t m

V V t

V V t

V V t

ω

π
ω

π
ω

=

= −

= −

 (2.31) 

Obtêm-se as seguintes tensões compostas, 

3 3
sin( ) cos( )

2 2

3 cos( )

3 3
cos( ) cos( )

2 2

rs r s m m

st s t m

tr t r m m

V V V V t V t

V V V V t

V V V V t V t

ω ω

ω

ω ω

= − = +

= − = −

= − = +

 (2.32) 
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Resolvendo a divisão de duas tensões compostas em ordem a tω  resulta; 

3
arctan 1 2

3
rs

st

V
t

V
ω

� �� �� �

= − +
� �� �� �� �� �� �� �� �  (2.33) 

ou 

2
3

arctan
3

st

rs

sr

rs

V

V
t

V

V

ω

� �� �� �

+
� �� �� �
� � � �� �

= − � �� �� �
� �� �� �� �� �� �� �� �

 (2.34) 

A utilização destas duas expressões é necessária de modo a evitar erros de cálculo 

devido à passagem por zero da tensão em denominador. 

Este método apresenta alguma carga computacional, pois necessita do cálculo de duas 

funções arctan, sendo sensível a perturbações de tensão na rede eléctrica, bem como à 

existência de ruído na aquisição dos sinais.  

2.5.2 Métodos de sincronização vectoriais � I 

No caso de utilização de transformação de eixos, utilizando um microcontrolador ou 

microprocessador, necessita-se de um algoritmo fiável com o menor esforço de cálculo 

possível. 

No caso de utilização de algoritmos de controlo vectorial, é necessário o conhecimento 

da posição angular da rede não apenas na passagem por zero, mas a cada ciclo de 

cálculo, de modo a obter as vantagens da utilização deste tipo de controlo. 

Tal como referido em Svensson (2001), é possível construir um sincronizador adaptado 

à utilização em controlo vectorial (Figura 2.20) através da aquisição dos valores da 

tensão simples trifásica. Com estes valores, são calculados os valores da tensão no 

sistema de coordenadas ,α β , tal como apresentado na Equação (2.18). 

Após a transformação, efectua-se a aplicação de uma função de filtragem do tipo passa-

baixo a cada uma das componentes da tensão, de modo a eliminar a possível existência 

de ruído. 
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É então possível calcular o valor do co-seno e seno do ângulo do vector da tensão da 

rede, dividindo respectivamente as componentes em ,α β , pelo valor da norma desse 

mesmo vector. 

2 2V V Vα β= +

V

V
α

V

V
β

cos( )θ

sin( )θ

 

Figura 2.20: Sincronizador vectorial baseado na tensão da rede eléctrica. 

Consegue-se assim obter a informação necessária (Equação (2.24)) à transformação das 

componentes da tensão e corrente no referencial estático ,α β , para o referencial 

síncrono d,q. 

Evita-se assim o cálculo directo de funções trigonométricas, cálculo esse que requer um 

tempo de processamento muito mais elevado que as operações anteriormente referidas. 

O atraso de fase introduzido pela acção do filtro passa baixo pode ser facilmente 

compensado através da utilização das equações apresentadas em (2.35), sendo x 

referente ao ângulo real e y referente ao ângulo de compensação. 

sin( ) sin cos cos sin

sin( ) sin cos cos sin

cos( ) cos cos sin sin

cos( ) cos cos sin sin

x y x y x y

x y x y x y

x y x y x y

x y x y x y

+ = +

− = −

+ = −

− = +

 (2.35) 

Apesar da baixa carga computacional, em comparação com métodos que utilizem 

funções trigonométricas, este método tem como desvantagem a sensibilidade a 

alterações na frequência da rede, com implicações a nível do desempenho do sistema, 

na presença desse tipo de perturbação. 
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2.5.3 Métodos de sincronização vectoriais � II � fluxo 

virtual 

Tal como num motor eléctrico de indução, é possível calcular o “fluxo magnético 

virtual” da rede eléctrica (Duarte, Van Zwam et al. (1999); Malinowski, 

Kazmierkowski, Hansen et al. (2001); Tarkiainen, Pöllänen et al. (2003)).  

Considerando a rede eléctrica representada por um conjunto fonte de tensão alternada - 

resistência – indutância, tal com apresentado na Figura 2.21, é possível efectuar uma 

análise idêntica a um motor eléctrico de indução.  

Nesse caso, torna-se possível calcular o fluxo electromagnético virtual da rede, que se 

encontra em quadratura com o vector de tensão da rede eléctrica.  

Assim sR  e sL  representam a resistência e a indutância do estator e , ,r s tV V V  as tensões 

aplicadas ao mesmo. 

 

Figura 2.21: Rectificador activo, com rede eléctrica apresentada como motor virtual. 

Deste modo, é possível calcular o vector de fluxoΨ
f

, através da integração das tensões 

aplicadas ao estátor (Equação (2.36)), vector esse que gira em torno do sistema de eixos 

,α β , estático em relação ao estátor da máquina, e desfasado 90º em relação ao vector 

da tensão estatórica V
f

 (Figura 2.22). 

V dt

V dt

αα

β β

� �

Ψ
� �

� �
=

� �

Ψ
� �� � � �
Ð

Ð
 (2.36) 
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Uma vez que o valor da resistência sR  é extremamente baixo, e que apenas se pretende 

obter a fase do vector, podem ser desprezadas as perdas no estator. 

V
f

Ψ
f

 

Figura 2.22: Representação dos vectores fluxo e tensão na rede eléctrica. 

A utilização desta técnica permite usufruir das características de filtragem tipo passa-

baixo inerentes à integração, conseguindo assim um comportamento superior à técnica 

anteriormente apresentada, face a condições não ideais da tensão da rede eléctrica. 

Na Figura 2.23 apresenta-se o diagrama de um sincronizador baseado no fluxo 

electromagnético virtual da rede eléctrica. 

2 2
α βΨ = Ψ + Ψ

αΨ

Ψ

βΨ

Ψ

cos( ) sin( )γ θ= −

Ð

Ð
sin( ) cos( )γ θ=

 

Figura 2.23: Sincronizador vectorial baseado no fluxo electromagnético da rede eléctrica. 

Após a transformação, efectua-se a integração de cada uma das componentes da tensão, 

obtendo assim a componente do fluxo correspondente a esse eixo. 

Uma vez que as condições iniciais da integração não são conhecidas, torna-se necessária 

a utilização de um método que leve o integral a convergir para o real valor do fluxo. 

( )sV R I dtΨ = +Ð
� � �

 (2.37) 
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Assim, tal como referido em Hurst, Habetler et al. (1998), em substituição da equação 

(2.37), é possível a utilização um filtro passa-baixo.  

Para tal, considerando o domínio de Laplace, e desprezando as perdas na indutância da 

rede eléctrica, a Equação (2.37) toma a forma da Equação (2.38). 

1
V

s
Ψ =

� �

 (2.38) 

Reescrevendo a Equação (2.38), obtém-se, 

0

0 0

1
V

s s

ω

ω ω
Ψ = + Ψ

+ +

� � �

 (2.39) 

Com a utilização de realimentação negativa, de amplitude igual ao segundo termo, o 

integrador toma a forma de filtro passa-baixo, tal como demonstrado na Equação (2.40). 

Seleccionando um baixo valor para a frequência de corte (0ω ), a Equação (2.40) torna-

se uma boa aproximação a um integral puro. 

0

1
V

s ω
Ψ =

+

� �

 (2.40) 

Do mesmo modo pode-se verificar que o segundo termo da Equação (2.39), que não é 

mais do que a realimentação negativa utilizada para obter a Equação (2.40), será 

pequeno quando 0ω  também o for. Este termo pode ser considerado, por analogia, o 

efeito produzido por uma resistência de realimentação de valor elevado, no caso da 

realimentação utilizada em integradores analógicos recorrendo a amplificadores 

operacionais. 

Consequentemente, verifica-se que a integração via hardware ou software, necessita de 

uma pequena porção de realimentação de modo a manter a estabilidade do integral em 

presença de ruído ou deriva. 

No domínio digital, é assim possível implementar a Equação (2.40) , que resulta na 

Equação (2.41), sendo α  um ganho com valor ligeiramente inferior à unidade (0.999 

para uma frequência de corte de 1 Hz), m e n os índices correspondentes à amostra 

actual e às amostras anteriores respectivamente. 
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0

[ ] [ ]
m

n

n

m V m nα
=

Ψ = −Â   (2.41) 

No essencial, as Equações (2.40) e (2.41) representam um filtro passa baixo com um 

pólo muito próximo de zero. 

Uma vez que o vector do fluxo e da tensão da rede se encontram em quadratura, é 

necessário utilizar as equações (2.42) e (2.43) para compensar o desfasamento entre 

estes dois vectores. 

sin( ) cos( ) sin( ) cos()
2

π
θ θ γ θ− = − µ = −  (2.42) 

cos( ) sin( ) cos( ) sin()
2

π
θ θ γ θ− = µ =  (2.43) 

É então possível calcular o valor do co-seno e seno do ângulo do vector da tensão da 

rede, calculando o vector fluxo e dividindo respectivamente as componentes em ,α β , 

pelo valor da norma desse mesmo vector. 

2.6 Técnicas de modulação de largura de impulsos 

A modulação de largura de impulsos (Pulse Width Modulation - PWM) aplicada a 

conversores de potência trifásicos tem sido estudada desde há várias décadas. 

Trata-se de um método de controlo dos sinais de comutação de um conversor, no qual 

face a determinados valores de amplitude e fase de uma dada tensão de referência, são 

gerados os anteriormente referidos sinais de comutação correspondentes aos três ramos 

do conversor. 

Devido ao facto de o rendimento de um conversor estar relacionado com as perdas 

resultantes da comutação (mas não só), revela-se importante a minimização deste 

fenómeno. 

Uma vez que a modulação actua directamente sobre a comutação, surge a necessidade 

de estudo e utilização de métodos de modulação que permitam elevado rendimento. 

O factor de utilização da tensão disponível no barramento de tensão contínuo, no caso 

de inversores, é também um factor relevante, devido a motivos económicos. 
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O surgimento de normas regulamentadoras da qualidade da rede eléctrica impõe que o 

conteúdo harmónico injectado na rede eléctrica seja restringido. 

Face aos argumentos expostos, a modulação de largura de impulsos, aplicada a 

conversores trifásicos, originalmente desenvolvida para o controlo de motores 

assíncronos (Schonung e Stemmler (1964)), é ainda hoje sujeita a forte estudo e 

desenvolvimento, tendo surgido diferentes métodos de PWM, de forma a obter 

determinadas características (Zhou e Wang (2002)): 

• Largo espectro de modulação linear; 

• Menores perdas por comutação; 

• Menor taxa de distorção harmónica (THD); 

• Implementação fácil e com baixo tempo de processamento (no caso digital). 

Os primeiros métodos de implementação a surgir foram os analógicos, baseados em 

portadora, lineares e sinusoidais (Schonung e Stemmler (1964)). 

Possui como principais características frequência de comutação fixa, espectro 

harmónico bem definido e baixa ondulação de corrente.  

Com o decorrer dos anos foram surgindo métodos diversos, como a exploração da zona 

de sobremodulação (Holtz, Lotzkat et al. (1993); Hava, Kerkman et al. (1998)), quer no 

método de implementação das diversas técnicas, com especial ênfase para a 

implementação com base em electrónica digital (Blaabjerg, Pedersen et al. (1997); 

Bowes e Lai (1997); Bech, Blaabjerg et al. (2000); Neacsu (2001)). 

Entre as diferentes técnicas não sinusoidais desenvolvidas destacam-se a injecção do 

terceiro harmónico e o PWM descontínuo com selecção de sequências de comutação 

nulas, sendo possível através destas técnicas aumentar a capacidade de utilização da 

tensão do barramento contínuo (Hava, Kerkman et al. (1998); Zhou e Wang (2002) e 

Kazmierkowski, Krishnan et al. (2002)). 

Com o desenvolvimento de novos microprocessadores e microcontroladores, a 

modulação vectorial (SV-PWM) tornou-se um dos métodos mais importantes no 

controlo de conversores trifásicos (Van der Broeck, Skudelny et al. (1988); Holtz 

(1994); Chung, Kim et al. (1998); Chen, Lee et al. (1999); Youm e Kwon (1999)). 
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Este tipo de modulação usa o conceito dos vectores espaciais para calcular o duty-cycle 

de cada um dos interruptores estáticos. Entre as suas principais vantagens encontram-se 

a fácil implementação digital e uma gama de modulação linear mais extensa (Van der 

Broeck, Skudelny et al. (1988); Holtz (1994); Bowes e Lai (1997)). 

2.6.1 Modulação sinusoidal baseada em portadora 

2.6.1.1 Propriedades fundamentais 

A modulação sinusoidal baseada em portadora, foi tal como anteriormente referido 

desenvolvida por Schonung e Stemmler (1964). 

Neste método, a geração dos sinais de comando dos semicondutores de potência é 

efectuada através da intersecção de um sinal a sintetizar, modulador, e um sinal 

portador, triangular, responsável pela frequência de comutação.  

O funcionamento do PWM pode ser dividido em dois modos (Zhou e Wang (2002)), 

modo linear e modo não linear. 

No modo linear, o valor máximo do sinal modulador é menor ou igual ao sinal portador. 

No caso do valor máximo do sinal modulador ultrapassar o valor máximo do sinal 

portador ocorre sobremodulação e o ganho do PWM torna-se inferior a 1. A taxa de 

distorção harmónica da onda de saída aumenta. 

Na zona linear, a modulação sinusoidal apresenta como principais vantagens a 

frequência de comutação fixa, e o baixo conteúdo harmónico, face ao funcionamento 

em onda quadrada. 

Como desvantagem, apresenta uma baixa gama de linearidade, apenas 0.785 da 

componente fundamental gerada no modo de funcionamento em onda quadrada (Holtz 

(1994)). 

O esquema geral de um conversor CA/CC controlado em PWM, como o apresentado na 

Figura 2.24, é formado por três braços de comutação, possuindo cada um deles dois 

semicondutores de potência, com díodo de freewheeling. Sendo estes dispositivos 

comandados com lógica complementar (com excepção do tempo morto), é possível 

afectar um sinal de comando a cada um dos braços. 
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2
CCV

2
CCV

−
 

Figura 2.24: Esquema geral de um conversor CA/CC. 

Tal como demonstrado na Figura 2.25, no modo linear, para uma modulação por largura 

de impulsos de dois níveis, baseada em portadora, obtém-se: 

( )

( )

1
1

2
1

1
2

k k k s

k k s

k k s

t t u T

t u T

t u T

+ −

+

−

+ =

= +

= −

  (2.44) 

em que kt +  e kt −  são respectivamente as larguras de impulso positiva e negativa no 

intervalo de amostragem k; ( )u k  é a amplitude normalizada do sinal modulador no 

instante k ,( ( ) 1)u k ≤ ; e com um valor de sinal portador normalizado de 1. 

A Figura 2.24 apresenta um conversor trifásico CA/CC sem considerar o tipo de carga. 

No modo de funcionamento linear, desprezando os harmónicos de ordem elevada, a 

componente fundamental da tensão de saída entre uma fase e o neutro ( , , )iNV i a b c=  

satisfaz, 

,( , , )
2
CC

iN i

V
V v i a b c= =  (2.45) 

em que N é o neutro do barramento de tensão contínua e iv  o sinal instantâneo de 

modulação. 

Como já referido, a Equação (2.45) não é válida no caso de sobremodulação. 
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Para que seja possível a comparação entre os diferentes métodos de modulação, com 

respeito à capacidade de utilização da tensão contínua, é útil utilizar o índice de 

modulação (M) como unidade comparativa. 

 

Figura 2.25: Modulação por largura de impulsos baseada em portadora.  

Este pode ser definido como a razão entre a amplitude da componente fundamental da 

tensão de saída do conversor entre fase e neutro com utilização de um dado método de 

modulação, 1mV , e a amplitude da componente fundamental da tensão de saída do 

conversor entre fase e neutro com utilização de modulação em onda quadrada (six-step), 

1 _m oqV , tal como apresentado na Equação (2.46) (Holtz (1994)), sendo o valor de 1 _m oqV  

dado pela Equação (2.47). 

1

1 _

m

m oq

V
M

V
=  (2.46) 

1 _

2
m oq CCV V

π
=  (2.47) 

Será também definido o índice de modulação (m) como a razão entre a amplitude da 

componente fundamental da tensão de saída do conversor entre fase e neutro com 

utilização de um dado método de modulação, 1mV , e a máxima amplitude de tensão 



Capítulo 2 – Rectificadores trifásicos 

40 

produzível por esse mesmo método em regime linear, tal como apresentado na Equação 

(2.48). 

1

1 _ max

m

m

V
m

V
=  (2.48) 

2.6.1.2 Representação analítica 

Os sinais de modulação ( ), ( , , )iv t i a b c=  no caso de PWM baseado em portadora 

aplicado a um inversor trifásico, podem ser representados por: 

*( ) ( ) ( )i i iv t v t e t= +  (2.49) 

em que ( )ie t  são os harmónicos injectados e * ( )iv t  representam os sinais trifásicos 

simétricos, 

( )*

*

*

sin

2
sin

3

4
sin

3

a

b

c

v m t

v m t

v m t

ω

π
ω

π
ω

=
� �

= +
� �
� �

� �

= +
� �
� �

 (2.50) 

sendo * * *( ) ( ) ( ) 0a b cv t v t v t+ + = . 

Na zona de modulação linear, considerando ( ) 0ie t =  e 1iv ≤  verifica-se que as tensões 

simples de saída são iguais ou menores que metade da tensão contínua CCV . 

Assim, na zona de operação linear o valor máximo do índice de modulação M será igual 

a / 4π . 

As durações dos impulsos ikt +  e ikt − , relativos à fase i,( , , )i a b c= , no período de 

comutação k são dadas pela Equação (2.51). 

21
1

2

21
1

2

ik
ik s

CC

ik
ik s

CC

v
t T

V

v
t T

V

+

−

� �

= +
� �
� �

� �

= −
� �
� �

  (2.51) 
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Caso seja utilizado um sistema com neutro isolado, torna-se possível a utilização de 

técnicas de modulação não sinusoidais. 

Com a utilização da técnica de injecção do terceiro harmónico anteriormente referida, a 

componente representativa dos harmónicos injectados será diferente de zero, ( ) 0ie t ≠ , 

podendo ter a forma apresentada na Equação (2.52) (Holtz, Lotzkat et al. (1993); Hava, 

Kerkman et al. (1998)), sendo assim possível obter um índice de modulação superior, 

bem como menor taxa de distorção harmónica. 

1

1
( ) sin(3 )

6i me t V tω=  (2.52) 

No entanto este método apresenta uma complexidade de implementação elevada, 

requerendo no caso de implementação em microprocessador um esforço computacional 

acrescido. 

Outro método possível é a selecção de sequências de comutação nulas. Através do 

deslocamento da posição dos impulsos positivos, manipulando a localização e a 

distribuição dos vectores nulos, são possíveis diversas implementações desta técnica 

(Holtz (1994); Hava, Kerkman et al. (1998); Neacsu (2001)). 

Com uma selecção cuidada da duração dos vectores nulos aplicados, é possível 

aumentar a zona de modulação linear, sendo possíveis valores de M  de 0.907. 

2.6.2 Modulação sinusoidal digital 

As primeiras implementações de SPWM foram realizadas utilizando exclusivamente 

componentes analógicos, tais como amplificadores operacionais e geradores de onda 

triangular. Este tipo de implementações implica a utilização de quantidades elevadas de 

componentes, bem como a consideração de parâmetros como a existência de tolerâncias 

nos valores dos componentes e a deriva térmica, com implicações práticas ao nível do 

espaço físico ocupado e de diminuição da fiabilidade do equipamento. 

Com a evolução dos meios digitais disponíveis para aplicações de controlo em tempo 

real, surgiram técnicas de modulação digitais (Bowes e Lai (1997)), permitindo a 

utilização de algoritmos avançados associados ao conhecimento adquirido sobre PWM. 

O desenvolvimento de microprocessadores/microcontroladores e processadores digitais 

de sinal (DSP), com grande capacidade de cálculo e baixo custo, substituíram os 
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componentes analógicos, sendo possível uma implementação totalmente integrada no 

microprocessador, utilizando unidades autónomas de comparação/contagem em 

substituição do gerador de onda triangular. 

Com o auxílio da tecnologia apresentada, a modulação amostrada replica no domínio 

digital o modo de funcionamento analógico anteriormente descrito. 

Através da amostragem periódica de sinais de controlo (Figura 2.26), ou de medidas de 

grandezas associadas ao processo, transfere-se a informação para o domínio digital, por 

norma um microprocessador ou microcontrolador. 

 

Figura 2.26: Representação de um sinal amostrado. 

A partir daí, é possível aplicar diversas técnicas de controlo digital já referidas, desde 

que resultem num índice de modulação. 

A modulação será efectuada de modo a que a forma de onda de tensão gerada pelo 

conversor, seja semelhante àquela que seria produzida caso fosse utilizada modulação 

por largura de impulsos baseada em portadora. 

Para um dado valor de tensão de saída, são calculados os duty-cycles, a cada período da 

frequência de modulação. 

Esses valores são posteriormente colocados em registos de comparação, através dos 

quais é determinada a comutação dos sinais de PWM.  
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No caso da Figura 2.27 é apresentado um esquema de modulação por largura de 

impulsos centrado. Este é caracterizado pelo facto de cada um dos impulsos se encontrar 

centrado face ao período de modulação, causando assim menor distorção harmónica em 

relação à modulação assimétrica. 

A geração de uma onda modulada em largura de impulsos simétrica é conseguida 

através da comparação do valor de um contador/temporizador com um valor de 

referência. 

 

Figura 2.27: Modulação por largura de impulsos digital. 

Tal como é perceptível na Figura 2.27, será a cadência de contagem do temporizador 

que realizará a função da portadora, impondo a frequência de comutação. De modo 

análogo, será o valor de comparação, obtido através do algoritmo de controlo, a impor o 

índice de modulação. 

Neste caso, o valor de comparação apenas é actualizado após dois períodos de contagem 

(crescente e decrescente), sendo assim o período de contagem metade do período de 

comutação. Consegue-se assim, implementar digitalmente, e de um modo efectivo e 

funcional, a modulação de largura de impulsos sinusoidal. 
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2.6.3 Modulação vectorial 

Utilizando a selecção de sequências de comutação nulas em conjunto com a teoria dos 

vectores espaciais, surge a modulação por largura de impulsos vectorial (Space Vector 

PWM (SV-PWM)) (Depenbrock (1988); Holtz (1994); Neacsu (2001)). 

Neste método, as grandezas físicas trifásicas em questão são tratadas no formato 

vectorial dado pela Equação (2.53) em que 
2

3
j

a e
π

=
f

. 

2
1 2 3

2
( )

3
X X jX X aX a Xα β= + = + +
f

  (2.53) 

Para o conversor trifásico de dois níveis, apresentado na Figura 2.24, desprezando o 

tempo morto, com uma função de comutação definida por, 

1, ; ;

0, ; ;
ip in

iy
ip in

S ligado S desligado
S

S desligado S ligado

ÊÍ
= Ë
ÍÌ

 (2.54) 

em que ( , , )i a b c= . O valor lógico “1” implica que a tensão simples à saída do 

conversor tome o valor de / 2CCV  em relação ao ponto N, e “0” implica que a tensão 

simples à saída do conversor tome o valor de / 2CCV−  em relação ao ponto N, sendo N o 

ponto neutro do barramento de tensão contínua.  

Tal como apresentado na Figura 2.28, existem oito vectores de comutação possíveis 

para o conversor, ( ), 0,1,...7i a b cS S S S i= =
f

. 

A tensão de saída do conversor, será formada por estes oito estados de comutação, 

definindo assim oito vectores de tensão [ ] [ ]1 70 0 0 ... 111V V= = , correspondendo aos 

estados de comutação 0 7,...,S S  respectivamente. 
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Figura 2.28: Vectores de comutação de um conversor trifásico. 

O espaço dos vectores de tensão fica, assim, dividido em seis zonas, sendo que, 

1 4

2 5

3 6

0 7

1 3 5

0

0

V V

V V

V V

V V

V V V

= −

= −

= −

= − =

+ + =

� �

� �

� �

� �

� � �

 (2.55) 

Em cada intervalo de amostragem, o valor médio instantâneo do vector da tensão de 

saída V
f

 pode ser descrito como, 

0 7
0 7( ) a b

a b
S S S S

t t t t
V t V V V V

T T T T
= + + +

� � � � �

 (2.56) 

em que 0 7, , ,a bt t t t  representam os tempos de aplicação dos respectivos vectores 

0 7, , ,a bV V V V
� � � �

, tal como é possível verificar na Figura 2.29, sendo 0 7, , , 0a bt t t t ≥  e 

7

0
i S

i

t T
=

=Â , sendo ST o período de amostragem. 
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Figura 2.29: Síntese do vector de tensão pretendido. 

A razão entre o período de aplicação de um dado vector xV
f

, e o período de amostragem 

é designada por duty-cycle ( xd ) desse mesmo vector (Equação (2.57)). 

x
x

S

t
d

T
=  (2.57) 

Apesar de existirem diversos modos de decompor o vector V
f

, este costuma ser 

decomposto nos dois vectores de tensão adjacentes mais próximos, e nos dois vectores 

nulos, possibilitando assim a diminuição do tempo de comutação e um melhor 

aproveitamento dos vectores activos (Neacsu (2001)). 

Através da decomposição na parte real e imaginária obtém-se a Equação (2.58). 

2 1 2
cos

3 2 3

3 2
sin 0

2 3

S CC a CC b

S a CC b

V T V t V t

V T t V t

α

α

� � � �

= +
� � � �
� � � �

� �

= ⋅ +
� �
� �

f

f
 (2.58) 

A partir da Equação (2.58), é possível obter as componentes de modulação dos vectores 

a e b (Equação (2.59)).  

( )

3 1
cos sin 3 sin

2 33

3 sin

a S S
CC CC

b S
CC

V V
t T T

V V

V
t T

V

π
α α α

α

� � � �

= − = −
� 	� 	

 �
 �

=

� �

f  (2.59) 

O duty-cycle de cada um dos vectores será dado pela Equação (2.60), com tω α= , em 

que 2 2 /3n t nπ ω π π≤ ≤ + . 
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( )

0 7

3 sin
3

3 sin

a
a

S

b
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S

S a b

t
d m t

T

t
d m t

T

t t T t t

π
ω

ω

� �

= = −
� �
� �

= =

+ = − −

 (2.60) 

O período de aplicação dos vectores nulos é repartido equitativamente pelos vectores 

0 7,V V
� �

, tal como descrito na Figura 2.30. 

Na técnica de modulação de largura de impulsos vectorial, não existem sinais de 

controlo independentes para cada uma das fases. Pelo contrário, o vector de tensão é 

processado como um todo. 

0V
f

0V
f

1V
f

1V
f

2V
f

2V
f

7V
f

7V
f

0

2

t 0

2

t1

2

t1

2

t 2

2

t 2

2

t
7t

2
ST

2
ST

ST
  

Figura 2.30: Exemplo de aplicação dos vectores de comutação ao longo de um período de modulação 

utilizando SVPWM 

Os limites entre modulação linear e sobremodulação, considerando a zona 1, são 

representados pelas Equações (2.61).  

1 2

0 7 0
sT t t

t t

= +

= =
 (2.61) 

O limite entre a região linear e a sobremodulação será o hexágono (Holtz (1994); Hava, 

Kerkman et al. (1998)) apresentado na Figura 2.31. A sobremodulação é atingida 
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quando o vector de tensão da rede ultrapassa o hexágono, resultando daí que 1 2t t+  seria 

maior que sT . 

1

3

3

π

1V
f

2V
f

3V
f

4V
f

5V
f

6V
f

β

α

V
f

0V
f

7V
f

2

3

 

Figura 2.31: Limites de modulação - modulação vectorial. 

A máxima amplitude da componente fundamental da tensão de saída do conversor entre 

fase e neutro maxV
f

, será obtida com 1 2 1d d+ = . Recorrendo à Equação (2.60) é assim 

possível calcular _ maxiV , tal como demonstrado na Equação (2.62), considerando que 

( )V t
f

 se encontra na zona 1. 

max

max

1 3 sin sin
3

3 cos
6

CC

CC

V

V

V
V

π
θ θ

π
θ

� �� �

= − + ⇔
� �� �
� �� �

⇔ = � �

−
� �
� �

f

f  (2.62) 

Uma vez que cos
6

π
θ

� �

−
� �
� �  possui o seu valor máximo em 

6

π
θ = , a máxima amplitude 

da componente fundamental da tensão de saída do conversor entre fase e neutro será 

1

3
CCV , sendo o valor máximo de M de 0.907

2 3

π
= . 



Capítulo 2 – Rectificadores trifásicos 

49 

Sendo 1

2

3 CCV V=
f

, é possível confirmar a dedução anterior através da Equação (2.63). 

max

2 1
cos

3 6 3
CC CCV V V

π
= =

f
 (2.63) 

A maior gama de modulação em modo linear resulta na utilização implícita de 

sequências de comutação nulas, sendo o vector nulo a aplicar seleccionado de um modo 

natural e implícito ao algoritmo. 

Entre as principais características da modulação por largura de impulsos vectorial, é de 

salientar o maior ganho de tensão, a menor ondulação de corrente com o menor número 

de comutações e a inerente maior estabilidade em regime transitório no caso de controlo 

de um motor assíncrono trifásico (Van der Broeck, Skudelny et al. (1988)). 

2.7 Análise de funcionamento de um rectificador 

pulsado do tipo fonte de tensão 

A principal função de um rectificador pulsado do tipo VSI tal como apresentado na 

Figura 2.14, é controlar a tensão CC mantendo a corrente da rede sinusoidal. 

Do ponto de vista da rede eléctrica o rectificador pode ser representado por uma fonte 

de tensão com componente fundamental de amplitude sE  e fase θ . 

Na Figura 2.32 é apresentado um esquema equivalente da ligação do conversor à rede 

eléctrica, em que sE  representa a tensão do conversor, sV  a tensão da rede, sL  e sR  a 

indutância e a resistência da rede eléctrica respectivamente. 

sV sE

sI

sL

s sj L Iω

sR

s sR I

 

Figura 2.32: Representação simplificada de um rectificador pulsado tipo VSI do ponto de vista da rede. 
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O valor da componente fundamental da corrente sI  é dado pela Equação (2.64) 

s s
s

s s

V E
I

R j LIω

−
=

+
 (2.64) 

Através do controlo da amplitude da tensão gerada pelo conversor e do ângulo de fase 

δ , é possível controlar a corrente sI  quer em amplitude quer em fase, controlando deste 

modo o trânsito das potências activa e reactiva. 

Na Figura 2.33 apresenta-se um diagrama fasorial representativo do funcionamento 

como rectificador com factor de potência unitário. 

sV

sE

s sR I

s sj L Iω

sI

 

Figura 2.33: Diagrama fasorial: Funcionamento como rectificador com factor de potência unitário. 

A forma de onda da corrente sI  resultante deste modo de funcionamento é apresentada 

na Figura 2.34, com sV  = 230 V, sI  = 25 A, CCV  = 650 V, sL =5 mH, sR  =10 mっ e 

cf =10 kHz, obtida a partir de uma simulação efectuada no software de simulação 

Saber. 
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Figura 2.34: Tensão e corrente alternadas – Funcionamento como rectificador pulsado com factor de 

potência unitário. 

De modo análogo, na Figura 2.35 apresenta-se um diagrama fasorial representativo do 

funcionamento como inversor com factor de potência unitário, sendo a forma de onda 

resultante deste modo de funcionamento apresentada na Figura 2.36. 

sV

sE

sRI

s sj L Iω
sI

. 

Figura 2.35: Diagrama fasorial: Funcionamento como inversor com factor de potência unitário. 
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Figura 2.36: Tensão e corrente alternadas – Funcionamento como inversor com factor de potência 

unitário. 

Do mesmo modo que para ligar duas fontes de tensão e limitar a ondulação de corrente 

é necessária a introdução de uma bobina entre o conversor e a rede eléctrica, introduz-se 

um condensador entre a carga e o conversor, para respeitar as leis de Kirchoff e filtrar a 

ondulação da tensão contínua. 

Na Figura 2.37 é possível observar a representação simplificada de um rectificador 

pulsado tipo VSI do ponto de vista da carga. 

CCI CARGAIC

CCV

CI

 

Figura 2.37: Representação simplificada de um rectificador pulsado tipo VSI do ponto de vista da carga.  

O valor da variação da tensão contínua é dado pela Equação (2.65). 

CC CC CARGAdV I I

dt C

−
=  (2.65) 

Se a corrente gerada (valor médio e harmónicos) pelo conversor for maior que a 

corrente consumida pela carga, o valor da tensão contínua será aumentado. Se pelo 
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contrario a corrente gerada pelo conversor for menor que a corrente consumida pela 

carga, o valor da tensão contínua diminuirá. Se as duas correntes se equivalerem, o 

valor da tensão contínua permanecerá inalterado. 

2.8 Modelação de conversores trifásicos tipo fonte 

de tensão 

2.8.1 Configurações utilizadas 

Na abordagem ao problema da modelação do conversor em questão, foram consideradas 

duas condições, uma em que o barramento contínuo está ligado a uma fonte de tensão 

independente (Figura 2.38), e outra em que é tarefa do conversor garantir a estabilidade 

da tensão aos terminais do condensador C (Figura 2.39). 

Na análise aqui efectuada, considera-se que a rede eléctrica é equilibrada e sinusoidal 

perfeita (sem sobretensões ou ocos de tensão, variações de frequência, etc.). 

 

Figura 2.38: Conversor fonte de tensão com barramento contínuo ligado a fonte de tensão. 

Os semicondutores de potência são representados por interruptores genéricos, 

admitindo-se comutação em tempo nulo, e ausência de queda de tensão. 
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Figura 2.39: Conversor fonte de tensão com barramento contínuo ligado a carga resistiva. 

Considera-se também que todos os elementos passivos são lineares e invariantes no 

tempo. Todos os sinais são sujeitos apenas a pequenas variações, em torno de um ponto 

de equilíbrio. 

2.8.2 Modelos de média 

A modelação dos conversores é efectuada através de uma análise baseada em cada um 

dos braços constituintes dos mesmos (Krein, Bentsman et al. (1990); Pan e Chen 

(1993); Ye, Boroyevich et al. (2002)). 

Enquanto um modelo de comutação é variante no tempo e descontínuo, um modelo de 

média é contínuo mas variante no tempo. 

Recorrendo às técnicas de conversão de grandezas trifásicas de um referencial fixo para 

um referencial síncrono com a rede eléctrica, o modelo torna-se contínuo e invariante no 

tempo. 

De acordo com as simplificações referidas anteriormente, cada célula de comutação 

pode ser descrita como um interruptor genérico tal como demonstrado na Figura 2.40. 

 

Figura 2.40: Interruptor genérico. 
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Quando S está aberto, ou seja, nem o transístor nem o díodo conduzem, a corrente i é 

nula. Quando S está fechado, equivalente a o díodo ou o transístor conduzirem, a tensão 

v é nula. 

É assim possível definir a função de comutação s representada pela Equação (2.66). 

0, 0,

1, 0,

i s aberto
s

v s fechado

= −Ê
= Ë

= −Ì
 (2.66) 

Num conversor com corrente bidireccional, pode definir-se uma unidade de comutação 

genérica, um braço do inversor, tal como é apresentado na Figura 2.41. Cada braço é 

composto por duas células, possuindo uma fonte de tensão (condensador) de um lado e 

outra de corrente (bobina) do lado oposto. 

Para o correcto funcionamento do braço é necessário que o condensador não seja curto-

circuitado e que a bobina não se torne um circuito aberto. 

Daqui resulta que cada uma das células de um braço sejam complementares, ou seja, 

apenas uma pode estar fechada de cada vez. Simultaneamente, é necessário que pelo 

menos uma das células esteja fechada, de modo a que a bobina não se torne um circuito 

fechado. 

Baseada na Equação (2.66) pode ser definida a função complementar representada pela 

Equação (2.67). 

1xp xnS S+ =  (2.67) 

 

Figura 2.41: Braço de conversor genérico. 

Desta forma, cada braço pode ser representado por um comutador com duas posições tal 

como descrito na Figura 2.42. 
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Figura 2.42: Braço de um conversor, representado como um comutador de duas posições. 

As variáveis de entrada e saída são respectivamente a tensão no condensador e a 

corrente na bobina. 

Considerando um período T, xd  como o duty-cycle do interruptor xpS  ou valor médio 

instantâneo do índice de modulação, e assumindo que a corrente xI  e a tensão CCV  são 

contínuas e com pequena ondulação pode-se estabelecer a Equação (2.68). 

x x CC

p x x

E d V

I d I

=

=
 (2.68) 

Deste modo é possível obter o modelo de média representado na Figura 2.43. 

 

Figura 2.43: Modelo de média de um braço de um conversor 

2.8.3 Modelo de média de um conversor pulsado trifásico 

tipo fonte de tensão � rectificador. 

A partir do modelo de média de um braço pode-se então obter o modelo de média para 

um rectificador trifásico, ligando três braços com o resto do circuito, tal como na Figura 

2.44., sendo de considerar a Equação (2.69). 
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0
CC r r s s t t

r s t

I d I d I d I

I I I

= + +

+ + =
 (2.69) 

  

Figura 2.44: Modelo de média de um rectificador trifásico, coordenadas no referêncial r,s,t. 

O modelo em espaço de estados é dado pela Equação (2.70), em que se considera que 

não existem componentes homopolares. 

[ ]

1 1

1

r r r r

s
s s s CC s

s s s
t t t t

r

CC CC
r s t s

t

I V d I
Rd

I V d V I
dt L L L

I V d I

I
dV V

d d d I
dt C RC

I

� � � � � � � �
� � � � � � � �

= − −� � � � � � � �
� � � � � � � �� � � � � � � �

� �
� �

= −� �
� �� �

 (2.70) 

Em regime estacionário, a tensão contínua é controlada com um valor constante. A 

amplitude e a fase das correntes , ,r s tI I I  são controladas de modo a que possuam forma 

sinusoidal e em fase com a tensão da rede, dada pela Equação(2.71). 

cos( )

2
cos( )

3
2

cos( )
3

m
r

s m

t

m

V t
V

V V t

V
V t

ω

π
ω

π
ω

� �
� 	

� � � 	
� 	 � 	

= −� 	 � 	
� 	 � 	
 �

� 	
+� 	
 �

 (2.71) 

Para obter o ponto de funcionamento CC e linearizar o sistema aplica-se a transformada 

de Park (Equação (2.72)) de forma a transformar as coordenadas para um referencial 

síncrono com a rede. 
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m s CC

s s s

j j jm s CC

s s s

j j jm s CC

s s s

V R dVdI
I

dt L L L

V R dVdI d
e Ie j Ie

dt dt L L L

V R dVdI
e Ie Ie

dt L L L

θ θ θ

θ θ θ

θ

ω

= − −

+ = − −

= − + −

 (2.72) 

Consegue-se, assim, que as grandezas a controlar se tornem contínuas. A posição 

angular da rede ωt é obtida através do sincronizador. 

Obtém-se deste modo, um modelo de média do rectificador no referencial ,d q  

(Equação(2.73)). 

1 1

1

s

d d d ds
CC

q q q qss s

s

dCC CC
d q

q

R

I V I dLd
V

I V I dRdt L L

L

IdV V
d d

Idt C RC

ω

ω

� �
− −

� �� � � � � � � �� �
= + −

� � � � � � � �� �� � � � � � � �
−

� �� �
� �� �

= −
� �� � � �

 

 (2.73) 

O circuito equivalente encontra-se representado na Figura 2.45. 

� �
� �	

d

� 
� � �


�

ref

�
d

	
d

�
q

	
q

�
d �

d

� � �

 

� � 	
q

� �
� �	

q

�
q �

q

� � �

 

� � 	
d

 

Figura 2.45: Modelo de média de rectificador trifásico, coordenadas no referencial d,q. 
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2.8.4 Modelo de média de um conversor pulsado trifásico 

tipo fonte de tensão � inversor 

Tal como no modelo anterior, pode-se a partir do modelo de média de um braço obter o 

modelo de média para um inversor trifásico, ligando três braços com o resto do circuito, 

tal como na Figura 2.46, considerando a Equação (2.74). 

0
CC r r s s t t

r s t

I d I d I d I

I I I

= + +

+ + =
 (2.74) 

 

Figura 2.46: Modelo de media de um inversor trifásico, coordenadas no referêncial r,s,t 

O modelo em espaço de estados é dado pela Equação (2.75). 

1 1
r r r r

s
s s CC s s

s s s
t t t t

I d V I
Rd

I d V V I
dt L L L

I d V I

� � � � � � � �
� � � � � � � �

= − −� � � � � � � �
� � � � � � � �� � � � � � � �  (2.75) 

Pelos motivos anteriormente referidos, aplica-se a transformada de Park de forma a 

transformar as coordenadas para um referencial síncrono com a rede. 

Obtém-se assim um modelo no referencial ,d q . 

1 1
s

d d d ds
CC

q q q qss s

s

R

I d V ILd
V

I d V IRdt L L

L

ω

ω

� �

− −
� �� � � � � � � �
� �

= − +
� � � � � � � �

� �� � � � � � � �
−

� �
� �

 (2.76) 

O circuito equivalente encontra-se representado na Figura 2.47. 
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Figura 2.47: Modelo de média de inversor trifásico, coordenadas no referêncial d,q. 

2.8.5 Modelo de média linearizado para pequenos sinais 

de um conversor trifásico tipo fonte de tensão � 

rectificador 

Para a obtenção de um modelo para pequenos sinais é necessário fixar um ponto de 

funcionamento em regime permanente, tal como apresentado na Equação (2.77), em que 

sR , sL , e mV  são parâmetros conhecidos, CCV , qI  são controlados a partir de referências 

constantes e dI , dD , qD  são calculados com base nos parâmetros e na acção do 

controlador. 

, 0

, 0

2
,

,

d m q

CC
d q

d

d
d d d

CC

s d
q q q

CC

V V V

V
I I

RD

V
D d D

V

L I
D d D

V

ω

= =

= =

= =

= − =

 (2.77) 

Assumindo que a tensão na rede é ideal, obtém-se a Equação (2.78). 

0d qv v= =
� �

 (2.78) 
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A representação em espaço de estados do rectificador passa a ser a apresentada na 

Equação (2.79). 

1

0

0

qd d
q

CC CC
dd s CC

d d
s s q

q q CC

q s
s

s

DD I I
RC C C Cv v C dD R Vd

i i
dt C L L d

i i V
D R L
C L

ω

ω

� � � �� �
−

� �� �� � � � � � � �� �� � � � � �

= − − + −
� �� �� � � � � � � �� � � �� � � � � �� � � �� �

−
� �� �

− − −
� �� �� �� �

� �
#� �

#� �  (2.79) 

O circuito equivalente encontra-se representado na Figura 2.48. 

s qL iω #

d CCD v#

d CCd V#

s dL iω #

di#

0dv =#

di#

0qv =#

q CCD v#

q CCd V#

d dD i# d dd I#
q qD i#

 

Figura 2.48: Modelo de média linearizado para pequenos sinais de um conversor tipo VSI - rectificador. 
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2.8.6 Modelo de média linearizado para pequenos sinais 

de um conversor trifásico tipo fonte de tensão � inversor 

Para a obtenção de um modelo para pequenos sinais é necessário fixar um ponto de 

funcionamento em regime permanente (Equação (2.80)) em que sR , sL , _d refI , _q refI , 

dV  e qV  são parâmetros conhecidos, dI , qI  são controlados a partir de referências 

constantes e dD , qD  são calculados (Equação (2.80)) com base nos parâmetros e na 

acção do controlador. 

_ , 0

d s q s d
d

CC

q s d s q
q

CC

d d ref q

V L I R I
D

V

V L I R I
D

V

I I I

ω

ω

+ −
=

− −
=

= =

 (2.80) 

Assumindo que a tensão na rede é ideal, obtém-se a Equação (2.81). 

0d qv v= =
� �

 (2.81) 

A representação em espaço de estados do inversor passa a ser a Equação (2.82). 

0

0

s CC

ds sd d

q qs CC q

s s

R V

dL Li id
i iR Vdt d

L L

ω

ω

� � � �

−
� � � � � �� � � �
� � � �

= +
� �� � � �

� � � � � �� � � � � �
− −

� � � �
� � � �

#
� �

� �
#

 (2.82) 

O circuito equivalente encontra-se representado na Figura 2.49. 
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di# s qL iω #

0dv =#

d CCD v#

d CCd V#

s dL iω #

0qv =#

q CCD v#

q CCd V#

qi#
0CCv =#

 

Figura 2.49: Modelo de média linearizado para pequenos sinais de um conversor tipo VSI - inversor. 

2.9 Limites de operação do rectificador 

2.9.1 Gama de funcionamento 

Devido às características topológicas do conversor, com a existência de díodos em anti-

paralelo com os semicondutores, existe uma tensão contínua mínima para o correcto 

funcionamento do mesmo. 

Numa primeira análise, esse valor deverá ser maior do que a tensão contínua resultante 

da rectificação da tensão da rede pela ponte rectificadora formada pelos díodos 

anteriormente referidos. 

Esse valor é dado pela Equação (2.83), em que abV  representa o valor eficaz da tensão 

composta de rede eléctrica (Bose (2001)). 

( )6

6

3
2 cos( ) 1.35CC ab abV V t d t V

π

π ω ω
π −

= ⋅ =Ð  (2.83) 



Capítulo 2 – Rectificadores trifásicos 

64 

No entanto, considerando a queda de tensão na bobina de filtragem da corrente 

alternada (Burgos, Wiechmann et al. (1998); Kazmierkowski, Krishnan et al. (2002)), 

obtém-se a Equação (2.84), sendo sV  a amplitude do vector de tensão da rede,sI  a 

amplitude do vector da corrente e sL  o valor da indutância de filtragem. 

3CC s s sV V j L Iω≥ +  (2.84) 

Com base na Equação (2.84) é possível determinar qual a máxima corrente de entrada 

para uma dada tensão contínua (Equação (2.85)). 

2
2

3
CC

s

s
s

V
V

I
Lω

−
≤  (2.85) 

Segundo Burgos, Wiechmann et al. (1998), considerando um esquema por fase (Figura 

2.50) em que o conversor é representado como uma fonte de tensão alternada sE , e a 

rede uma fonte de tensão alternada sV , a potência activa transferida para a carga pode 

ser calculada através da Equação (2.86), utilizando o valor eficaz da componente 

fundamental de cada uma das tensões referidas e o desfasamento entre ambas (δ ). 

3 sins s

s

V E
P

L
δ

ω
=  (2.86) 

A máxima potência transferida será determinada pelo valor da tensão contínua e pelo 

máximo valor de corrente obtido através da Equação (2.85). 

sE sV

sL
sI

 

Figura 2.50: Esquema equivalente com duas fontes de tensão. 

No caso de o ponto de funcionamento do conversor se encontrar abaixo da potência 

máxima, este será capaz de gerar potência reactiva para compensação do factor de 

potência. 
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O valor da potência reactiva necessária para a obtenção de factor de potência unitário, 

num dado ponto de funcionamento é dado pela Equação (2.87), sendo nI  a corrente 

nominal e sI  a corrente para esse mesmo ponto de funcionamento. 

1

3 sin

cos

s n

s

n

Q V I

I

I

φ

φ −

=
� �

=
� �
� �

 (2.87) 

2.9.2 Dimensionamento de componentes passivos 

Tal como em qualquer outro sistema de electrónica de potência, o rectificador activo 

tipo fonte de tensão está sujeito a limites físicos. 

Para um correcto funcionamento do mesmo, torna-se necessário um dimensionamento 

adequado dos componentes passivos que o constituem, nomeadamente a indutância de 

ligação à rede e o condensador ou banco de condensadores que constituem o barramento 

de tensão contínua. 

No caso da indutância de filtragem, se por um lado, um elevado valor de indutância leva 

a um baixo valor de ondulação de corrente, provoca também uma diminuição na gama 

de funcionamento do conversor (Kazmierkowski, Krishnan et al. (2002)). 

De modo análogo, um baixo valor de indutância leva a valores de ondulação de corrente 

mais elevados e a uma maior dependência da indutância da rede, por norma 

desconhecida. 

Assim a determinação do valor da indutância de filtragem da corrente deve ser um 

compromisso entre a potência nominal do conversor e a ondulação de corrente desejado. 

Considerando factor de potência unitário, é possível definir a corrente nominal através 

da potência nominal e da Equação (2.88). 

3
n

n
s

P
I

V
=  (2.88) 

Em função da corrente nominal, é possível calcular o valor da indutância de filtragem 

da corrente alternada, através da Equação (2.89), sendo ir  o valor da ondulação de 

corrente, cf  o valor da frequência de comutação, e rf  o valor da frequência da rede 

(Burgos, Wiechmann et al. (1998)).  
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/ 2
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s i c r

V V
L

I r f f π
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−
 (2.89) 

Considerando apenas a potência máxima, é possível através da reescrita da Equação 

(2.85), calcular o valor máximo da indutância de filtragem tal como apresentado na 

Equação (2.90). 

2
2

3
CC

s

s
s

V
V

L
Iω

−
≤  (2.90) 

A função da indutância sL  será limitar a máxima variação da corrente ao valor de ir , 

durante um período de comutação cT , sendo este igual a 1/cf . 

A função do condensador C , é limitar a ondulação de tensão contínua, no pior ponto de 

funcionamento, que acontece quando quer a corrente contínua quer a corrente alternada 

se encontram no seu máximo e a carregar o mesmo. 

Para uma dado ondulação de tensão contínua vr , o valor mínimo da capacidade do 

condensador será dado pela Equação (2.91) (Burgos, Wiechmann et al. (1998)). 

n
n

CC

v CC c

P
I

V
C

r V f

+

=  (2.91) 

2.10 Conclusões 

Neste capítulo foram apresentadas as principais topologias de rectificadores trifásicos 

pulsados do tipo fonte de tensão (VSI). 

Além da descrição pormenorizada do rectificador pulsado do tipo VSI, foram ainda 

apresentadas técnicas necessárias ao desenvolvimento de métodos de controlo para este 

tipo de conversor, nomeadamente a representação vectorial de grandezas trifásicas, 

métodos de sincronização com a rede eléctrica, métodos de modulação por largura de 

impulsos e métodos de dimensionamento. 
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3 Controlo de rectificadores trifásicos 

pulsados tipo fonte de tensão 

Neste capítulo são apresentadas algumas das principais técnicas de controlo de 

rectificadores pulsados elevadores ou fonte de tensão. 

Seguindo todas uma topologia semelhante à Figura 2.14, será dado especial ênfase aos 

controladores de tensão do barramento contínuo e de corrente alternada na rede 

eléctrica. 

Se no caso do controlador de tensão CC a sua estrutura será sempre idêntica, do tipo 

proporcional-integral (PI), não existindo variações de estrutura, o mesmo não acontece 

em relação ao controlador de corrente. 

De facto, são apresentadas diversas estratégias de controlo de corrente, desde técnicas 

de controlo lineares como o controlo vectorial com recurso a coordenadas síncronas 

com a rede, a técnicas não lineares como o controlador de corrente baseado em histerese 

e o controlo directo da potência. 

Estas técnicas são apresentadas e avaliadas em função dos seguintes parâmetros 

(Kazmierkowski e Malesani (1998)): 

• Erro de fase e amplitude. 

• Resposta dinâmica do sistema. 

• Frequência de comutação. 

• Conteúdo harmónico das grandezas a controlar. 
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Em todos os itens deste capítulo, os semicondutores de potência são considerados 

ideais, sem queda de tensão, com tempo de comutação nulo, não necessitando de 

introdução de tempo morto. Na maior parte dos parâmetros acima referidos, as 

características não ideais dos semicondutores não acarretam variações relevantes. 

Naqueles onde isso pode acontecer (conteúdo harmónico, utilização da tensão contínua) 

essa influência ocorre em termos relativos. 

3.1 Controlo de corrente digital por histerese 

Um rectificador pulsado tipo VSI, com controlo de corrente por histerese (método 

escalar) possui uma configuração semelhante à apresentada na Figura 3.1. 

A tensão contínua é controlada por um controlador PI, cujo valor de saída funciona 

como referência do valor da amplitude de corrente a controlar (refI ), que será utilizada 

no controlo de corrente. 

O controlo de corrente por histerese consiste em controlar o conversor de modo que a 

tensão por ele gerada provoque um fluxo de corrente entre o conversor e a rede 

eléctrica, em que a forma de onda da corrente que fluí através da bobina de filtragem 

( sL ) se encontre dentro de uma determinada janela de histerese, em torno do valor de 

referência (Green e Boys (1989)). 

A referência de amplitude de corrente produzida pelo controlador de tensão é aplicada a 

um bloco de geração de referências sinusoidais trifásicas, bloco esse que utiliza a 

posição angular da rede eléctrica para gerar as referidas referências sinusoidais de 

corrente. 

As referências de corrente trifásicas são em seguida comparadas com os valores 

instantâneos da corrente na rede eléctrica com o auxílio de comparadores histeréticos. O 

valor de saída de cada um destes comparadores determinará a comutação dos 

semicondutores. 

Extremamente simples e fiável, o controlo de corrente por histerese apresenta como 

principais vantagens (Kazmierkowski e Malesani (1998)): 

• Simplicidade 

• Robustez 
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• Seguimento sem erros  

• Independência de parâmetros da carga ou da ligação CA e componentes. 

• Dinâmica excelente, apenas limitada pela frequência de comutação e constante 

de tempo da carga. 

No entanto, esta técnica apresenta como principal desvantagem o facto de possuir uma 

frequência de comutação variável e dependente de parâmetros da carga e da posição 

angular da tensão da rede. 

 

Figura 3.1: Esquema geral de um rectificador com controlador de corrente baseado em histerese. 

Se no caso de sistemas com neutro, a corrente é mantida dentro da banda de histerese, já 

no caso de sistemas sem neutro o erro da corrente poderá atingir o dobro do valor dessa 
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mesma banda (Brod e Novotny (1985)), devido a interacção entre fases provocada pela 

utilização de três controladores de corrente independentes. Uma técnica para resolver 

este problema é apresentada em Malesani e Tenti (1990). 

Tal como anteriormente referido, devido à sua inerente não linearidade, o controlo de 

corrente por histerese é capaz de fornecer a resposta dinâmica mais rápida possível. 

Através da utilização desta técnica é possível alcançar a máxima circulação de corrente, 

uma vez que o limite de regulação da corrente apenas é imposto pelos limites físicos do 

conversor (Kazmierkowski e Malesani (1998)). 

O controlo de corrente por histerese é estável e robusto, quer em relação a variações de 

carga, quer a variações de parâmetros ou outras perturbações dinâmicas. 

No entanto, a geração de correntes alternadas implica variações na frequência 

instantânea de comutação, o que acarreta problemas tais como dificuldades no projecto 

dos componentes do conversor, especialmente filtro de saída e semicondutores. 

Diversas soluções foram apresentadas, para manter a frequência fixa (Bose (1990); 

Malesani e Tenti (1990); Tripathi e Sen (1992)) ou para a reduzir (Pan e Chang (1994); 

Rahman, Khan et al. (1997); Tilli e Tonielli (1998)). 

No caso de controlo de máquinas eléctricas, pode ainda originar ressonâncias mecânicas 

e acústicas.  

3.1.1 Princípio de funcionamento 

O controlador é composto por uma malha de realimentação com um comparador 

histerético de dois níveis. 

Sempre que o sinal de erro, obtido através da diferença entre o valor de referência e o 

valor da corrente na bobina sL , ultrapassa os limites da banda de histerese B, ocorre 

uma comutação nos sinais xpS , e xnS , sendo estes complementares entre si (Figura 3.2). 

Se o erro ie  ultrapassar o limite superior da banda de histerese, os semicondutores são 

comutados de forma a provocar o decréscimo do valor da corrente. De modo análogo, 

caso o erro ultrapasse o limite inferior da banda de histerese, os semicondutores são 

comutados de forma a provocar o aumento do valor da corrente (Buso (1999)). 
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A diferença entre os valores dos limites superior e inferior define a largura da banda de 

histerese. Quanto maior a banda de histerese, maior será a ondulação de corrente. 

A frequência de comutação do conversor será variável e dependente do valor da banda 

de histerese, tensão contínua e do valor da indutância da bobina sL , pois quanto maior 

for este, menor será o gradiente de corrente (Ingram e Round (1999)). 

Se no caso de uma implementação analógica se pode dizer que a frequência de 

comutação não possui limitação externa ao algoritmo de controlo, já no caso de uma 

implementação digital, baseada em microprocessador o mesmo não acontece. 
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Figura 3.2: Controlador de corrente monofásico por histerese. 

Os sistemas baseados em implementação digital estão no mínimo limitados pela 

frequência de amostragem do conversor analógico – digital do sistema. Uma vez que o 

conversor de potência apenas pode comutar a cada período de amostragem, caso o valor 

da corrente ultrapasse os limites da banda de histerese, esta só será corrigida após a 

próxima amostragem. 

Verifica-se assim facilmente que a frequência de amostragem/comutação e o valor da 

indutância da rede eléctrica influenciam fortemente a ocorrência deste fenómeno. 

Torna-se assim importante, face a um dado valor de indutância, determinar qual a 

frequência de amostragem mínima para obter um dado overshoot de corrente. 

Segundo Ingram e Round (1999) este é passível de ser calculado através da Equação 

(3.1), em que ovi∆  representa o overshoot de corrente, considerando a tensão da rede 

nula. 
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2
CC

ov
s s

V
i

L f
∆ =  (3.1) 

Devido ao facto de o microprocessador possuir uma capacidade de cálculo limitada, 

podem não ser possíveis frequências demasiado elevadas. 

Através da Equação (3.2) é possível determinar a máxima frequência de comutação, 

apenas no caso de utilização de neutro, em que h representa metade da largura da banda 

de histerese. 

(max) 9
CC

c
s

V
f

hL
=  (3.2) 

Apesar das eventuais desvantagens referidas, a utilização de meios digitais evita 

problemas como a não exactidão dos valores dos componentes analógicos, devido a 

tolerâncias e a deriva térmica. Permite, também, a utilização de técnicas avançadas, 

como bandas de histerese variáveis ou frequência de comutação fixa (Bose (1990); 

Martins, Pires et al. (1997); Tilli e Tonielli (1998); Min, Youm et al. (1999); Rahman, 

Khan et al. (2003)). 

Dinamicamente o controlador pode ser descrito (por fase) através das equações do 

circuito (Equação (3.3)), do erro de corrente (Equação (3.4)) e da referência de tensão 

(Equação ((3.5)) (Buso (1999)). 

L
s L s

di
E R i L V

dt
= + +  (3.3) 

_i L L refe i i= −  (3.4) 

_
_ _

L ref
ref s L ref s

di
E R i L V

dt
= + +  (3.5) 

É assim possível obter a equação dinâmica do erro de corrente (Equação (3.6)). 

_
i

ref s i s

de
E E R e L

dt
− = +  (3.6) 

Uma vez que o termo resistivo das equações pode, por norma, ser desprezado, e a tensão 

de referência _refE  ser considerada constante durante o período de modulação, obtém-se 
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um erro de corrente com forma triangular e uma média de E  igual a _refE  durante um 

período de modulação, originando uma variação de corrente nula. 

A banda de histerese B é pressuposta ser fixa. 

VCC

T

ei

E

B

 

Figura 3.3: Erro de corrente e banda de histerese. Impulsos do conversor. 

A utilização de controlo de corrente por histerese em sistemas trifásicos com neutro 

isolado torna-se um pouco mais complexa devido às inevitáveis interferências entre as 

correntes por fase. Sendo de análise mais complexa não deixa, contudo, de ser utilizada 

dadas as vantagens anteriormente referidas. 

3.2 Controlo vectorial da corrente alternada  

Tal como no caso anterior, o objectivo principal do sistema é manter a tensão contínua 

num dado valor, controlando simultaneamente o valor e a forma de onda da corrente 

fornecida pela rede eléctrica. Para que tal seja possível é necessário que o vector da 

corrente esteja alinhado com o vector de tensão da rede eléctrica. Esta condição é obtida 

através da utilização de um referencial rotativo síncrono com o vector de tensão da rede 

eléctrica. 

Nos métodos de controlo de corrente vectoriais, após a aquisição de dois ou três dos 

valores das corrente trifásicas, são calculadas as respectivas componentes síncronas no 

referencial ,d q  obtendo-se assim o valor da corrente activa e reactiva. 

Calculados cada um dos erros face a uma dada referência, cada um destes é aplicado a 

um controlador PI independente, sendo assim transformado cada um dos erros nas 
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referências de tensão a serem geradas pelo conversor. Com a adição posterior de termos 

de desacoplamento, é possível melhorar o desempenho do controlador. 

As referências de tensão obtidas são fornecidas a um gerador de PWM, que produzirá os 

impulsos de comando responsáveis pela comutação dos semicondutores de potência. 

Com este método é possível erro nulo em regime estacionário, elevado desempenho 

dinâmico e frequência de comutação fixa. 

Apesar de as implementações inicialmente realizadas serem caras e complexas, devido à 

utilização exclusiva de componentes analógicos, o rápido desenvolvimento dos 

microprocessadores, acompanhado por um decréscimo do seu custo, conduziu a que 

esta técnica seja implementada preferencialmente em modo digital, com recurso aos já 

referidos processadores. 

3.2.1 Estrutura geral do sistema de controlo - 

rectificador 

O controlo vectorial da corrente alternada (Secção 2.4) tem por base a utilização de 

coordenadas estáticas referenciadas ao sistema de eixos ,d q  síncronos com a rede. 

Tal como no método de controlo de corrente por histerese, a finalidade desta técnica é o 

controlo da tensão do barramento contínuo através do controlo da corrente alternada que 

é injectada ou retirada à rede eléctrica, mantendo sob controlo o factor de potência e a 

forma sinusoidal da onda da corrente. 

A estrutura geral de um sistema de controlo vectorial aplicado a um rectificador pulsado 

tipo VSI é apresentada na Figura 3.4. 

Aplicando a transformada de Park aos valores adquiridos da tensão e corrente do lado 

da rede eléctrica, transformam-se estas grandezas sinusoidais em grandezas contínuas. 

Após a transformação as grandezas relativas à potência activa encontram-se 

referenciadas ao eixo d, enquanto as grandezas relativas à potência reactiva se 

encontram referenciadas ao eixo q. 

Com base nas correntes e tensões da rede eléctrica e na tensão do barramento contínuo, 

é calculado o estado do sistema, bem como a posição da tensão na rede, utilizada para 
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efectuar a transformada de Park. Neste caso, o erro da tensão CC é controlado por um 

controlador linear do tipo PID que fornece uma referência de corrente _d refI . 

 

Figura 3.4: Estrutura de controlo de um rectificador trifásico com controlo vectorial. 

Cada uma das referências de corrente, _d refI  para a corrente activa e _q refI  para a 

corrente reactiva, são comparadas com as correntes transformadas dI  e qI , sendo os 

erros resultantes aplicados a dois controladores de corrente independentes. O valor da 

referência de corrente reactiva será tipicamente igual a zero, de modo a que o vector da 

corrente se encontre em fase com o vector de tensão da rede eléctrica, obtendo-se assim, 

factor de potência unitário.  

Tal como demonstrado adiante os controladores de corrente poderão ser do tipo PI, ou 

um conjunto destes com termos de desacoplamento. 
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Em função dos valores de saída dos controladores de corrente, são calculados os índices 

de modulação a aplicar aos semicondutores de potência, conseguindo-se assim factor de 

potência unitário, controlo da corrente alternada e controlo da tensão contínua.  

3.2.2 Projecto dos controladores 

Através da utilização do modelo apresentado na Secção 2.8, é possível dimensionar os 

ganhos dos controladores de tensão e de corrente. 

Tal como apresentado na Figura 3.4, e seguindo a metodologia apresentada em 

Verdelho e Marques (1998), a corrente é controlada por um sistema de controlo que 

recebe uma referência de corrente activa de um outro controlador do tipo PI, cuja 

função é o controlo da tensão contínua. A corrente reactiva será igualmente controlada 

por um controlador do tipo PI, sendo a sua referência usualmente mantida a zero. 

Devido ao facto de as correntes dI  e qI  se encontrarem acopladas, ou seja a variação de 

uma produz alterações na outra e por sua vez na tensão contínua, torna-se necessária a 

utilização de uma função de desacoplamento. Para tal, utilizam-se as Equações (3.7) e 

(3.8). 

_d PI d d s qI V E L Iω= − +  (3.7) 

_q PI q q s dI V E L Iω= − −  (3.8) 

Na Figura 3.5 é possível observar um diagrama de blocos do sistema com controlo da 

corrente. 

Resolvendo as Equações (3.7) e (3.8) em relação adE e qE obtêm-se as componentes da 

tensão a fornecer ao gerador de PWM de modo a que estas sejam geradas pelo 

conversor, controlando através destas as respectivas componentes da corrente. 

As componentes _d PII  e _q PII  resultam da aplicação do erro de cada uma das 

componentes da corrente aos respectivos controladores PI, sendo o erro calculado 

através da diferença entre o valor da referência de corrente e o valor adquirido. 

Uma vez que as grandezas a controlar são contínuas, devido à utilização da 

transformada de Park, é possível obter um bom aproveitamento da utilização de 
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controladores lineares do tipo PI, obtendo-se uma resposta dinâmica rápida e com 

pequena sobreelongação. 

1

S SR sL+

1

S SR sL+

 

Figura 3.5: Diagrama de funcionamento do sistema com controlo da corrente. 

Sendo a função de transferência dum controlador do tipo PI dada pela Equação (3.9), o 

dimensionamento do mesmo corresponde a determinar os ganhos proporcional, pk , e 

integral, ik , admitindo uma resposta aproximada a um sistema de 2ª ordem 

caracterizado por ξ  e nω . 

( )

( )
i

p

kY s
k

U s s
= +  (3.9) 

De acordo com os autores Verdelho e Marques (1998), para o modelo em espaço de 

estados das Equações (3.10) e (3.11) (sistema desacoplado), os ganhos podem ser 

dimensionados recorrendo às Equações (3.12) e (3.13), considerando o factor de 

amortecimento 2 / 2ξ =  (sistema criticamente amortecido).  



Capítulo 3 – Controlo de rectificadores trifásicos pulsados do tipo VSI 

78 

_

_

1
0 0

1
00

sd

d d PIs s

q q PIq s

ss

RdI
I IL Ldt
I IdI R

LLdt

� � � �� �

−
� � � �� � � � � �
� � � �� �

= +
� � � �

� � � �� � � � � �
−

� � � �� �� � � �� �

 (3.10) 

_ _d d PI q q PICC CC
d q

CC CC

V I V IdV I
I I

dt CV CV C

− −
= + −  (3.11) 

O valor da frequência de corte nω  será escolhido conforme a resposta temporal 

desejada, sendo necessariamente menor que a frequência de comutação do conversor. 

Segundo os mesmos autores este valor deverá ser pelo menos cinco vezes menor que a 

frequência de comutação. 

2p n s sk L Rξω= −  (3.12) 

2
i s nk L ω=  (3.13) 

A função de transferência das correntes activa e reactiva em malha fechada será dada 

pela Equação (3.14). 

2 2
_ _

/

2
q p i pd

d ref q ref s n n

I k s k kI

I I L s sξω ω

+
= =

+ +
 (3.14) 

Considerando os parâmetros da Tabela 3.1, obtêm-se a resposta a um degrau aplicado à 

função (3.14) apresentada na Figura 3.6. 

Tabela 3.1: Parâmetros para análise do sistema de controlo de corrente. 

sL  10 mH 

sR  0.1 Ω  

cf  10 kHz 

nω  / 5cω =12566 rad/s 
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Figura 3.6: Resposta da função de transferência do sistema de controlo de corrente a um degrau 

unitário. 

É possível observar o baixo tempo de estabelecimento e reduzida sobreelongação.  

Na Figura 3.7 representa-se a resposta em frequência da função (3.14), através do 

diagrama de Bode. 

 

Figura 3.7: Diagrama de Bode do sistema de controlo da corrente. 
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Observa-se uma significativa largura de banda, bem como uma margem de fase bastante 

grande. 

No caso do controlador da tensão contínua, recorre-se à Equação (3.15), obtida do 

modelo de espaço de estados do sistema (Equação(3.11)). 

_ _d ref d q ref qcc CC
E I E IdV I

dt C C C
= + −  (3.15) 

Linearizando e negligenciando a influência da corrente na saída do controlador da 

mesma, obtém-se o modelo simplificado da Figura 3.8. 
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Figura 3.8: Modelo simplificado do sistema de controlo da tensão contínua. 

Para um dado Vccξ  e _n Vccω , os ganhos do controlador são dados pelas Equações  (3.16), 

(3.17), (3.18) com 2 / 2Vccξ = . 

2
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E
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=  (3.16) 

_
_ 0

2 Vcc n Vcc
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E

ξ ω
=  (3.17) 

0

3
r

d

CC

V
E

V
=  (3.18) 

Foi utilizado um valor de 0
dE  constante devido ao facto de a sua variação ser pequena. 
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Em Verdelho e Marques (1998) é ainda referido que, para valores elevados de nω , 

tipicamente 12560nω >  rad/s e implicando uma frequência de comutação superior a 

10kHz, é possível dispensar o cálculo das variáveis s dL Iω  e s qL Iω , passando o 

controlador de corrente a ser constituído exclusivamente pelos controladores PI, sendo 

os ganhos do controlador calculados do modo anteriormente referidos. 

Apesar da utilização de variáveis referenciadas a eixos síncronos com a rede eléctrica, 

tornar as grandezas a controlar lineares, sendo assim possível a utilização de 

controladores do tipo PI, surgem diversas dificuldades. 

Os controladores do tipo PI apenas possuem um bom desempenho numa determinada 

gama de funcionamento. A existência de não linearidades no sistema, tais como a 

possível não linearidade da carga CC, o tempo morto dos semicondutores de potência e 

o atraso introduzido pela utilização de meios digitais, implicando o atraso devido à 

amostragem, degradando o seu desempenho. 

A dificuldade na obtenção de parâmetros exactos sobre as características dos elementos 

passivos e sobre a rede eléctrica, aliados à baixa constante de tempo da resposta da 

corrente alternada, introduzem dificuldades adicionais. 

Pode ainda referir-se que o controlador será implementado num processador com poder 

de cálculo limitado em tempo, donde a frequência de cálculo sofrerá essa mesma 

limitação. Também o conversor analógico/digital utilizado para amostrar as grandezas 

necessárias ao algoritmo de controlo possui limitações temporais. 

Existe ainda a limitação da frequência de comutação dos semicondutores de potência, 

proporcional às respectivas perdas térmicas, devendo por esse mesmo facto ser mantida 

abaixo de um determinado valor. 

A discretização do controlador, necessária uma vez que este será implementado com 

recurso a um microcontrolador, pode ser acrescentada como último passo no projecto do 

controlador. 

É importante ter em conta, mesmo na fase inicial do projecto, que o controlador será 

discretizado e implementado digitalmente. Em particular, deve ser considerado o atraso 

do sample & hold (S/H) (aproximadamente metade do período de amostragem). Para a 

compensação deste atraso, a margem de fase deverá ser sobredimensionada. Uma regra 
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empírica será aumentar a mesma margem em, pelo menos, 20º, para uma frequência de 

cruzamento de aproximadamente uma década abaixo da frequência de amostragem 

(Buso (1999)). 

O controlador contínuo no tempo deverá então ser convertido no seu modelo 

equivalente discreto. Esta tarefa pode ser facilmente conseguida através da substituição 

dos integradores analógicos por integradores digitais, de acordo com um método de 

integração discreta. 

Utilizando o método de integração de Euler, o equivalente em Laplace é: 

1(1 )z
s

T

−−
=  (3.19) 

sendo T o período de amostragem. 

No caso do controlador PI, o seu equivalente digital tem o diagrama de blocos 

apresentado na Figura 3.9, em que 'i ik kT= . 

+

+

y(k)u(k)

'ik

pk

1z−

i(k)

+

+

 

Figura 3.9: Controlador do tipo PI 

De acordo com o diagrama, a implementação digital da função de controlo é dada pela 

Equação (3.20). 

( ) ( )

( ) ( 1) ' ( )

( ) ( ) ( )

p p

i

p

y k k u k

i k i k k u k

y k y k i k

=

= − +

= +

 (3.20) 

Sendo de fácil implementação em microprocessador, requer poucos ciclos de relógio 

para ser calculada. 

Para o controlador de tensão proporcional/integral a expressão é apresentada na 

Equação (3.21). 
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 (3.21) 

O cálculo das tensões de referência a gerar pelo conversor, _d refE  e _q refE , utilizando os 

controladores PI da corrente activa e reactiva, é apresentado na Equação (3.22). 
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 (3.22) 

3.3 Controlo Directo da Potência 

O controlo directo da potência (Direct Power Control - DPC) permite controlar 

independentemente o trânsito das potências instantâneas activa e reactiva entre a rede 

eléctrica e um barramento de tensão contínua. 

De génese semelhante ao método de controlo directo do binário do motor assíncrono 

trifásico DTC, desenvolvido por Takahashi e Noguchi (1986), o DPC (Figura 3.10) foi 

originalmente apresentado pelos mesmos autores (Noguchi, Tomiki et al. (1998)), sendo 

posteriormente desenvolvido por Datta e Ranganathan (2001) e por Malinowski, 

Kazmierkowski, Hansen et al. (2001). Um algoritmo de controlo de um rectificador 

baseado no DTC foi também apresentado por Tarkiainen, Pöllänen et al. (2003). 

O DTC ganhou maior notoriedade quando a empresa ABB introduziu no mercado o 

primeiro drive comercial que utiliza esta técnica. 

Enquanto no primeiro método é possível o controlo directo e independente do fluxo e 

do binário do motor, no segundo caso o mesmo é possível em relação às potências 

instantâneas activa e reactiva do conversor. 
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Para que as potências activa e reactiva sejam controladas directamente e de maneira 

independente, é necessária a selecção de um vector de comutação óptimo. Essa selecção 

é efectuada de modo a manter os valores das potências em questão dentro de uma banda 

de histerese definida por dois controladores existentes para o efeito. Isto é conseguido 

seleccionando o vector pretendido de uma tabela, onde estão colocados os vectores de 

comutação para uma dada entrada.  

Os valores de entrada dessa tabela são os resultados dos dois comparadores histeréticos 

(um para a potência activa e outro para a potência reactiva) e a posição do vector de 

fluxo virtual ou de tensão da rede. 

Enquanto a referência da potência reactiva é tipicamente nula, de modo a obter factor de 

potência unitário, a referência da potência activa provém de um controlador do tipo PI, 

de modo manter a tensão do barramento contínuo numa dada referência. 

 

Figura 3.10: Diagrama de controlo do DPC 
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Verifica-se que as principais características do DPC são controlo directo das potências 

instantâneas activa e reactiva, controlo indirecto da tensão e corrente, correntes 

alternadas sinusoidais, pequena ondulação de potência, dinâmica excelente e frequência 

de comutação do inversor dependente da banda de histerese. 

Possui ainda ausência de transformação de coordenadas fixas para rotativas (que são por 

norma necessárias em diversas aplicações de controlo vectorial) e ausência de bloco 

específico de modulação. 

Como principal desvantagem tem-se a existência de frequência de comutação variável 

(Noguchi, Tomiki et al. (1998); Malinowski, Kazmierkowski, Hansen et al. (2001)). 

3.3.1 Princípio de funcionamento 

3.3.1.1 Controlador de tensão contínua 

Na Figura 3.10 é possível observar uma implementação do DPC aplicado ao controlo da 

tensão contínua de um rectificador pulsado do tipo VSI. 

Utilizando um controlador linear do tipo PID, é possível gerar uma referência de 

potência activa, capaz de controlar a tensão do barramento contínuo, tal como noutros 

métodos analisados anteriormente. 

3.3.1.2 Estimação dos valores de potência activa e reactiva 

Através da aquisição dos valores das tensões compostas da rede e das correntes na 

bobina de filtragem é possível estimar os valores da potência activa e reactiva. 

Para isso, aplica-se a transformada de Clark à tensão e à corrente da rede, obtendo assim 

os valores das mesmas, em coordenadas estáticas ,α β . 

*

*

Re( )

Im( )

s s

s s

p V I

q V I

Ê =Í
Ë

=ÍÌ

� �

� �   (3.23) 

Partindo das Equações (3.23), obtêm-se as Equações (3.24), sendo possível através 

destas estimar os valores das potências. 

p V I V I

q V I V I

α α β β

β α α β

= +ÊÍ
Ë

= −ÍÌ
 (3.24) 
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3.3.1.3 Controladores histeréticos 

O valor da potência activa instantânea (p) resultante da Equação (3.24), é comparado 

com uma referência de potência activa proveniente do controlador de tensão contínua. 

Para efectuar esta operação é utilizado um comparador histerético de 3 níveis, tal como 

demonstrado na Figura 3.11.  

 

Figura 3.11: Comparador histerético de três níveis. 

Assim o resultado poderá ser aumentar, diminuir ou manter a potência activa, conforme 

este se desloque ou não para fora dos limites do comparador. 

Analogamente, também o valor da potência reactiva será comparado com o valor de 

uma referência de potência reactiva, sendo desta vez utilizado um comparador 

histerético de dois níveis (Figura 3.12).  

O resultado poderá ser aumentar ou diminuir o valor da potência reactiva. 

Factor importante nestas operações é a largura da banda de histerese qH . Quanto menor 

for o seu valor, maior será a frequência de comutação. Por outro lado, a diminuição do 

valor da janela de histerese leva a menor ondulação de corrente, a melhores 

características dinâmicas e a menor conteúdo harmónico na corrente alternada.  

 

Figura 3.12: Comparador histerético de dois níveis. 

A utilização de um comparador de três níveis leva a uma melhor resposta dinâmica da 

potência activa, sendo os vectores nulos deste modo naturalmente seleccionados. A 
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utilização de vectores nulos leva a uma menor frequência de comutação, em 

comparação com um comparador de dois níveis. 

3.3.1.4 Identificação de sector 

Com a utilização do método do fluxo virtual, apresentado na Secção 2.5.3, obtêm-se as 

componentes em ,α β  do fluxo virtual Ψ
f

. 

A posição angular do vector Ψ
f

 é determinada a partir destas duas componentes do 

fluxo (Equação (3.25)). 

arctan β

α

ψ
θ

ψ

� �

=
� �
� �  (3.25) 

Uma vez conhecida a posição angular, torna-se possível determinar o sector (Figura 

3.13) em que o referido vector de encontra.  

 

Figura 3.13: Divisão do espaço vectorial em 6 sectores. 

3.3.1.5 Tabela de selecção de vector de comutação  

Será agora o conjunto dos resultados dos comparadores { } { }( )1,0, 1 , 0, 1p q∈ − + ∈ +  e o 

resultado da função de determinação do sector que, ao serem aplicados a uma tabela de 

selecção de comutação óptima (Tabela 3.2) impõem qual o vector a ser aplicado ao 

inversor. 

Os vectores de comutação são apresentados na Figura 3.14. 
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Tabela 3.2: Tabela de selecção de vector de comutação. 

p q Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector 6 

1 1 
2V  3V  4V  5V  6V  1V  

0 1 
7V  0V  7V  0V  7V  0V  

-1 1 
6V  1V  2V  3V  4V  5V  

1 0 
3V  4V  5V  6V  1V  2V  

0 0 
0V  7V  0V  7V  0V  7V  

-1 0 
5V  6V  1V  2V  3V  4V  

 

A construção da tabela é efectuada de modo a produzir o deslocamento pretendido do 

vector Ψ
f

, atendendo ao facto que apenas devem ser escolhidos vectores de comutação 

que se encontrem na vizinhança do vector de comutação actual, de modo a minimizar a 

ondulação de potência e consequente taxa de distorção harmónica. 

Conforme se pode observar na Figura 3.14, o vector de tensão aplicado provocará um 

deslocamento do vector de fluxo, de modo a que sejam obtidos os resultados 

determinados pelos comparadores e pela função de selecção de sector. 

Ψ
f

 

Figura 3.14: Aplicação de vector de comutação ao vector fluxo. 

Assim, conforme o sector onde o vector fluxo se encontre, será aplicado o vector que 

melhor satisfaça os requisitos de entrada na tabela.  

O trajecto do vector Ψ
f

 deverá ser semelhante ao apresentado na Figura 3.15. 
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Ψ
f

 

Figura 3.15: Exemplo de trajecto do vector de fluxo virtual. 

Por exemplo, considerando a situação apresentada na Figura 3.14, verifica-se que caso 

se pretenda um aumento da potência activa e diminuição da potência reactiva se deverá 

aplicar o vector 3V
f

, pois será aquele que provocará o maior deslocamento do vector Ψ
f

 

no sentido directo, enquanto o vector 5V
f

 provocaria o maior deslocamento no sentido 

inverso.  

Para a mesma situação, mas com aumento das potências activa e reactiva, seria aplicado 

o vector 2V
f

, sendo aplicado o vector 6V
f

 para aumento da potência activa e diminuição 

da potência reactiva. 

Sempre que a potência activa se encontra dentro dos limites de histerese é aplicado um 

vector nulo (0 ou 7).  

3.4 Conclusões 

Não pretendendo ser exaustivo em termos de análise de todos os métodos de controlo 

possíveis de ser utilizados no controlo do conversor em estudo, neste capítulo foram 

apresentados três métodos de controlo de potência, aplicados a um rectificador pulsado 

do tipo VSI: 

• Controlo da corrente por histerese. 

• Controlo vectorial da corrente orientado à tensão da rede (VOC). 

• Controlo directo da potência. 

Para tal foram descritos os blocos que constituem cada um dos métodos de controlo, 

bem como as principais características de cada um. 
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4 Simulação 

O desenvolvimento de um rectificador do tipo VSI é uma tarefa complexa e 

multidisciplinar, de difícil tratamento analítico.  

Surge assim a necessidade de utilização de ferramentas de simulação que permitam a 

verificação de várias vertentes do trabalho, desde o dimensionamento de componentes 

passivos ao comportamento dinâmico do sistema. 

A utilização do software de simulação electromecânica Saber revela-se adequada, pois 

permite a simulação conjunta de sistemas analógicos e digitais, do hardware e do 

software de controlo, sendo possível a verificação do funcionamento de todo o conjunto 

que compõe o rectificador. 

Seguindo a lógica referida e utilizando modelos já existentes no software de simulação, 

foi construído um modelo do rectificador (Figura 4.1). 

Para simular o controlador, e tendo em vista a futura implementação experimental do 

sistema, foi desenvolvido um modelo do microcontrolador, considerando uma 

frequência de amostragem de 10 kHz, em linguagem MAST (linguagem de modelação 

do software Saber), que permite a interligação entre o software de simulação e 

programas escritos em linguagens de programação convencionais como Fortran ou C. 

Deste modo, é possível desenvolver e validar o software de controlo em linguagem C, 

tornando-se a migração para um microcontrolador mais fácil e segura. 

As simulações efectuadas abrangem o funcionamento em regime dinâmico e o regime 

permanente. São também apresentadas situações de perturbações da tensão da rede 
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eléctrica, nomeadamente a existência do 5º e 7º harmónicos de tensão num caso, e 

desequilíbrio entre a amplitude das tensões da mesma, noutro. 

 

Figura 4.1: Modelo do hardware em Saber. 

De modo a contemplar as situações relevantes para a verificação do funcionamento e 

desempenho dos diversos métodos de controlo estudados, foi definido um mapa de 

simulações, apresentado na Figura 4.2. 

Os parâmetros da simulação são apresentados na Tabela 4.1. 

Numa primeira abordagem é verificado o funcionamento em regime permanente, com 

potência nominal e com apenas 10% da mesma, sendo a carga acoplada ao barramento 

contínuo do tipo resistiva. 

No que respeita ao regime dinâmico, o conversor é submetido a um degrau no valor da 

carga que provoca uma variação de 10-100% da corrente nominal e posteriormente a 

outro degrau com acção inversa (ponto 3 e 4 respectivamente, no mapa de simulações). 
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Tabela 4.1: Parâmetros de simulação. 

Tensão contínua Vcc 650 V 

Corrente contínua nominal Icc 33 A 

Potência nominal  Pn 21.5 kVA 

Tensão alternada Vac 230V rms 

Frequência da tensão alternada fac 50 Hz 

Indutância de filtragem L 10 mH 

Resistência da indutância de filtragem Rl 10 mっ 

Condensador de filtragem C 15 mF 

Frequência de comutação Fc 10 kHz 

Frequência de amostragem Fa 10 kHz 

Indutância da rede eléctrica Ls 100 µH 

Resistência da rede eléctrica Rs 1 mっ 

 

De modo a verificar o funcionamento no 2º quadrante (fluxo de potência do barramento 

contínuo para a rede eléctrica), substitui-se a carga resistiva por uma fonte de corrente 

(simulando assim um possível ponto de funcionamento de uma fonte de energia 

renovável, tal como um gerador eólico, uma célula de combustível ou um painel solar) e 

submete-se o conversor a uma variação do sentido da corrente CC (ponto 5 no mapa de 

simulações). 

 

Figura 4.2: Mapa de simulações – Variação da carga aplicada ao barramento CC. 
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A influência de perturbações da rede eléctrica é verificada através da introdução de 

harmónicos de tensão, 5º harmónico com 15% do valor nominal de tensão e 7º 

harmónico com 10% do valor nominal de tensão alternada da rede eléctrica (ponto nº 6 

do mapa de simulações). 

É também verificada a influência do desequilíbrio das tensões alternadas, sendo neste 

caso uma fase colocada a 120% e outra a 80% do valor nominal, sendo mantido 

inalterado o valor da terceira (ponto nº 7 do mapa de simulações). Para a realização 

destes dois últimos pontos é utilizada uma carga resistiva de valor nominal. 

Como termo de comparação entre os diversos métodos de controlo, é efectuada uma 

análise baseada na qualidade da corrente alternada consumida ou injectada na rede 

eléctrica, através da observação do espectro da corrente e respectiva taxa de distorção 

harmónica. Também são caracterizados os respectivos regimes dinâmicos. 

4.1 Rectificador com controlo por histerese 

4.1.1 Descrição 

Apresentam-se nas secções seguintes os resultados do conjunto de simulações 

anteriormente referidos, utilizando o método de controlo de corrente por histerese 

(apresentado na Secção 3.1), associado a um sincronizador do tipo “Fluxo-Virtual”. 

4.1.2 Regime permanente. Corrente nominal. Carga 

resistiva 

Neste ponto é possível verificar o funcionamento em regime permanente, potência 

nominal, com uma carga resistiva de 20 Ω acoplada ao barramento contínuo. 

São apresentadas imagens das principais grandezas eléctricas do sistema, quer da parte 

da carga (CC) quer da parte da rede eléctrica (CA). 

O comportamento do conversor na parte CC é apresentado na Figura 4.3, na qual é 

possível observar a tensão contínua e a respectiva referência, bem como a corrente na 

carga. 
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A interacção do conversor com a rede eléctrica é apresentada na Figura 4.4. Além da 

tensão e da corrente na fase r, são também apresentadas as referências de corrente em 

eixos d,q e na fase r. 

Na Figura 4.5 é possível observar a tensão da rede eléctrica na fase r e a corrente nas 

três fases. 

É também apresentado o espectro da corrente da fase r, obtido recorrendo à 

transformada de Fourier aplicada a uma amostra de um período ([4.4; 4.42 s]), 

correspondendo a Figura 4.7 a um horizonte de frequências de 8 kHz e a Figura 4.8 a 

um horizonte de 27 kHz. Enquanto no primeiro caso pode observar-se a distribuição 

espectral da corrente na zona de baixas frequências, a segunda situação permite 

observar a caracterização da forma de onda da corrente em termos de compatibilidade 

electromagnética, nomeadamente os limites absolutos dos harmónicos em janela 

alargada. 

 

Figura 4.3: Controlo por histerese. Carga nominal. Tensão e corrente contínua, referência de tensão 

(Vcc, Icc, Vcc_ref). 
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Figura 4.4: Controlo por histerese. Carga nominal. Corrente activa e reactiva em eixos d,q (Id, Iq), 

corrente e tensão na fase r (Vr, Ir), referência de corrente em eixos d,q e na fase r (Id_ref, Ir_ref). 

 

Figura 4.5: Controlo por histerese. Carga nominal. Tensão da rede eléctrica (fase r) e correntes nas fase 

r,s,t (Vr, Ir, Is, It). 

É possível verificar o seguimento da tensão contínua face à sua referência, tal como a 

existência de baixa ondulação da tensão. 

Do ponto de vista da corrente retirada à rede eléctrica, verifica-se a existência de 

corrente com forma sinusoidal, baixa ondulação, perfeitamente em fase com a 
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respectiva tensão. Verifica-se também o equilíbrio entre o valor de corrente nas três 

fases. 

O facto de a referência de amplitude da corrente (Id_ref) fornecida pelo controlador de 

tensão não coincidir com a amplitude da corrente activa, deve-se ao facto de a 

frequência de comutação utilizada não ser suficiente. Com a utilização de frequências 

de comutação mais elevadas, as duas grandezas em questão tendem a coincidir, tal 

como é possível verificar na Figura 4.6. 

 

Figura 4.6: Controlo por histerese. Carga nominal. Frequência de amostragem de 100 kHz. Corrente 

activa e reactiva em eixos d,q (Id, Iq), corrente e tensão na fase r (Vr, Ir), referência de corrente em eixos 

d,q e na fase r (Id_ref, Ir_ref). 
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Figura 4.7 : Controlo por histerese. Carga nominal. Espectro da corrente (fase r – 8 kHz). 

 

Figura 4.8: Controlo por histerese. Carga nominal. Espectro da corrente (fase r – 27 kHz). 

O espectro da corrente da fase r, obtido recorrendo à transformada de Fourier aplicada a 

uma amostra de um período, apresenta, tal como esperado, uma dispersão de 

harmónicos de baixa amplitude na zona entre 50 Hz-2 kHz, fruto da frequência de 

comutação variável inerente ao método utilizado. 
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A partir dos 2 kHz é visível um decréscimo do valor de amplitude dos harmónicos, 

sendo este decréscimo efectuado em torno das frequências múltiplas da frequência de 

amostragem. 

4.1.3 Regime permanente. 10% da corrente nominal. 

Carga resistiva 

Tal como no ponto anterior, também neste ponto é possível verificar o funcionamento 

em regime permanente, mas neste caso com uma carga resistiva de 200 Ω acoplada ao 

barramento contínuo, ou seja com apenas 10% da potência nominal. 

São igualmente apresentadas imagens das principais grandezas eléctricas, quer da parte 

da carga acoplada ao barramento contínuo quer da parte da rede eléctrica (CA). 

O comportamento do conversor na parte CC é apresentado na Figura 4.9, enquanto na 

Figura 4.10 e na Figura 4.11 é apresentada a interacção do conversor com a rede 

eléctrica. 

É também apresentado o espectro da corrente da fase r, obtido recorrendo à 

transformada de Fourier aplicada a uma amostra de um período, correspondendo a 

Figura 4.12 a um horizonte de frequências de 8 kHz e a Figura 4.13 a um horizonte de 

27 kHz. 

 

Figura 4.9: Controlo por histerese. 10% da carga nominal. Tensão e corrente contínua, referência de 

tensão (Vcc, Icc, Vcc_ref). 
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Figura 4.10: Controlo por histerese. 10% da carga nominal. Corrente activa e reactiva em eixos d,q (Id, 

Iq), corrente e tensão na fase r (Vr, Ir), referência de corrente em eixos d,q e na fase r (Id_ref, Ir_ref). 

 

Figura 4.11: Controlo por histerese. 10% da carga nominal. Tensão da rede eléctrica (fase r) e correntes 

nas fases r,s,t (Vr ,Ir, Is, It). 

Enquanto a tensão contínua mantém o seguimento face à sua referência, do ponto de 

vista da corrente retirada à rede eléctrica, verifica-se o aumento da influência da 

ondulação sobre a componente fundamental. Este facto ocorre devido ao valor da 

ondulação ser constante apesar da amplitude da onda de corrente ter diminuído. 
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Figura 4.12: Controlo por histerese. 10% da carga nominal. Espectro da corrente (fase r – 8 kHz). 

 

Figura 4.13: Controlo por histerese. 10% da carga nominal. Espectro da corrente (fase r – 27 kHz). 

Da observação do espectro da corrente, verifica-se a manutenção das características 

anteriormente referidas, ocorrendo apenas a esperada diminuição da componente 

fundamental. 
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4.1.4 Regime transitório. Variação de 0.1In para In. 

Carga resistiva 

Enquanto nos pontos anteriores se verificou o funcionamento em regime permanente, 

neste ponto é apresentado o funcionamento em regime dinâmico, sendo aplicado um 

degrau através da variação da resistência de carga de 200 para 20 Ω, provocando uma 

variação de 10-100% na corrente nominal. 

O comportamento do conversor na parte CC é apresentado na Figura 4.14, na qual é 

possível observar a tensão contínua e a respectiva referência, bem como a corrente na 

carga. 

A interacção do conversor com a rede eléctrica é apresentado na Figura 4.15. Além da 

tensão e da corrente na fase r, são também apresentadas as referências de corrente em 

eixos d,q e na fase r. 

Na Figura 4.16, é possível observar a tensão da rede eléctrica na fase r e a corrente nas 

três fases. 

 

Figura 4.14: Controlo por histerese. Variação de carga: 0.1In para In. Tensão e corrente contínua, 

referência de tensão (Vcc, Icc, Vcc_ref). 
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Figura 4.15: Controlo por histerese. Variação de carga: 0.1In para In. Corrente activa e reactiva em 

eixos d,q (Id,Iq), corrente e tensão na fase r (Vr, Ir), referência de corrente em eixos d,q e na fase r 

(Id_ref, Ir_ref). 

 

Figura 4.16: Controlo por histerese. Variação de carga: 0.1In para In. Tensão da rede eléctrica (fase r) 

e correntes nas fases r,s,t (Vr, Ir, Is, It). 

Com a variação da carga, verifica-se a existência de uma subelongação de 

aproximadamente 1% (8 V), com uma duração de 200 ms, retomando o valor da 

referência de tensão. Verifica-se igualmente um pequeno aumento da ondulação de 

tensão. 
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Do ponto de vista da corrente alternada é de salientar o seguimento constante da 

referência de corrente fornecida pelo controlador de tensão contínua. 

Todas as outras características se mantêm face ao regime permanente. 

4.1.5 Regime transitório. Variação de In para 0.1In. 

Carga resistiva 

Neste ponto é apresentado o funcionamento do conversor em regime dinâmico, sendo 

aplicado um degrau inverso do anterior, variando a carga de 20 para 200 Ω, provocando 

uma variação de 100-10% na corrente nominal. 

O comportamento do conversor na parte CC é apresentado na Figura 4.17, enquanto na 

Figura 4.18 e na Figura 4.19 é apresentada a interacção do conversor com a rede 

eléctrica. 

 

Figura 4.17: Controlo por histerese. Variação de carga: In para 0.1In. Tensão e corrente contínua, 

referência de tensão (Vcc, Icc, Vcc_ref). 
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Figura 4.18: Controlo por histerese. Variação de carga: In para 0.1In. Corrente activa e reactiva em 

eixos d,q (Id, Iq), corrente e tensão na fase r (Vr, Ir), referência de corrente em eixos d,q e na fase r 

(Id_ref, Ir_ref). 

 

Figura 4.19: Controlo por histerese. Variação de carga: In para 0.1In. Tensão da rede eléctrica (fase r) 

e correntes nas fases r,s,t (Vr, Ir ,Is, It). 

Neste caso verifica-se a existência de uma sobrelongação de aproximadamente 8 V, 

tendo, tal como no caso anterior uma duração de aproximadamente 200 ms. Verifica-se 

uma pequena diminuição da ondulação de tensão. 
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Uma vez mais, é de referir o seguimento constante da referência de corrente fornecida 

pelo controlador de tensão contínua, mantendo todas as outras características face ao 

regime permanente. 

4.1.6 Regime transitório. Variação de In para -In. Fonte 

de corrente 

Neste ponto apresenta-se o funcionamento em regime dinâmico, agora com uma fonte 

de corrente a substituir a carga resistiva, de modo a verificar a transição entre o 1º e o 2º 

quadrante (fluxo de potência do barramento contínuo para a rede eléctrica). Para tal, 

aplica-se um degrau na fonte de corrente, variando o valor da corrente contínua de 32.5 

para -32.5 A, provocando a inversão do sentido da corrente. 

O comportamento do conversor na parte CC é apresentado na Figura 4.20, na qual é 

possível observar a tensão contínua e a respectiva referência, bem como a corrente na 

carga. 

A interacção do conversor com a rede eléctrica é apresentada na Figura 4.21, sendo 

igualmente possível observar um pormenor da inversão do sentido da corrente. Além da 

tensão e da corrente na fase r, são também apresentadas as referências de corrente em 

eixos d,q e na fase r. Na Figura 4.22, é possível observar a tensão da rede eléctrica na 

fase r e a corrente nas três fases. 
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Figura 4.20: Controlo por histerese. Fonte de corrente como carga. Variação de carga: In para -In. 

Tensão e corrente contínua, referência de tensão (Vcc, Icc, Vcc_ref). 

 

Figura 4.21: Controlo por histerese. Fonte de corrente como carga. Variação de carga: In para -In. 

Corrente activa e reactiva em eixos d,q (Id, Iq), corrente e tensão na fase r (Vr, Ir), referência de 

corrente em eixos d,q e na fase r (Id_ref, Ir_ref). 
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Figura 4.22: Controlo por histerese. Fonte de corrente como carga. Variação de carga: In para -In. 

Tensão da rede eléctrica (fase r) e correntes nas fases r,s,t (Vr, Ir, Is, It). 

Com a variação da carga, verifica-se a existência de uma sobrelongação de 

aproximadamente 9 V, seguida de uma subelongação de aproximadamente 6 V com 

uma duração de pouco mais de 250 ms, retomando o valor da referência de tensão. 

Verifica-se seguimento constante da referência de corrente fornecida pelo controlador 

de tensão contínua, sendo ainda de salientar a velocidade da inversão de corrente, bem 

como o correcto funcionamento do conversor no 2º quadrante. 

Todas as outras características se mantêm face ao regime permanente. 

4.1.7 Regime permanente. Corrente nominal. Carga 

resistiva. Rede eléctrica distorcida 

Uma vez mais é possível verificar o funcionamento do conversor em regime 

permanente, agora com a rede eléctrica sujeita a distorção harmónica. 

Sendo a potência nominal, com uma carga resistiva de 20 Ω acoplada ao barramento 

contínuo, a rede foi distorcida através da introdução do 5º harmónico com 15% do valor 

nominal de tensão e do 7º harmónico com 10% do valor nominal de tensão alternada da 

rede eléctrica. 
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O comportamento do conversor na parte CC é apresentado na Figura 4.23, na qual é 

possível observar a tensão contínua e a respectiva referência, bem como a corrente na 

carga. 

A interacção do conversor com a rede eléctrica é apresentada na Figura 4.24. Além da 

tensão e da corrente na fase r, são também apresentadas as referências de corrente em 

eixos d,q e na fase r. 

Na Figura 4.25 é possível observar a tensão da rede eléctrica na fase r e a corrente nas 

três fases. 

É também apresentado o espectro da corrente da fase r, obtido recorrendo à 

transformada de Fourier aplicada a uma amostra de um período, correspondendo a 

Figura 4.27 a um horizonte de frequências de 8 kHz e a Figura 4.26 a um horizonte de 

27 kHz. 

 

Figura 4.23: Controlo por histerese. Carga nominal. Tensão da rede eléctrica distorcida. Tensão e 

corrente contínua, referência de tensão (Vcc, Icc, Vcc_ref). 
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Figura 4.24: Controlo por histerese. Carga nominal. Tensão da rede eléctrica distorcida. Corrente 

activa e reactiva em eixos d,q (Id, Iq), corrente e tensão na fase r (Vr, Ir), referência de corrente em eixos 

d,q e na fase r (Id_ref, Ir_ref). 

 

Figura 4.25: Controlo por histerese. Carga nominal. Tensão da rede eléctrica distorcida. Tensão da rede 

eléctrica (fase r) e correntes nas fases r,s,t (Vr, Ir, Is, It). 

É possível verificar que as condições de seguimento da tensão contínua, face à sua 

referência se mantêm, sendo de salientar o aumento da ondulação da tensão. 
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Do ponto de vista da corrente retirada à rede eléctrica, mantém-se a fase da onda de 

corrente face à tensão alternada, existindo alguma deformação na forma de onda da 

corrente das três fases. 

 

Figura 4.26: Controlo por histerese. Carga nominal. Tensão da rede eléctrica distorcida. Espectro da 

corrente (fase r – 8 kHz). 

 

Figura 4.27: Controlo por histerese. Carga nominal. Tensão da rede eléctrica distorcida. Espectro da 

corrente (fase r – 27 kHz). 
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O espectro da corrente da fase r, obtido recorrendo à transformada de Fourier aplicada a 

uma amostra de um período, apresenta um pequeno aumento do valor dos harmónicos 

de baixa frequência, mantendo a dispersão de harmónicos já existente nessa mesma 

zona (50 Hz-2 kHz). 

4.1.8 Regime permanente. Corrente nominal. Carga 

resistiva. Rede eléctrica desequilibrada 

Por fim é verificada a influência do desequilíbrio das tensões alternadas sobre o 

funcionamento do conversor em regime permanente, com uma carga resistiva de 20 Ω 

acoplada ao barramento contínuo, sendo neste caso uma fase colocada a 120% e outra a 

80% do valor nominal, sendo mantido inalterado o valor da terceira. São igualmente 

apresentadas imagens das principais grandezas eléctricas, quer da parte da carga 

acoplada ao barramento contínuo quer da parte da rede eléctrica (CA). 

O comportamento do conversor na parte CC é apresentado na Figura 4.28, enquanto na 

Figura 4.29 e na Figura 4.30 é apresentada a interacção do conversor com a rede 

eléctrica. 

É também apresentado o espectro da corrente da fase r, obtido recorrendo à 

transformada de Fourier aplicada a uma amostra de um período, correspondendo a 

Figura 4.31 a um horizonte de frequências de 8 kHz e a Figura 4.32 a um horizonte de 

27 kHz. 
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Figura 4.28: Controlo por histerese. Carga nominal. Tensão da rede eléctrica desequilibrada. Tensão e 

corrente contínua, referência de tensão (Vcc, Icc, Vcc_ref). 

 

Figura 4.29: Controlo por histerese. Carga nominal. Tensão da rede eléctrica desequilibrada. Corrente 

activa e reactiva em eixos d,q (Id,Iq), corrente e tensão na fase r (Vr, Ir), referência de corrente em eixos 

d,q e na fase r (Id_ref, Ir_ref). 
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Figura 4.30: Controlo por histerese. Carga nominal. Tensão da rede eléctrica desequilibrada. Tensão da 

rede eléctrica (fase r) e correntes nas fases r,s,t (Vr, Ir ,Is, It). 

Apesar de se manter o seguimento da tensão contínua, face à sua referência verifica-se 

uma ligeira degradação da tensão contínua, com o aparecimento de uma ondulação de 

cerca de 0.6 V em torno do valor de referência. 

Do ponto de vista da corrente retirada à rede eléctrica, verifica-se a manutenção da fase 

da onda de corrente face à tensão alternada, existindo uma maior distorção da forma de 

onda relativamente ao ponto anterior. 

Verifica-se também a existência de alguma deformação entre a forma de onda da 

corrente entre as três fases, sendo de salientar a manutenção do equilíbrio entre as 

mesmas. 
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Figura 4.31: Controlo por histerese. Carga nominal. Tensão da rede eléctrica desequilibrada. Espectro 

da corrente (fase r – 8 kHz). 

 

Figura 4.32: Controlo por histerese. Carga nominal. Tensão da rede eléctrica desequilibrada. Espectro 

da corrente (fase r – 27 kHz). 

O espectro da corrente da fase r, obtido recorrendo à transformada de Fourier aplicada a 

uma amostra de um período, apresenta um aumento do valor dos harmónicos de baixa 

frequência face aos resultados anteriores, mantendo a dispersão de harmónicos já 

existente nessa mesma zona (50 Hz-2 kHz). 
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4.1.9 Comentários � Controlo por histerese 

O método de controlo de corrente por histerese, associado a um controlador de tensão 

do tipo PI, revela-se um método viável para uma aplicação do tipo rectificador pulsado 

tipo VSI. 

Possui um correcto seguimento do valor de tensão contínua de referência em todas as 

situações, bem como rápida resposta a variações de carga, com pequena perturbação da 

tensão, cumprindo as metas definidas aquando do dimensionamento do controlador PI 

de controlo da tensão contínua. 

É também possível verificar que o valor de ondulação da tensão contínua é influenciado 

pelas perturbações da rede, em especial no caso de desequilíbrio das tensões da rede 

eléctrica. 

No que respeita à corrente alternada, verifica-se o seguimento da referência de corrente 

constante e rápido, salientando-se a influência da frequência de amostragem, 

necessariamente elevada para um seguimento perfeito. 

Sendo possível a inversão do sentido da corrente, confirma-se a possibilidade de 

operação no 2º quadrante. 

Em qualquer condição, o controlo da corrente por histerese proporciona baixo conteúdo 

harmónico na corrente de entrada. 

Como aspecto menos positivo é de salientar a existência de frequência de comutação 

variável, dificultando o projecto quer do filtro de ligação à rede eléctrica, quer dos 

semicondutores. 

A degradação da rede leva à degradação do funcionamento do conversor, apesar de se 

manterem características muito aceitáveis em todas as grandezas eléctricas. 

4.2 Rectificador com controlo vectorial 

4.2.1 Descrição 

São apresentados nesta secção os resultados do conjunto de simulações anteriormente 

referidos, utilizando o método de controlo vectorial (apresentado na Secção 3.2), 
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associado a um sincronizador do tipo “Fluxo Virtual” e a modulação por largura de 

impulsos vectorial, com frequência de comutação de 10 kHz. 

4.2.2 Regime permanente. Corrente nominal. Carga 

resistiva 

Neste ponto é possível verificar o funcionamento em regime permanente, potência 

nominal, com uma carga resistiva de 20 Ω acoplada ao barramento contínuo. 

São apresentados resultados das principais grandezas eléctricas do sistema, quer da 

parte da carga (CC) quer da parte da rede eléctrica (CA). 

O comportamento do conversor na parte CC é apresentado na Figura 4.33, na qual é 

possível observar a tensão contínua e a respectiva referência, bem como a corrente na 

carga. 

A interacção do conversor com a rede eléctrica é apresentado na Figura 4.34. Além da 

tensão e da corrente na fase r, são também apresentadas as referências de corrente em 

eixos d,q e na fase r. Na Figura 4.35 é possível observar a tensão da rede eléctrica na 

fase r e a corrente nas três fases. 

É também apresentado o espectro da corrente da fase r, obtido recorrendo à 

transformada de Fourier aplicada a uma amostra de um período, correspondendo a 

Figura 4.36 a um horizonte de frequências de 8 kHz e a Figura 4.37 a um horizonte de 

27 kHz. 
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Figura 4.33: VOC. Carga nominal. Tensão e corrente contínua, referência de tensão (Vcc, Icc, Vcc_ref). 

 

Figura 4.34: VOC. Carga nominal. Corrente activa e reactiva em eixos d,q (Id, Iq), corrente e tensão na 

fase r (Vr, Ir), referência de corrente em eixos d,q (Id_ref). 
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Figura 4.35: VOC. Carga nominal. Tensão da rede eléctrica (fase r) e correntes nas fases r,s,t (Vr, Ir, Is, 

It). 

Verifica-se o seguimento da tensão contínua, face à sua referência, bem como 

ondulação de tensão de muito baixa amplitude. 

Do ponto de vista da corrente na rede eléctrica, verifica-se a existência de corrente com 

forma sinusoidal, praticamente sem ondulação, perfeitamente em fase com a respectiva 

tensão. Verifica-se também o equilíbrio entre o valor de corrente nas três fases. 

Neste caso, a referência de amplitude da corrente (Id_ref) fornecida pelo controlador de 

tensão coincide completamente com a amplitude da corrente activa. 
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Figura 4.36: VOC. Carga nominal. Espectro da corrente (fase r – 8 kHz). 

 

Figura 4.37: VOC. Carga nominal. Espectro da corrente (fase r – 27 kHz). 

O espectro da corrente da fase r, obtido recorrendo à transformada de Fourier aplicada a 

uma amostra de um período, apresenta um conteúdo harmónico de muito baixo valor, 

possuindo um ligeiro aumento da sua amplitude em torno do valor da frequência de 

comutação e seus múltiplos. 
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4.2.3 Regime permanente. 10% da corrente nominal. 

Carga resistiva 

Tal como no ponto anterior, também neste ponto é possível verificar o funcionamento 

em regime permanente, mas neste caso com uma carga resistiva de 200 Ω acoplada ao 

barramento contínuo, ou seja com apenas 10% da potência nominal. 

São igualmente apresentados resultados das principais grandezas eléctricas, quer da 

parte da carga acoplada ao barramento contínuo quer da parte da rede eléctrica (CA). 

O comportamento do conversor na parte CC é apresentado na Figura 4.38, enquanto na 

Figura 4.39 e na Figura 4.40 é apresentada a interacção do conversor com a rede 

eléctrica. É também apresentado o espectro da corrente da fase r, obtido recorrendo à 

transformada de Fourier aplicada a uma amostra de um período, correspondendo a 

Figura 4.41 a um horizonte de frequências de 8 kHz e a Figura 4.42 a um horizonte de 

27 kHz. 

 

Figura 4.38: VOC. 10% da carga nominal. Tensão e corrente contínua, referência de tensão (Vcc, Icc, 

Vcc_ref). 
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Figura 4.39: VOC. 10% da carga nominal. Corrente activa e reactiva em eixos d,q (Id, Iq), corrente e 

tensão na fase r (Vr, Ir), referência de corrente em eixos d,q (Id_ref). 

 

Figura 4.40: VOC. 10% da carga nominal. Tensão da rede eléctrica (fase r) e correntes nas fases r,s,t 

(Vr, Ir, Is, It). 

É possível verificar a continuação do bom comportamento da tensão contínua face à sua 

referência. 

Do ponto de vista da corrente pedida à rede eléctrica, mantêm-se as boas características 

do ponto anterior, verificando-se, tal como no método de controlo anteriormente 

apresentado, o aumento da influência da ondulação sobre a componente fundamental.  
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Figura 4.41: VOC. 10% da carga nominal. Espectro da corrente (fase r – 8 kHz). 

 

Figura 4.42: VOC. 10% da carga nominal. Espectro da corrente (fase r – 27 kHz). 

Da observação do espectro da corrente, verifica-se a manutenção das características 

anteriormente referidas, ocorrendo apenas a esperada diminuição da componente 

fundamental. 
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4.2.4 Regime transitório. Variação de 0.1In para In. 

Carga resistiva 

Enquanto nos pontos anteriores se verificou o regime permanente, neste ponto é 

apresentado o funcionamento em regime dinâmico, sendo aplicado um degrau, variando 

a resistência de carga de 200 para 20 Ω, provocando uma variação de 10-100% na 

corrente nominal. 

O comportamento do conversor na parte CC é apresentado na Figura 4.43, na qual é 

possível observar a tensão contínua e a respectiva referência, bem como a corrente na 

carga. 

A interacção do conversor com a rede eléctrica é apresentado na Figura 4.44. Além da 

tensão e da corrente na fase r, são também apresentadas as referências de corrente em 

eixos d,q e na fase r. 

Na Figura 4.45, é possível observar a tensão da rede eléctrica na fase r e a corrente nas 

três fases. 

 

Figura 4.43: VOC. Variação de carga: 0.1In para In. Tensão e corrente contínua, referência de tensão 

(Vcc, Icc, Vcc_ref). 
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Figura 4.44: VOC. Variação de carga: 0.1In para In. Corrente activa e reactiva em eixos d,q (Id, Iq), 

corrente e tensão na fase r (Vr, Ir), referência de corrente em eixos d,q (Id_ref). 

 

Figura 4.45: VOC. Variação de carga: 0.1In para In. Tensão da rede eléctrica (fase r) e correntes nas 

fases r,s,t (Vr, Ir, Is , It). 

Com a variação da carga, verifica-se a existência de uma subelongação de 

aproximadamente 8 V, com uma duração de 200 ms, retomando o valor da referência de 

tensão. Verifica-se igualmente um pequeno aumento da ondulação de tensão. 
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Do ponto de vista da corrente alternada é de salientar o seguimento constante da 

referência de corrente fornecida pelo controlador de tensão contínua, mantendo todas as 

outras características face ao regime permanente. 

4.2.5 Regime transitório. Variação de In para 0.1In. 

Carga resistiva 

Neste ponto é apresentado o funcionamento do conversor em regime dinâmico, sendo 

aplicado um degrau inverso do anterior, variando a resistência de carga de 20 para 200 

Ω, provocando uma variação de 100-10% na corrente nominal. 

O comportamento do conversor na parte CC é apresentado na Figura 4.46, enquanto na 

Figura 4.47 e na Figura 4.48 é apresentada a interacção do conversor com a rede 

eléctrica. 

 

Figura 4.46: VOC. Variação de carga: In para 0.1In. Tensão e corrente contínua, referência de tensão 

(Vcc, Icc, Vcc_ref). 
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Figura 4.47: VOC. Variação de carga: In para 0.1In. Corrente activa e reactiva em eixos d,q (Id, Iq), 

corrente e tensão na fase r (Vr, Ir), referência de corrente em eixos d,q (Id_ref). 

 

Figura 4.48: VOC. Variação de carga: In para 0.1In. Tensão da rede eléctrica (fase r) e correntes nas 

fases r,s,t (Vr, Ir, Is, It). 

Neste caso, verifica-se a existência de uma sobrelongação de aproximadamente 10.5 V, 

tendo, tal como no caso anterior, uma duração de aproximadamente 200 ms. Verifica-se 

uma pequena diminuição da ondulação de tensão. 
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4.2.6 Regime transitório. Variação de In para -In. Fonte 

de corrente 

Neste ponto apresenta-se o funcionamento em regime dinâmico, agora com uma fonte 

de corrente a substituir a carga resistiva, de modo a verificar a transição entre o 1º e o 

no 2º quadrante (fluxo de potência do barramento contínuo para a rede eléctrica). Para 

tal, aplica-se um degrau na fonte de corrente, variando o valor da corrente contínua de 

32.5 para -32.5A, provocando a inversão do sentido da corrente. 

O comportamento do conversor na parte CC é apresentado na Figura 4.49, na qual é 

possível observar a tensão contínua e a respectiva referência, bem como a corrente na 

carga. 

A interacção do conversor com a rede eléctrica é apresentado na Figura 4.50. Além da 

tensão e da corrente na fase r, são também apresentadas as referências de corrente em 

eixos d,q e na fase r. Na Figura 4.51, é possível observar a tensão da rede eléctrica na 

fase r e a corrente nas três fases. 

 

Figura 4.49: VOC. Fonte de corrente como carga. Variação de carga: In para -In. Tensão e corrente 

contínua, referência de tensão (Vcc, Icc, Vcc_ref). 
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Figura 4.50: VOC. Fonte de corrente como carga. Variação de carga: In para -In. Corrente activa e 

reactiva em eixos d,q (Id,Iq), corrente e tensão na fase r (Vr, Ir), referência de corrente em eixos d,q 

(Id_ref). 

 

Figura 4.51: VOC. Fonte de corrente como carga. Variação de carga: In para -In. Tensão da rede 

eléctrica (fase r) e correntes nas fases r,s,t (Vr,Ir,Is,It). 

Com a variação da carga, verifica-se a existência de uma sobrelongação de 

aproximadamente 35 V, seguida de uma subelongação de aproximadamente 10 V com 

uma duração de pouco mais de 250 ms, retomando o valor da referência de tensão.  
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Verifica-se o seguimento constante da referência de corrente fornecida pelo controlador 

de tensão contínua. 

É ainda de salientar a velocidade da inversão de corrente, bem como o correcto 

funcionamento do conversor no 2º quadrante. 

4.2.7 Regime permanente. Corrente nominal. Carga 

resistiva. Rede eléctrica distorcida 

Uma vez mais é possível verificar o funcionamento do conversor em regime 

permanente, agora com a rede eléctrica sujeita a distorção harmónica. 

Sendo a potência nominal, com uma carga resistiva de 20 Ω acoplada ao barramento 

contínuo, a rede foi distorcida através da introdução do 5º harmónico com 15% do valor 

nominal de tensão e do 7º harmónico com 10% do valor nominal de tensão alternada da 

rede eléctrica. 

O comportamento do conversor na parte CC é apresentado na Figura 4.52, na qual é 

possível observar a tensão contínua e a respectiva referência, bem como a corrente na 

carga. 

A interacção do conversor com a rede eléctrica é apresentado na Figura 4.53. Além da 

tensão e da corrente na fase r, são também apresentadas as referências de corrente em 

eixos d,q e na fase r. 

Na Figura 4.54 é possível observar a tensão da rede eléctrica na fase r e a corrente nas 

três fases. 

É também apresentado o espectro da corrente da fase r, obtido recorrendo à 

transformada de Fourier aplicada a uma amostra de um período, correspondendo a 

Figura 4.55 a um horizonte de frequências de 8 kHz e a Figura 4.56 a um horizonte de 

27 kHz. 
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Figura 4.52: VOC. Carga nominal. Tensão da rede eléctrica distorcida. Tensão e corrente contínua, 

referência de tensão (Vcc, Icc, Vcc_ref). 

 

Figura 4.53: VOC. Carga nominal. Tensão da rede eléctrica distorcida. Corrente activa e reactiva em 

eixos d,q (Id, Iq), corrente e tensão na fase r (Vr, Ir), referência de corrente em eixos d,q (Id_ref). 
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Figura 4.54: VOC. Carga nominal. Tensão da rede eléctrica distorcida. Tensão da rede eléctrica (fase r) 

e correntes nas fases r,s,t (Vr, Ir, Is, It). 

É possível verificar que as condições de seguimento da tensão contínua, face à sua 

referência se mantêm, sendo de salientar o aumento da ondulação da tensão. 

Do ponto de vista da corrente pedida à rede eléctrica, verifica-se a manutenção da fase 

da onda de corrente face à tensão alternada, sendo visível a distorção da forma de onda. 

No entanto, mantém-se o equilíbrio entre as três fases. 

 

Figura 4.55: VOC. Carga nominal. Tensão da rede eléctrica distorcida. Espectro da corrente (fase r – 8 

kHz). 
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Figura 4.56: VOC. Carga nominal. Tensão da rede eléctrica distorcida. Espectro da corrente (fase r – 27 

kHz). 

O espectro da corrente da fase r, obtido recorrendo à transformada de Fourier aplicada a 

uma amostra de um período, apresenta um aumento do valor dos harmónicos, em 

especial na zona de baixa frequência (50 Hz-2 kHz). 

4.2.8 Regime permanente. Corrente nominal. Carga 

resistiva. Rede eléctrica desequilibrada 

Por fim, é verificada a influência do desequilíbrio das tensões alternadas sobre o 

funcionamento do conversor em regime permanente, com uma carga resistiva de 20 Ω 

acoplada ao barramento contínuo, sendo neste caso uma fase colocada a 120% e outra a 

80% do valor nominal, sendo mantido inalterado o valor da terceira.  

São igualmente apresentados resultados das principais grandezas eléctricas no circuito, 

quer da parte da carga acoplada ao barramento contínuo quer da parte da rede eléctrica 

(CA). 

O comportamento do conversor na parte CC é apresentado na Figura 4.57, enquanto na 

Figura 4.58 e na Figura 4.59 é apresentada a interacção do conversor com a rede 

eléctrica. 

É também apresentado o espectro da corrente da fase r, obtido recorrendo à 

transformada de Fourier aplicada a uma amostra de um período, correspondendo a 
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Figura 4.60 a um horizonte de frequências de 8 kHz e a Figura 4.61 a um horizonte de 

27 kHz. 

 

Figura 4.57: VOC. Carga nominal. Tensão da rede eléctrica desequilibrada. Tensão e corrente contínua, 

referência de tensão (Vcc, Icc, Vcc_ref). 

 

Figura 4.58: VOC. Carga nominal. Tensão da rede eléctrica desequilibrada. Corrente activa e reactiva 

em eixos d,q (Id, Iq), corrente e tensão na fases r (Vr, Ir), referência de corrente em eixos d,q (Id_ref). 
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Figura 4.59: VOC. Carga nominal. Tensão da rede eléctrica desequilibrada. Tensão da rede eléctrica 

(fase r) e correntes nas fases r,s,t (Vr, Ir, Is, It). 

Apesar de se manter o seguimento da tensão contínua face à sua referência, verifica-se 

uma ligeira degradação da tensão contínua, com o aparecimento de uma ondulação de 

cerca de 0.75 V em torno do valor de referência. 

Do ponto de vista da corrente pedida à rede eléctrica, verifica-se a manutenção da fase 

da onda de corrente face à tensão alternada, existindo uma maior distorção da forma de 

onda relativamente ao ponto anterior, sendo esta visivelmente degradada afectando 

inclusivamente a manutenção do equilíbrio entre as correntes das três fases. 
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Figura 4.60: VOC. Carga nominal. Tensão da rede eléctrica desequilibrada. Espectro da corrente (fase r 

– 8 kHz). 

 

Figura 4.61: VOC. Carga nominal. Tensão da rede eléctrica desequilibrada. Espectro da corrente (fase r 

– 27 kHz). 

O espectro da corrente da fase r, obtido recorrendo à transformada de Fourier aplicada a 

uma amostra de um período, apresenta um aumento significativo do valor dos 

harmónicos de baixa frequência face aos resultados anteriores. 
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4.2.9 Comentários � Controlo vectorial 

O método de controlo de corrente vectorial, associado a um controlador de tensão do 

tipo PI, revela-se também, um método viável para uma aplicação do tipo rectificador 

pulsado tipo VSI. 

Possui, tal como o controlo de corrente por histerese, um correcto seguimento do valor 

de tensão contínua de referência em todas as situações, bem como rápida resposta a 

variações de carga, com pequena perturbação da tensão, cumprindo as metas definidas 

aquando do dimensionamento do controlador PI de controlo da tensão contínua. 

Também neste método se verifica a influência das perturbações da rede eléctrica no 

valor de ondulação da tensão contínua. 

No que respeita à corrente alternada, verifica-se o seguimento perfeito da referência de 

corrente, controlo da corrente activa e reactiva, e muito baixa ondulação e respectivo 

conteúdo harmónico, sendo igualmente possível a inversão do sentido da corrente. 

Apesar da presença de harmónicos na rede eléctrica não deteriorar significativamente o 

desempenho do sistema, já o desequilíbrio interfásico tem resultados perniciosos, sendo 

visível a distorção introduzida na forma de onda da corrente, apesar de se manter o 

controlo da tensão contínua. 

É ainda de salientar a existência de frequência de comutação fixa, bem como a 

possibilidade de implementação de diferentes tipos de modulação. 

Face ao método de controlo anteriormente apresentado, revela maior necessidade de 

poder de cálculo. 

4.3 Rectificador utilizando DPC 

4.3.1 Descrição 

Tal como nos pontos anteriores, são apresentados os resultados do conjunto de 

simulações utilizando o método de controlo DPC (Direct Power Control), com uma 

frequência de amostragem de 10 kHz e recorrendo a um sincronizador do tipo “Fluxo 

virtual”. 
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4.3.2 Regime permanente. Corrente nominal. Carga 

resistiva 

Neste ponto é possível verificar o funcionamento em regime permanente, potência 

nominal, com uma carga resistiva de 20 Ω acoplada ao barramento contínuo. 

São apresentados resultados das principais grandezas eléctricas no circuito, quer da 

parte da carga (CC) quer da parte da rede eléctrica (CA). 

O comportamento do conversor na parte CC é apresentado na Figura 4.62, na qual é 

possível observar a tensão contínua e a respectiva referência, bem como a corrente na 

carga. 

A interacção do conversor com a rede eléctrica é apresentada na Figura 4.63. Além da 

tensão e da corrente na fase r, são também apresentados os valores de potência activa 

(P) e a respectiva referência, bem como a potência reactiva (Q). 

Na Figura 4.64 é possível observar a tensão da rede eléctrica na fase r e a corrente nas 

três fases. 

É também apresentado o espectro da corrente da fase r, obtido recorrendo à 

transformada de Fourier aplicada a uma amostra de um período, correspondendo a 

Figura 4.66 a um horizonte de frequências de 8 kHz e a Figura 4.67 a um horizonte de 

27 kHz. 

 

Figura 4.62: DPC. Carga nominal. Tensão e corrente contínua, referência de tensão (Vcc, Icc, Vcc_ref). 
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Figura 4.63: DPC. Carga nominal. Potência activa e reactiva (P, Q), corrente e tensão na fase r (Vr, Ir), 

referência de potência activa (P_ref). 

 

Figura 4.64: DPC. Carga nominal. Tensão da rede eléctrica (fase r) e correntes nas fases r,s,t (Vr, Ir, Is, 

It).  

Verifica-se o seguimento da tensão contínua face à sua referência, bem como ondulação 

de tensão de baixa amplitude. 

Do ponto de vista da corrente pedida à rede eléctrica, verifica-se a existência de corrente 

com forma sinusoidal, com uma ondulação considerável, em fase com a respectiva 

tensão. Verifica-se também o equilíbrio entre o valor de corrente nas três fases. 
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O facto de a referência de potência activa (P_ref) fornecida pelo controlador de tensão 

não coincidir com a potência activa, deve-se, tal como no caso do controlo por histerese, 

ao facto de a frequência de comutação utilizada não ser suficiente. Com a utilização de 

frequências de amostragem mais elevadas, as duas grandezas em questão tendem a 

coincidir, tal como é possível verificar na Figura 4.65. Resulta pois, uma forma de onda 

de corrente próxima da sinusoidal. 

 

Figura 4.65: DPC. Carga nominal. Frequência de amostragem de 100 kHz. Potência activa e reactiva 

(P, Q), corrente e tensão na fase r (Vr, Ir), referência de potência activa (P_ref). 
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Figura 4.66: DPC. Carga nominal. Espectro da corrente (fase r – 8 kHz). 

 

Figura 4.67: DPC. Carga nominal. Espectro da corrente (fase r – 27 kHz). 

Tal como no método de controlo por histerese, o espectro da corrente da fase r, obtido 

recorrendo à transformada de Fourier aplicada a uma amostra de um período, apresenta 

uma dispersão de harmónicos de baixa amplitude na zona entre 50 Hz-2 kHz, fruto da 

frequência de comutação variável inerente ao método utilizado. 
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A partir dos 2 kHz é visível um decréscimo do valor de amplitude dos harmónicos, 

sendo este decréscimo efectuado em torno das frequências múltiplas da frequência de 

amostragem. 

4.3.3 Regime permanente. 10% da corrente nominal. 

Carga resistiva 

Também neste ponto é possível verificar o funcionamento em regime permanente, mas 

neste caso com uma carga resistiva de 200 Ω acoplada ao barramento contínuo, ou seja 

com apenas 10% da potência nominal. 

São igualmente apresentados resultados das principais grandezas eléctricas, quer da 

parte da carga acoplada ao barramento contínuo quer da parte da rede eléctrica (CA). 

O comportamento do conversor na parte CC é apresentado na Figura 4.68, enquanto na 

Figura 4.69 e na Figura 4.70 é apresentada a interacção do conversor com a rede 

eléctrica. É também apresentado o espectro da corrente da fase r, obtido recorrendo à 

transformada de Fourier aplicada a uma amostra de um período, correspondendo a 

Figura 4.71 a um horizonte de frequências de 8 kHz e a Figura 4.72 a um horizonte de 

27 kHz. 

 

Figura 4.68: DPC. 10% da carga nominal. Tensão e corrente contínua, referência de tensão (Vcc, Icc, 

Vcc_ref). 
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Figura 4.69: DPC. 10% da carga nominal. Potência activa e reactiva (P, Q), corrente e tensão na fase r 

(Vr, Ir), referência de potência activa (P_ref). 

 

Figura 4.70: DPC. 10% da carga nominal. Tensão da rede eléctrica (fase r) e correntes nas fases r,s,t 

(Vr, Ir, Is, It).  

É possível verificar a continuação do bom comportamento da tensão contínua face à sua 

referência. 

Do ponto de vista da corrente pedida à rede eléctrica, verifica-se o aumento da 

influência da ondulação sobre a componente fundamental, sendo a forma de onda 

bastante degradada, apesar de manter a fase com a tensão da fase respectiva.  
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Figura 4.71: DPC. 10% da carga nominal. Espectro da corrente (fase r – 8 kHz). 

 

Figura 4.72: DPC. 10% da carga nominal. Espectro da corrente (fase r – 27 kHz). 

Da observação do espectro da corrente, verifica-se a manutenção das características 

anteriormente referidas, ocorrendo apenas a esperada diminuição da componente 

fundamental. 
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4.3.4 Regime transitório. Variação de 0.1In para In. 

Carga resistiva 

Enquanto nos pontos anteriores se verificou o regime permanente, neste ponto é 

apresentado o funcionamento em regime dinâmico, sendo aplicado um degrau, variando 

a resistência de carga de 200 para 20 っ, provocando uma variação de 10-100% na 

corrente nominal. 

O comportamento do conversor na parte CC é apresentado na Figura 4.73, na qual é 

possível observar a tensão contínua e a respectiva referência, bem como a corrente na 

carga. 

A interacção do conversor com a rede eléctrica é apresentado na Figura 4.74. Além da 

tensão e da corrente na fase r, são também apresentadas as potências activa e reactiva, e 

a referência de potência activa. 

Na Figura 4.75, é possível observar a tensão da rede eléctrica na fase r e a corrente nas 

três fases. 

 

Figura 4.73: DPC. Variação de carga: 0.1In para In. Tensão e corrente contínua, referência de tensão 

(Vcc, Icc, Vcc_ref). 
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Figura 4.74: DPC. Variação de carga: 0.1In para In. Potência activa e reactiva (P, Q), corrente e tensão 

na fase r (Vr, Ir), referência de potência activa (P_ref). 

 

Figura 4.75: DPC. Variação de carga: 0.1In para In. Tensão da rede eléctrica (fase r) e correntes nas 

fases r,s,t (Vr, Ir, Is, It). 

Com a variação da carga, verifica-se a existência de uma subelongação de 

aproximadamente 8 V, com uma duração de 200 ms, retomando o valor da referência de 

tensão. Verifica-se igualmente um pequeno aumento da ondulação de tensão. 

Do ponto de vista da corrente alternada é de salientar o seguimento constante da 

referência de corrente fornecida pelo controlador de tensão contínua. 
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4.3.5 Regime transitório. Variação de In para 0.1In. 

Carga resistiva 

Neste ponto é apresentado o funcionamento do conversor em regime dinâmico, sendo 

aplicado um degrau inverso do anterior, variando a resistência de carga de 20 para 200 

Ω, provocando uma variação de 100-10% na corrente nominal. 

O comportamento do conversor na parte CC é apresentado na Figura 4.76, enquanto na 

Figura 4.77 e na Figura 4.48 é apresentada a interacção do conversor com a rede 

eléctrica. 

 

Figura 4.76: DPC. Variação de carga: In para 0.1In. Tensão e corrente contínua, referência de tensão 

(Vcc, Icc, Vcc_ref). 
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Figura 4.77: DPC. Variação de carga: In para 0.1In. Potência activa e reactiva (P, Q), corrente e tensão 

na fase r (Vr, Ir), referência de potência activa (P_ref). 

 

Figura 4.78: DPC. Variação de carga: In para 0.1In. Tensão da rede eléctrica (fase r) e correntes nas 

fases r,s,t (Vr,Ir,Is,It). 

Neste caso, verifica-se a existência de uma sobrelongação de aproximadamente 8.5 V, 

tendo, tal como no caso anterior, uma duração de aproximadamente 200 ms, retomando 

em seguida o valor da referência de tensão. Verifica-se uma pequena diminuição da 

ondulação de tensão. 
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4.3.6 Regime transitório. Variação de In para -In. Fonte 

de corrente 

Neste ponto apresenta-se o funcionamento em regime dinâmico, mas agora com uma 

fonte de corrente a substituir a carga resistiva, de modo a verificar a transição entre o 1º 

e o 2º quadrante (fluxo de potência do barramento contínuo para a rede eléctrica). Para 

tal, aplica-se um degrau na fonte de corrente, variando o valor da corrente contínua de 

32.5 para -32.5 A, provocando a inversão do sentido da corrente. 

O comportamento do conversor na parte CC é apresentado na Figura 4.79, na qual é 

possível observar a tensão contínua e a respectiva referência, bem como a corrente na 

carga. 

A interacção do conversor com a rede eléctrica é apresentado na Figura 4.80. Além da 

tensão e da corrente na fase r, são também apresentadas as potências activa e reactiva, e 

a referência de potência activa.  

Na Figura 4.81 apresenta-se um pormenor da inversão do sentido da corrente, sendo 

possível observar a tensão da rede eléctrica na fase r e a corrente nas três fases. 

 

Figura 4.79: DPC. Fonte de corrente como carga. Variação de carga: In para -In. Tensão e corrente 

contínua, referência de tensão (Vcc, Icc, Vcc_ref). 
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Figura 4.80: DPC. Fonte de corrente como carga. Variação de carga: In para -In. Potência activa e 

reactiva (P, Q), corrente e tensão na fase r (Vr, Ir), referência de potência activa (P_ref). 

 

Figura 4.81: DPC. Fonte de corrente como carga. Variação de carga: In para -In. Tensão da rede 

eléctrica (fase r) e correntes nas fases r,s,t (Vr ,Ir, Is ,It). 

Com a variação da carga, verifica-se a existência de uma sobrelongação de 

aproximadamente 30 V, seguida de uma subelongação de aproximadamente 10 V com 

uma duração de pouco mais de 250 ms, retomando o valor da referência de tensão.  

Além do seguimento constante da referência de potência activa fornecida pelo 

controlador de tensão contínua, é também visível a função de saturação do valor da 
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potência fornecido pelo controlador de tensão contínua, de modo a proteger o conversor 

de eventuais sobrecargas. 

É ainda de salientar a velocidade da inversão de corrente, bem como o correcto 

funcionamento do conversor no 2º quadrante. 

4.3.7 Regime permanente. Corrente nominal. Carga 

resistiva. Rede eléctrica distorcida 

Uma vez mais é possível verificar o funcionamento do conversor em regime 

permanente, agora com a rede eléctrica sujeita a distorção harmónica. 

Sendo a potência nominal, com uma carga resistiva de 20 Ω acoplada ao barramento 

contínuo, a rede foi distorcida através da introdução do 5º harmónico com 15% do valor 

nominal de tensão e do 7º harmónico com 10% do valor nominal de tensão alternada da 

rede eléctrica. 

O comportamento do conversor na parte CC é apresentado na Figura 4.82, na qual é 

possível observar a tensão contínua e a respectiva referência, bem como a corrente na 

carga. 

A interacção do conversor com a rede eléctrica é apresentada na Figura 4.83. Além da 

tensão e da corrente na fase r, são também apresentadas as potências activa e reactiva, e 

a referência de potência activa. 

Na Figura 4.84 é possível observar a tensão da rede eléctrica na fase r e a corrente nas 

três fases. 

É também apresentado o espectro da corrente da fase r (Figura 4.85 e Figura 4.86), 

obtido recorrendo à transformada de Fourier aplicada a uma amostra de um período da 

corrente na fase r. 
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Figura 4.82: DPC. Carga nominal. Tensão da rede eléctrica distorcida. Tensão e corrente contínua, 

referência de tensão (Vcc, Icc, Vcc_ref). 

 

Figura 4.83: DPC. Carga nominal. Tensão da rede eléctrica distorcida. Potência activa e reactiva (P, 

Q), corrente e tensão na fase r (Vr, Ir), referência de potência activa (P_ref). 
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Figura 4.84: DPC. Carga nominal. Tensão da rede eléctrica distorcida. Tensão da rede eléctrica (fase r) 

e correntes nas fases r,s,t (Vr, Ir, Is ,It). 

É possível verificar que as condições de seguimento da tensão contínua, face à sua 

referência se mantêm, sendo de salientar o aumento da ondulação da tensão. 

Do ponto de vista da corrente pedida à rede eléctrica, verifica-se o aumento da distorção 

da forma de onda da corrente alternada, bem como um ligeiro desequilíbrio entre as 

fases. 
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Figura 4.85: DPC. Carga nominal. Tensão da rede eléctrica distorcida. Espectro da corrente (fase r – 8 

kHz). 

 

Figura 4.86: DPC. Carga nominal. Tensão da rede eléctrica distorcida. Espectro da corrente (fase r – 27 

kHz). 

O espectro da corrente da fase r, obtido recorrendo à transformada de Fourier aplicada a 

uma amostra de um período, apresenta um aumento do valor dos harmónicos, com um 

alargamento da banda de baixa frequência em que estes se fazem sentir de 2 kHz (50 

Hz-4 kHz). 
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4.3.8 Regime permanente. Corrente nominal. Carga 

resistiva. Rede eléctrica desequilibrada 

Por fim é verificada a influência do desequilíbrio das tensões alternadas sobre o 

funcionamento do conversor em regime permanente, com uma carga resistiva de 20 Ω 

acoplada ao barramento contínuo, sendo neste caso uma fase colocada a 120% e outra a 

80% do valor nominal, sendo mantido inalterado o valor da terceira.  

São igualmente apresentados resultados das principais grandezas eléctricas, quer da 

parte da carga acoplada ao barramento contínuo quer da parte da rede eléctrica (CA). 

O comportamento do conversor na parte CC é apresentado na Figura 4.87, enquanto na 

Figura 4.88 e na Figura 4.89 é apresentada a interacção do conversor com a rede 

eléctrica. 

É também apresentado o espectro da corrente da fase r ( Figura 4.90 Figura 4.91), 

obtido recorrendo à transformada de Fourier aplicada à uma amostra de um período. 

 

Figura 4.87: DPC. Carga nominal. Tensão da rede eléctrica desequilibrada. Tensão e corrente contínua, 

referência de tensão (Vcc, Icc, Vcc_ref). 
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Figura 4.88: DPC. Carga nominal. Tensão da rede eléctrica desequilibrada Potência activa e reactiva 

(P, Q), corrente e tensão na fase r (Vr, Ir), referência de potência activa (P_ref). 

 

Figura 4.89: DPC. Carga nominal. Tensão da rede eléctrica desequilibrada. Tensão da rede eléctrica 

(fase r) e correntes nas fases r,s,t (Vr, Ir, Is, It).  

Apesar de se manter o seguimento da tensão contínua face à sua referência, verifica-se 

alguma degradação da tensão contínua, com o aparecimento de uma ondulação de cerca 

de 1.5 V em torno do valor de referência 

Do ponto de vista da corrente pedida à rede eléctrica, verifica-se a manutenção da fase 

da onde de corrente face à tensão alternada, existindo uma maior distorção da forma de 
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onda relativamente ao ponto anterior, sendo esta visivelmente degradada afectando a 

manutenção do equilíbrio entre as correntes das três fases. 

 

Figura 4.90: DPC. Carga nominal. Tensão da rede eléctrica desequilibrada. Espectro da corrente (fase r 

– 8 kHz). 

 

Figura 4.91: DPC. Carga nominal. Tensão da rede eléctrica desequilibrada. Espectro da corrente (fase r 

– 27 kHz). 

O espectro da corrente da fase r, obtido recorrendo à transformada de Fourier aplicada a 

uma amostra de um período, apresenta um aumento do valor da amplitude dos 
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harmónicos, com um alargamento da banda de baixa frequência em que estes se fazem 

sentir de 2 kHz (50 Hz-4 kHz). 

4.3.9 Comentários - DPC 

O método de controlo DPC apresenta uma abordagem diferente, controlando a potência 

em trânsito e não a corrente. 

Associado a um controlador de tensão do tipo PI, revela-se também um método possível 

para aplicação num rectificador pulsado tipo VSI. 

Tal como os métodos anteriormente apresentados, possui um correcto seguimento do 

valor de tensão contínua de referência em todas as situações, bem como rápida resposta 

a variações de carga, com pequena perturbação da tensão. 

Uma vez mais, é também possível verificar que o valor de ondulação da tensão contínua 

é influenciado pelas perturbações da rede, em especial no caso de desequilíbrio das 

tensões da rede eléctrica. 

No que respeita à corrente alternada, verifica-se o seguimento das referências de 

potência activa e reactiva, salientando-se a influência da frequência de amostragem, 

necessariamente elevada para um seguimento perfeito, sendo também possível a 

inversão do sentido da corrente, confirmando-se a possibilidade de operação no 2º 

quadrante. 

Como aspecto menos positivo é de salientar a existência de frequência de comutação 

variável, bem como uma forma de onda de corrente bastante distorcida, nas condições 

da simulação. 

A degradação da rede leva à degradação do funcionamento do conversor, apesar de se 

manterem características aceitáveis. 

4.4 Caracterização espectral 

Na Tabela 4.2 apresentam-se os resultados globais dos valores da taxa de distorção 

harmónica (THD) para os três métodos em diversas condições de funcionamento. 
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Tabela 4.2: THD dos diferentes métodos em diversas condições de operação. 

THD (%) Ponto de 

funcionamento Fase Histerese VOC DPC 

Ir 30.95 3.72 45.50 

Is 30.02 3.72 45.10 0.1In 

It 31.42 3.72 43.10 

Ir 3.971 0.49 8.55 

Is 3.79 0.49 9.09 In 

It 3.98 0.49 7.79 

Ir 3.86 1.58 13.28 

Is 3.83 1.58 12.27 Rede distorcida 

It 3.78 1.58 9.87 

Ir 5.18 6.45 10.35 

Is 7.79 10.09 14.61 
Rede 

desequilibrada 
It 7.93 9.94 11.74 

 

Verifica-se que o método de controlo VOC apresenta a menor THD em todas as 

situações excepto no caso de desequilíbrio da rede eléctrica, situação na qual o controlo 

por histerese se revela superior, fruto do controlo fase a fase que este método utiliza. 

Apesar desta caracterização espectral surgir a partir de um funcionamento, em diversas 

condições, ideal, ela representa o essencial de cada um dos métodos de controlo 

estudados. 

Em implementação experimental, naturalmente que alguns factores influenciarão estes 

resultados quer em baixa, quer em alta frequência. Em particular, são de esperar 

influencias quer do tempo morto e de malha de auxílio à comutação, quer de ruído de 

diversos tipos. 

4.5 Conclusões 

Neste capítulo foram apresentados resultados de simulações dos métodos de controlo do 

capítulo 3 realizadas no software Saber. 
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Os métodos de controlo anteriormente referidos foram exaustivamente analisados em 

regime permanente e dinâmico, bem como na presença de perturbações na rede 

eléctrica, nomeadamente a existência de harmónicos (5º e 7º) e de desequilíbrio entre o 

valor de tensão das três fases. 

Todos os métodos de controlo de corrente apresentados, associados a um controlador de 

tensão do tipo PI, revelam-se viáveis para aplicação num rectificador pulsado tipo VSI. 

Apresentam um correcto seguimento do valor de tensão contínua de referência em todas 

as situações, bem como rápida resposta a variações de carga, com pequena perturbação 

da tensão. 

No entanto, é também possível verificar que o valor de ondulação da tensão contínua é 

influenciado pelas perturbações da rede, em especial no caso de desequilíbrio das 

tensões da rede eléctrica, sendo a perturbação proporcional à influência do desequilíbrio 

no controlo da corrente alternada. 

Enquanto no caso do controlo de corrente por histerese, e no controlo vectorial se 

verifica o seguimento da referência de corrente constante e rápido, o mesmo acontece 

com a potência activa e reactiva no caso do DPC. 

Quanto à frequência de amostragem/comutação, verifica-se que o controlo vectorial, 

além de possuir frequência de comutação fixa, necessita de frequências de comutação 

/amostragem menores em relação ao controlo por histerese e DPC, salientando-se o 

facto de esta ser necessariamente elevada para um seguimento perfeito. 

Em todos os métodos apresentados se demonstrou ser possível a inversão do sentido da 

corrente, bem como a possibilidade de operação no 2º quadrante. 

A qualidade da forma de onda de corrente na fonte CA é, em geral, elevada, com baixo 

conteúdo harmónico. 
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5 Implementação e resultados experimentais 

A simulação do processo de controlo do rectificador permite a validação dos conceitos 

anteriormente apresentados, sendo de especial utilidade como ferramenta auxiliar de 

projecto. No entanto, o processo em questão é complexo, sendo necessária a utilização 

de diversas aproximações na modelação do mesmo, que vão desde a utilização de 

modelos de semicondutores simplificados, à inexistência de ruído ou tolerância nos 

componentes. As aproximações efectuadas podem assim influenciar a exactidão dos 

resultados de simulação, bem como o desempenho do sistema de controlo. 

Devido a estes factos, torna-se fundamental a implementação de protótipos utilizando 

componentes reais, sendo este o melhor modo de efectivamente validar os métodos de 

controlo apresentados.  

O protótipo deve possuir todas as características necessárias à obtenção do desempenho 

esperado de um rectificador/inversor deste tipo, pois só assim se torna possível avaliar 

não só o seu funcionamento, como a possibilidade de produção industrial e respectivo 

custo. Entre essas características salienta-se a existência de corrente alternada sinusoidal 

e tensão contínua constante. 

Além da redução do seu impacto na rede eléctrica (quando comparado com um 

rectificador com comutação pela rede), o rectificador pulsado deve permitir o controlo 

bidireccional do fluxo de potência com elevada dinâmica, além de apresentar um 

elevado grau de imunidade às variações da rede eléctrica. Outra característica não 

desprezável é a elevada densidade de potência, sendo possível construir equipamentos 

de maior potência para um dado volume. 
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Neste capítulo são apresentados resultados obtidos experimentalmente através da 

implementação dos algoritmos de controlo de corrente por histerese num protótipo 

industrial (Anexo A). 

Num primeiro ponto são apresentados os resultados do controlo da potência em malha 

fechada, utilizando para tal uma ponte de díodos em série com o conversor. 

Para a obtenção de resultados do controlo da tensão contínua, é utilizada uma carga 

resistiva acoplada ao barramento CC. 

O protótipo em questão foi construído com base num bloco de potência já 

desenvolvido1, constituído por banco de condensadores, IGBT’s e respectivos drives, 

com uma potência nominal de 750 kVA. 

Para o controlo do mesmo foi seleccionado um processador digital de sinal (DSP) 

TMS320F2812 da Texas Instruments, Inc2. Este foi seleccionado não só devido ao seu 

elevado poder de cálculo, mas também devido ao elevado número de periféricos 

integrados que possui tais como conversor analógico-digital (ADC) de 12 bits, 

12.5MSPS, e unidades específicas de geração de PWM, sendo possível dispensar 

implementações com componentes discretos destes mesmos blocos, reduzindo custos e 

tempo de desenvolvimento. 

Na Figura 5.1 é possível observar um diagrama do conversor implementado. 

 

Figura 5.1: Diagrama do sistema de conversão de energia. 

                                                 

1 Fabricado pela EFACEC – Sistemas de Electrónica S.A, empresa onde o protótipo foi implementado. 

2 http://www.ti.com 
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Apresenta-se em seguida uma descrição dos diversos componentes do sistema, desde o 

bloco de potência, passando pelo DSP, sensorização e placa de interface. 

Neste capítulo é também apresentado o sistema de comando do conversor, onde são 

incluídas as operações de arranque e paragem de funcionamento do conversor, bem 

como protecções e pré-carga do barramento contínuo. 

O sistema de comando do conversor tem por funções o arranque e paragem do 

conversor, aquisição de diversas grandezas, actualização de saídas e tratamento de erros 

tais como protecção e paragem do sistema em caso de sobretensão ou sobrecorrente. 

É também apresentada uma descrição detalhada das acções de controlo, em especial 

pormenores referentes à implementação em componentes reais que não foram tratados 

em ambiente de simulação, tais como o escalonamento das operações. 

5.1 Descrição do sistema de teste 

5.1.1 Bloco de potência 

O bloco de potência é utilizado para a aplicação dos sinais de comando ao processo a 

controlar, sendo assim possível a aplicação dos sinais digitais de PWM à tensão gerada 

pelo conversor. 

Uma vez que o objectivo do trabalho é a verificação do funcionamento dos métodos de 

controlo apresentados no capítulo 3, optou-se pela utilização de um bloco de potência 

previamente desenvolvido pela EFACEC Sistemas de Electrónica S.A. 

O conjunto utilizado é composto por uma ponte de IGBT’s trifásica, composta por três 

módulos de dois semicondutores Mitsubishi CM800HA-36H3, com circuito de drive 

baseado no circuito integrado Concept4, com protecção térmica e de limitação de tensão 

Vce. 

O circuito de drive já possui módulo de inserção de tempo morto, e fonte de 

alimentação interna, podendo ser alimentados a +15 V regulados ou até 28 V não 

regulados. 

                                                 

3 http://www.mitsubishichips.com 

4 http://www.igbt-driver.com 
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O interface entre a placa de controlo e o drive é efectuado via fibra óptica, possuindo o 

drive um sinal de entrada para cada semicondutor (top/bottom) e um sinal de saída de 

erro. Todos estes sinais são activos a nível alto, mas com circuito de fibra óptica 

invertido, de modo a que uma falha na condução de luz corresponda a um semicondutor 

desligado ou à existência de erro. 

5.1.2 Circuito de filtragem CA 

O circuito de filtragem CA tem como função minimizar os harmónicos de elevada 

frequência presentes na corrente alternada, provocados pela comutação dos 

semicondutores, bem como possibilitar a ligação entre duas fontes de corrente. 

O circuito de filtragem CA foi dimensionado para uma frequência de comutação de 10 

kHz e uma potência de 10 kVA, obedecendo às restrições impostas pelas Equações 

apresentadas na Secção 2.9.2. É composto por três bobinas monofásicas, com núcleo de 

ar e possui um valor de indutância de 10 mH. 

5.1.3 Circuito de filtragem CC 

O circuito de filtragem CC tem como função minimizar a ondulação da tensão contínua, 

bem como optimizar o regime dinâmico. 

Sendo desejada uma tensão contínua nominal de 650 V, com uma potência de 10 kVA, 

ondulação de tensão menor que 1%, e uma vez que o bloco de potência utilizado já 

possui filtro CC, composto por condensadores de 15 mF, possibilitando uma tensão de 

1500 V, foi necessário verificar se este obedecia aos requisitos desejados para o 

protótipo a desenvolver. 

Recorrendo ao critério imposto pela Equação (2.91) verificou-se que os requisitos são 

plenamente cumpridos. 

5.1.4 Carga 

Apesar de não ser parte integrante do conversor, torna-se necessária a sua descrição de 

modo a caracterizar correctamente os ensaios efectuados. 
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Nos ensaios de controlo da potência entregue à rede eléctrica foi utilizada uma ponte de 

díodos trifásica Semikron SKKD - 160 - M14 - 25. 

Nos ensaios de controlo da tensão contínua, foi utilizada uma carga resistiva, 

constituída por duas resistências de 160 Ω, ligadas através de contactores, de modo a 

que seja possível aplicar variações em degrau ao funcionamento do conversor. 

5.1.5 Transformador 

A utilização do circuito de teste do controlo da potência entregue à rede eléctrica, 

constituído por uma ponte de díodos trifásica, em série com o rectificador pulsado, 

necessita que a tensão alternada do lado do rectificador pulsado seja inferior à tensão 

alternada do lado da ponte de díodos de modo a que os díodos do rectificador pulsado 

não entrem em condução. Para tal foi utilizado um transformador trifásico, 

estrela/estrela, com uma potência de 10 kVA e uma tensão composta 190 V/400 V. 

5.1.6 Pré-carga 

Uma vez que o rectificador pulsado implementado é do tipo elevador, apenas 

funcionando acima do valor de tensão contínua correspondente à rectificação da ponte 

de díodos, torna-se necessária a inclusão de um circuito de pré-carga. 

O circuito de pré-carga é constituído uma resistência de 12 Ω por fase, associada a um 

contactor em série com a rede eléctrica. 

Enquanto a tensão não ultrapassar um determinado valor, o contactor mantém-se 

fechado, limitando a corrente que circula no circuito e impedindo a destruição dos 

semicondutores e do barramento CC. Após esta operação as resistências são colocadas 

fora de serviço. 

5.1.7 Plataforma de controlo 

Como plataforma de controlo foi seleccionado o processador digital de sinal (DSP) 

TMS320F2812 Texas Instruments, Inc., incluído num kit de desenvolvimento 

eZDSP2812 da Spectrum Digital6. 

                                                 

5 http://www.semikron.com 
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Trata-se de um DSP de 32 bits, virgula fixa, 150 MHz que possui diversos periféricos 

incorporados, sendo de salientar a existência de um conversor analógico digital de 12 

bits, 16 canais, 12.5 MSPS, com possibilidade de aquisição de dois canais 

simultaneamente, bem como a existência de uma unidade de geração de PWM de 16 

bits de resolução. A arquitectura interna do DSP encontra-se esquematizada na Figura 

5.2. 

 

Figura 5.2: Diagrama do TMS320F2812. 

A escolha de um DSP não é simples. Apesar de um DSP de vírgula fixa, quando 

comparado com um dispositivo de vírgula flutuante, possuir um custo reduzido, também 

a sua performance o é. Os algoritmos de controlo implementados necessitam de realizar 

cálculos em vírgula flutuante, sendo tradicionalmente necessário um elevado número de 

instruções para que estes sejam implementados em vírgula fixa, bem como, por vezes, a 

utilização de linguagens de baixo nível de forma a que as metas temporais sejam 

cumpridas. Estas operações exigem tempo de programação e acarretam questões como a 

escala das variáveis e erros de quantização. 

No entanto, o facto do DSP em questão possuir uma unidade de processamento de 32 

bits e velocidade de relógio de 150 MHz, associado à existência de bibliotecas em 

                                                                                                                                            

6 http://www.spectrumdigital.com 
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linguagem C eficazes (tornando a sua programação em linguagem de alto nível 

possível) ajudam a suprir estas dificuldades. Em especial, a existência de uma biblioteca 

de cálculo em vírgula flutuante virtual, designada “IQmath” torna possível a utilização 

do DSP de vírgula fixa em aplicações de vírgula flutuante.  

De igual modo, e para esta aplicação, a opção por este DSP permite dispensar um 

conjunto importante de hardware externo, tal como o conversor analógico/digital ou 

algum circuito para implementação de bloco de modulação. 

Na Tabela 5.1 apresenta-se um resumo das principais características do DSP utilizado. 

Tabela 5.1: Principais características do TMS320F2812. 

CPU 32 bits 

Frequência 150 MHz 

Ciclo de instrução 6.67 ns 

Ram 18 kWords 

Flash 128 kWords 

Canais de PWM – 16 bits 16 

Canais ADC – 12 bits 16 

Velocidade de aquisição ADC 12.5 MSPS 

Timers – 32 bits 3 

Comunicações SPI, SCI (UART), CAN, McBSP 

Pinos I/O  56 (multiplexados) 

Interrupções externas 3 

 

A unidade de processamento do DSP em questão foi concebida seguindo uma 

arquitectura de Harvard, tendo como característica associada a existência de 

barramentos distintos para o processamento de instruções de programa e dados. Deste 

modo torna-se possível a execução de diversas instruções em apenas um ciclo de 

relógio. 
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A existência de uma unidade específica de multiplicação permite igualmente a 

realização de uma soma e multiplicação em apenas um ciclo. Em conjunto com a 

unidade de deslocamento de 32 bits, revela-se um conjunto muito veloz na realização de 

cálculos.  

Quanto a periféricos, destacam-se a existência de duas unidades de gestão de eventos e 

um conversor analógico/digital de 12 bits. 

Cada unidade de gestão de eventos possui 2 temporizadores de 32 bits e 8 unidades de 

comparação, possibilitando para esta família de aplicações, a geração de PWM 

simétrico e assimétrico, com geração automática de tempo morto e interrupção 

específica de protecção do drive de potência, inibindo os sinais de PWM. 

O conversor analógico digital possui uma resolução de 12 bits, e uma taxa de 

amostragem de 12.5 MSPS. 

Possui 16 entradas analógicas agrupadas em 2 conjuntos de 8, correspondendo cada 

conjunto a uma unidade de sample & hold, sendo possível a aquisição de dois canais 

simultaneamente. 

Existem igualmente diversos módulos de comunicações, desde SCI (2 UART) a CAN. 

Grande parte dos pinos encontram-se multiplexados, podendo ter a função de 

entradas/saídas digitais (I/O) genéricas, ou a função do periférico associado. 

5.1.8 Sensorização 

Em todos os sistemas de controlo é obrigatório algum tipo de sensorização das variáveis 

controladas. 

Neste caso, optou-se pela sensorização das principais grandezas eléctricas, em 

detrimento da utilização de estimadores ou observadores, sendo assim necessária a 

sensorização da tensão contínua, da tensão alternada e da corrente alternada. 

Em todas estas medidas foram utilizados sensores de efeito de Hall que, apesar do seu 

custo algo elevado, demonstram serem fiáveis, com boa resposta dinâmica e de fácil 

utilização. O facto do sinal de saída deste tipo de sensor ser do tipo fonte de corrente, 

aumenta a sua imunidade ao ruído, sendo assim especialmente indicado para este tipo de 

aplicação. 
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A tensão contínua é medida através de um sensor LEM7, modelo LV100-3000/SP8, 

sendo a tensão alternada medida através de sensores VS1000 da marca ABB8. A medida 

de corrente foi efectuada com sensores LA-400 da marca LEM. 

5.1.9 Placa de interface 

Para efectuar a ligação entre os diversos sinais de medida e controlo e o DSP é 

necessária a existência de uma placa de interface (Figura 5.3). 

A placa em questão possui circuitos de condicionamento dos sinais fornecidos pelos 

sensores, protecções contra sobrecorrente bem como sobre e subtensão CC. 

Possui, igualmente, circuitos de adaptação dos sinais de controlo do DSP para fibra 

óptica no caso de ligação aos drives, e de ligação a relés no caso de ligação a 

contactores, bem como led’s de sinalização. 

 

Figura 5.3: Diagrama de blocos da placa de interface. 

Descrevem-se de seguida os principais blocos que constituem a placa de interface. 

                                                 

7 http://www.lem.ch 

8 http://www.abb.com 
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5.1.9.1 Tensão de referência 

As diversas operações efectuadas pelo condicionamento de sinal e pelas protecções 

necessitam de tensões de referência de precisão. Para tal é utilizado um circuito baseado 

no circuito integrado LT1021, tal como apresentado na Figura 5.4. 

 

Figura 5.4: Circuito de geração de tensões de referência. 

5.1.9.2 Condicionamento de sinal 

Uma vez que o conversor A/D apenas permite adquirir tensões unipolares, e dentro da 

gama [0;3] V, é necessário condicionar os sinais fornecidos pelos sensores de forma a 

respeitar estas restrições. 

Sendo a saída dos sensores de corrente e tensão do tipo fonte de corrente, torna-se 

necessária a conversão do sinal em tensão, que será depois condicionada e adquirida 

pelo ADC. Essa conversão é efectuada colocando uma resistência à saída do sensor. 

Essa resistência deve ser dimensionada de forma a que o valor de tensão obtido possua 

valores dentro da gama do ADC. 

No caso do sinal de tensão correspondente à corrente CA, sendo este sinusoidal e 

possuindo uma amplitude máxima de 1.4 V, torna-se necessária a adição de uma 

componente contínua de 1.5 V, operação efectuada pelo circuito da Figura 5.5. Para 

evitar danos no ADC, são incluídos díodos Schottky no final da cadeia de 

condicionamento. 
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Figura 5.5: Circuito de condicionamento de sinal da medida da corrente da rede eléctrica. 

Para o sinal de tensão correspondente à tensão CA, a cadeia de instrumentação será 

igual, com excepção da resistência de medida. 

Uma vez que o sinal de medida da tensão CC já é naturalmente unipolar, não é 

necessária a adição de componente contínua, para além da protecção dos díodos 

Schottky (Figura 5.6). 

 

Figura 5.6: Circuito de condicionamento de sinal da medida da tensão contínua. 

5.1.9.3 Protecções 

No caso da corrente CA, os sinais fornecidos pelos sensores, após serem transformados 

em tensão, são rectificados e comparados com um valor pré-definido, obtido a partir da 

referência de tensão apresentada no ponto 5.1.9.1 (Figura 5.7). 
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Figura 5.7: Circuito de protecção de sobrecorrente implementado na placa de  interface. 

A operação de comparação é efectuada através do comparador LM339, sendo o 

resultado aplicado a um Flip-Flop do tipo D (Figura 5.8). 

 

Figura 5.8: Circuito de detecção e memorização de sobrecorrente. 

Caso o resultado seja positivo, o Flip-Flop activa uma interrupção no DSP, que tratará o 

erro. 

Para a tensão CC, o processo é semelhante, sendo dispensada a parte da rectificação, e 

comparando-se não só o nível máximo de tensão, mas também o mínimo (Figura 5.9). 
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Figura 5.9: Circuito de protecção de sobretensão implementado na placa de interface 

5.1.9.4 Interface eléctrico/óptico 

A transmissão de sinais entre o DSP e o drive é efectuada através de fibra óptica. 

A utilização de fibra óptica permite transmitir os sinais de comando da unidade de 

PWM do DSP ao drive, e os sinais de erro deste último ao DSP, com grande imunidade 

ao ruído e isolamento óptico. 

Esta tarefa é realizada utilizando os componentes da série HFBR-0501 da Agilent9, 

nomeadamente o receptor HFBR-2531 e o emissor HFBR-1531, através dos circuitos 

apresentados na Figura 5.10. 

                                                 

9 http://www.agilent.com 
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Figura 5.10: Circuitos de interface Fibra óptica/TTL. 

5.1.9.5 Comando de relés e contactores 

O sistema é inicializado por um interruptor, operado pelo utilizador. Esse interruptor 

comanda o contactor Ktemp, que activa a pré-carga via ponte de díodos. O seu 

funcionamento é temporizado, sendo associado a um encravamento que impede que 

qualquer outro contactor seja fechado sem que a pré-carga esteja efectuada (Figura 

5.11). 
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Figura 5.11: Circuito de ligação das bobinas auxiliares do contactores. 

Os contactores de ligação à rede Kin e Kout são comandados através da sua bobina de 

controlo, que se encontra ligada em série com relés controlados pelo DSP (Figura 5.12). 

 

Figura 5.12: Circuito de comando dos relés associados ao comando dos contactores. 

5.1.10 Ambiente de desenvolvimento 

O software utilizado pelo sistema de controlo é desenvolvido utilizando um ambiente 

integrado implicando o uso de um computador pessoal (PC). Sendo o código escrito e 
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compilado no PC é posteriormente descarregado para a memória RAM do DSP via 

JTAG. 

A utilização desta metodologia permite que o software desenvolvido possa ser 

rapidamente descarregado e testado, permitindo a recolha de dados por parte do PC, 

sendo assim possível o acesso a valores de variáveis de cálculo internas. 

O ambiente de desenvolvimento utilizado, “Code Composer Studio 2.0” permite a 

utilização de linguagem Assembler e C, bem como a possibilidade de escrever, compilar 

e descarregar o programa desenvolvido para o DSP num único ambiente de trabalho. 

O ambiente de desenvolvimento e a placa eZDSP2812 comunicam entre si através de 

um emulador de JTAG, ligado à porta paralela do PC. 

Deste modo, é possível efectuar o teste do código directamente no DSP, execução do 

mesmo linha a linha, bem como aquisição e visualização dos valores de registos e 

variáveis, sendo inclusivamente possível a visualização gráfica dos valores adquiridos. 

5.1.11 Alimentações 

Para a alimentação dos sensores e placa de drive são utilizadas fontes lineares não 

reguladas de +24 V CC. 

No caso da placa eZDSP2812 é utilizada a fonte original da placa, enquanto para a placa 

de interface é utilizada uma fonte de alimentação linear tripla +15, -15, 5 V. 

Na Figura 5.13 é apresentado um esquema das fontes de alimentação do sistema. 

 

Figura 5.13: Esquema do circuito de fontes de alimentação. 
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5.2 Algoritmo de controlo 

Após a compilação do código e a sua transferência para o DSP, e na sequência de uma 

operação de reset, entra em funcionamento o algoritmo de controlo. 

O algoritmo de controlo pode ser dividido em três partes: inicialização e arranque, 

funcionamento normal e tratamento de eventos ou anomalias. 

Na secção de inicialização são executadas as operações de configuração do DSP bem 

como de arranque do conversor. 

À secção de funcionamento normal corresponde o atendimento das interrupções de fim 

de conversão do ADC (rotina de aquisição e tratamento de dados) e controlo 

(sincronização, controladores, actualização de sinais de controlo). 

À secção de anomalias correspondem a rotina de interrupção de erro do drive, e a rotina 

de interrupção externa, associada à placa de interface, correspondendo a acção destas à 

abertura cessão de emissão de impulsos aos semicondutores e abertura dos contactores. 

5.2.1 Inicialização e arranque 

Na sequência de uma operação de reset, o DSP executa as instruções de configuração 

interna, tais como: 

• Inicialização do watchdog. 

• Configuração do ADC: 

• Aquisição de 2 canais simultaneamente. 

• Ciclo de 3 aquisições (Ir+Is, Vrs+Vst,Vcc). 

• Configuração de PWM (VOC) e pinos de I/O. 

• Inicialização de variáveis. 

Após a inicialização interna, o DSP habilita a interrupção do ADC e aguarda que a 

tensão CC atinja o nível mínimo de funcionamento. 

Caso o nível mínimo seja atingido, o contactor Kin é fechado, sendo em seguida 

verificado o nível de tensão da rede eléctrica. Caso também este se encontre dentro da 

tolerância especificada, é fechado o contactor Kout, entrando o programa em ciclo 
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infinito, aguardando interrupções. Na Figura 2.14 é apresentado um fluxograma das 

rotinas gerais. 

 

Figura 5.14: Fluxograma das rotinas de gerais. 

5.2.2 Rotinas de interrupção 

A interrupção do ADC é controlada por um temporizador, o qual é carregado com o 

valor de 2500, correspondente a um período de 100 µs, período após o que é iniciada 

um conjunto de conversões. 

Após concluir a aquisição dos canais previamente programados e colocar os respectivos 

resultados num buffer, o gestor de eventos emite uma interrupção associada ao ADC. À 

rotina correspondente cabe a função de corrigir o deslocamento de nível e os ganhos 

introduzidos pelo condicionamento de sinal. 

É também verificado se todos os valores adquiridos se encontram dentro da gama de 

funcionamento prevista, sendo activada uma interrupção de erro caso algum valor 

anómalo se verifique. 

No caso da utilização de controlo de corrente por histerese, será também nesta rotina 

que serão efectuados os cálculos respectivos, e actualização das saídas. 
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Uma descrição detalhada dos eventos executados dentro do módulo de interrupção é 

mostrada na Figura 5.15.  

No caso da utilização de controlo vectorial de corrente, esta rotina apenas efectua a 

aquisição e tratamento dos sinais, ficando o cálculo da rotina de controlo a cargo da 

interrupção da unidade de geração de PWM. 

Uma vez executado o módulo de interrupção, retorna-se ao loop de espera. 

 

Figura 5.15: Fluxograma das rotinas de interrupção histerese. 

A rotina de interrupção da unidade de PWM é controlada por um temporizador 

dedicado, que provoca uma interrupção a cada 100 µs. 

Neste caso, além da execução do código correspondente à rotina de interrupção, são 

automaticamente recarregados os registos de comparação correspondentes à geração dos 

impulsos. 

A rotina de interrupção consiste no cálculo da posição do vector de tensão da rede 

eléctrica, controlador de tensão, controlador de corrente e actualização dos sinais de 

comutação, tal como representado na Figura 5.16. 
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Figura 5.16: Fluxograma das rotinas de interrupção VOC. 

No caso do controlo de corrente por histerese, após as operações de cálculo do 

controlador de corrente, as saídas correspondentes aos sinais de comando do inversor 

são directamente colocados no estado desejado, enquanto no caso do controlo vectorial 

o controlador de corrente fornece um índice de modulação que é transformado em 

valores de duração de contagem da unidade de temporização associada ao PWM. 

Para que o funcionamento do sistema seja o pretendido, é necessário o correcto 

escalonamento das tarefas a realizar pelo DSP, sendo igualmente necessário que as 

operações apresentadas possuam uma duração compatível com o período de comutação 

pretendido. 

Na Figura 5.17 apresenta-se o escalonamento das tarefas no caso de utilização de 

controlo de corrente por histerese, enquanto na Figura 5.18 é apresentado o 

escalonamento das tarefas no caso de utilização de controlo de corrente através do 

algoritmo de controlo vectorial. 
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Figura 5.17: Escalonamento das interrupções do algoritmo de controlo de corrente por histerese. 

 

Figura 5.18: Escalonamento das interrupções do algoritmo de controlo de corrente VOC. 

No caso do controlo de corrente por histerese, a rotina de cálculo é efectuada a cada 

interrupção do ADC, sendo os pinos de I/O imediatamente actualizados no fim das 

operações de cálculo. 

A utilização da unidade de PWM leva a que, no caso do VOC, exista um atraso 

suplementar, pois os resultados da execução da rotina da interrupção de PWM, onde se 

encontra o código da rotina de controlo, são colocados no buffer da unidade de PWM, 

sendo os registos de comparação carregados apenas quando acontecer a próxima 

interrupção de PWM. 

A existência de duas rotinas de interrupção (ADC e PWM) leva à necessidade de um 

escalonamento adequado de modo a que seja mantida a ordem de execução das mesmas, 

escalonamento esse garantido através da inicialização temporizada dessas mesmas 

rotinas. 

5.3 Resultados experimentais - Controlo de corrente 

Utilizando o sistema de teste (Secção 5.1) foi implementado o algoritmo de controlo de 

corrente por histerese apresentado na Secção 3.1. A escolha do método de controlo a 
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demonstrar recaiu sobre o controlo por histerese devido às suas características de 

robustez e de maior facilidade de implementação experimental. 

De acordo com os conceitos anteriormente apresentados, e seguindo a configuração da 

secção 5.2, foram obtidos resultados no modo de funcionamento do conversor como 

inversor ligado à rede eléctrica, sendo utilizada a ponte de díodos para alimentar o 

barramento contínuo, cabendo ao conversor controlar a corrente injectada na rede 

(Figura 5.1). 

Deste modo pretende-se validar em ambiente real as características do sistema de 

controlo de corrente anteriormente simuladas, bem como comprovar a viabilidade e a 

correcta implementação do mesmo. 

A configuração apresentada, além de permitir verificar o funcionamento do controlador 

de corrente, permite a ligação de fontes de tensão contínuas à rede eléctrica, com 

utilização em interligação de energias renováveis à rede bem como o teste de fontes de 

alimentação contínuas. 

São apresentados resultados, retirados com o auxílio de um osciloscópio de quatro 

canais Tektronix TDS 2014, e um analisador de qualidade de energia eléctrica Fluke 43. 

Os pontos de funcionamento apresentados abrangem um leque de pontos de 

funcionamento demonstrativo das características do sistema. 

Para tal são apresentados resultados em regime permanente, com carga nominal (25 A) 

e em vazio, bem como em regime dinâmico, sendo apresentada uma variação da 

referência de corrente de vazio para corrente nominal, e de pequena carga para corrente 

nominal (7 – 25 A). 

Na Figura 5.19 é possível observar a tensão e a corrente na fase r da rede eléctrica, 

sendo a tensão medida com o auxílio de um sensor de tensão e a corrente medida com 

uma sonda de corrente (10mV/A). Na Figura 5.20 é apresentado o resultado de um 

ensaio análogo, onde é possível observar as correntes das três fases. A medida da tensão 

da rede foi obtida, tal como anteriormente e como ao longo de todos os ensaios, através 

de um sensor de tensão, enquanto no caso da medida da corrente foram utilizadas três 

sondas de corrente (possuindo duas a escala 10mV/A e a terceira 1mV/A). 
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Figura 5.19: Controlo de corrente por histerese – Corrente nominal – 25 A (Vr, Ir). 

 

Figura 5.20: Controlo de corrente por histerese – Corrente nominal - 25 A (Vr, Ir, Is, It). 

Em ambas as figuras é possível observar o correcto comportamento da forma de onda de 

corrente (aproximadamente sinusoidal e em oposição de fase com a tensão), bem como 

a existência de factor de potência unitário e negativo. Verifica-se igualmente a 

existência de baixa ondulação de corrente, comprovando os resultados obtidos em 

ambiente de simulação. 

Na Figura 5.21 observa-se o funcionamento do conversor em vazio, sendo 

especialmente visível a ondulação da corrente. 
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Figura 5.21: Controlo de corrente por histerese – vazio (Vr, Ir, Is, It). 

O resultado de uma variação no ponto de funcionamento entre vazio e corrente nominal 

é apresentado na Figura 5.22. 

 

Figura 5.22: Controlo de corrente por histerese - Variação de 0 - 25 A (Vr, Ir, Is, It). 

Uma vez mais é possível verificar as excelentes características dinâmicas deste 

controlador, com um regime transitório de curta duração. Uma caracterização mais 

objectiva poderia ser efectuada a partir das componentes Id e Iq das correntes trifásicas. 

No entanto, não foi possível a implementação do circuito associado. 
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Na Figura 5.23 e na Figura 5.24 são apresentados os resultados da variação da corrente 

de 28-100% In. No primeiro caso, além da tensão e corrente na fase r, é também 

possível observar a tensão contínua. 

 

Figura 5.23: Controlo de corrente por histerese - Variação de 7-25 A (Vr, Ir, Vcc) 

 

Figura 5.24: Controlo de corrente por histerese - Variação de 7-25 A (Vr, Ir, Is, It). 

Tal como anteriormente, verificam-se o seguimento da referência de corrente, com 

resultados semelhantes aos obtidos em ambiente de simulação. Em particular, e na 

escala apresentada, é desprezável o transitório na tensão contínua. 
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Recorrendo à função “Transformada Rápida de Fourier” do osciloscópio, é possível 

obter um diagrama espectral da corrente na fase r, correspondendo a Figura 5.25 a um 

horizonte de frequências de 25 kHz e a Figura 5.26 a um horizonte de 5 kHz. 

 

Figura 5.25: Controlo de corrente por histerese – FFT 25 kHz 

 

Figura 5.26: Controlo de corrente por histerese – FFT 5 kHz 

O espectro da corrente da fase r, apresenta, tal como esperado e apresentado nos 

resultados de simulação, uma dispersão de harmónicos de baixa amplitude na zona 50 

Hz - 2 kHz. No entanto, verifica-se que se na globalidade o espectro da implementação 

é semelhante ao da simulação, existe um maior conteúdo de altas frequências no 
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primeiro caso. Tal facto pode ser explicado pela existência de ruído de diversos tipos, 

ruído esse não considerado no ambiente de simulação. 

Na Figura 5.27 são apresentados os valores de potência activa, aparente e reactiva, bem 

como o factor de potência na fase r (PF – factor de potência considerando harmónicos; 

cosϕ - factor de potência considerando apenas a componente fundamental), onde é 

possível verificar que a corrente injectada na rede eléctrica se encontra perfeitamente 

em fase com a tensão. 

 

Figura 5.27: Controlo de corrente por histerese – Potências aparente, activa e reactiva na fase r e factor 

de potência. 

Utilizando a função de cálculo da THD do Fluke 43, obtém-se os resultados da Figura 

5.28, para uma referência de 7 A, e da Figura 5.29, para uma referência de 25 A. 
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Figura 5.28: Controlo de corrente por histerese – Taxa de distorção harmónica (7 A). 

 

Figura 5.29: Controlo de corrente por histerese – Taxa de distorção harmónica (25 A). 

Verifica-se que os valores de THD obtidos são correctos, e que tal como previsto, o seu 

valor decresce com o aumento do valor da corrente. 
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5.4 Resultados experimentais - Controlo de tensão 

contínua 

Nesta secção são apresentados os resultados experimentais utilizando um controlador de 

tensão do tipo PI em conjunto com o controlo de corrente por histerese. 

A configuração apresentada, associada a uma carga resistiva, permite verificar o 

funcionamento do controlador de tensão em diversos pontos de funcionamento. 

Para tal são efectuados diversos ensaios, sendo a referência de tensão fixa, com um 

valor de 650 V. Apresentam-se resultados em regime permanente com carga nominal 

(80 Ω) e em vazio, bem como em regime dinâmico, sendo apresentada uma variação da 

carga de vazio para corrente nominal. 

Na Figura 5.30 apresenta-se a carga controlada do barramento contínuo, da tensão de 

rectificação da ponte de díodos (540 V) até ao valor de referência (650 V), sendo 

apresentados os sinais de medida da tensão contínua, e da tensão e corrente na fase r. Na 

Figura 5.31 apresenta-se um pormenor deste ponto de funcionamento. 

 

Figura 5.30: Rectificador. Controlo de corrente por histerese. Carga controlada de 540 até 650 V. Vcc, 

Vr, Ir, Icc. 
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Figura 5.31: Rectificador. Controlo de corrente por histerese. Carga controlada de 540 até 650 V. Vcc, 

Vr, Ir, Icc (pormenor). 

Verifica-se que a tensão do barramento contínuo (a verde) converge para o valor de 

referência, sem perturbações visíveis, sendo de referir a existência de ruído de alta 

frequência, inerente ao método de medida. A corrente na fase r apresenta forma 

sinusoidal, amplitude controlada e pequena ondulação, encontrando-se em fase com a 

tensão respectiva. 

Na Figura 5.32 apresenta-se o funcionamento em regime nominal, com carga resistiva 

de 80 Ω acoplada ao barramento contínuo. 

 

Figura 5.32: Rectificador. Controlo de corrente por histerese. Carga nominal. Vcc, Icc, Vr, Ir. 
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Verifica-se igualmente o seguimento da tensão de referência do barramento contínuo, 

bem como a forma sinusoidal, e com pequena ondulação da corrente na fase r . 

Na Figura 5.33 apresenta-se o funcionamento em vazio. 

 

Figura 5.33: Rectificador. Controlo de corrente por histerese. Vazio. Vcc, Icc, Vr, Ir. 

Uma vez mais verifica-se o correcto seguimento da referência de tensão contínua. 

O resultado do ensaio em regime dinâmico, efectuado através da variação da carga de 

vazio para nominal, é apresentado na Figura 5.34. 

 

Figura 5.34: Rectificador. Controlo de corrente por histerese. Variação de carga: vazio-carga nominal. 

Vcc, Icc, Vr, Ir. 
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Face à variação das condições de carga, verifica-se que a tensão do barramento contínuo 

se mantém inalterada, sem perturbações visíveis.  

Acompanhando a variação em degrau da corrente no barramento contínuo, o valor da 

corrente na fase r evolui de forma mais lenta até ao valor nominal, devido à acção do 

controlador de tensão. Tal facto deve-se à necessidade de selecção dos parâmetros do 

controlador PI de forma a obter um compromisso entre funcionamento em vazio e 

regime dinâmico. Apresenta forma sinusoidal, amplitude controlada e pequena 

ondulação, encontrando-se em fase com a tensão respectiva. 

Na Figura 5.35 são apresentados os valores de potência activa, aparente e reactiva, bem 

como o factor de potência na fase r, onde se verifica que, também neste modo de 

funcionamento, a corrente injectada na rede eléctrica se encontra perfeitamente em fase 

com a tensão. 

 

Figura 5.35: Rectificador. Controlo de corrente por histerese – Potências aparente, activa e reactiva na 

fase r e factor de potência. 

No respeitante à THD, verifica-se na Figura 5.36 que o seu valor se mantém baixo. 
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Figura 5.36: Rectificador. Controlo de corrente por histerese – Taxa de distorção harmónica. 

5.5 Conclusões 

A complexidade dos rectificadores pulsados do tipo VSI, torna necessária a 

implementação em protótipos utilizando componentes reais, para além de uma 

aprofundada análise em ambiente de simulação, de modo a validar efectivamente os 

métodos de controlo apresentados.  

Neste capítulo descreveu-se a implementação experimental de um rectificador pulsado 

do tipo VSI, utilizando o método de controlo de corrente por histerese. 

Para além da descrição exaustiva da constituição do protótipo industrial desenvolvido, 

da plataforma de controlo, sistema de comando do conversor e escalonamento de 

operações, apresentaram-se resultados experimentais em diversas condições de 

operação. 

De forma a garantir a existência de características necessárias à obtenção de um 

correcto desempenho foram realizados ensaios quer no modo inversor (apenas controlo 

da corrente injectada na rede), quer no modo rectificador, em regime permanente e em 

regime dinâmico. 

Verifica-se que apesar de as principais características se manterem, existe uma 

degradação do desempenho do sistema, visível no transitório de corrente no caso de 

variação de carga e no funcionamento em vazio. Tal facto deve-se à já referida 

existência de elementos não modelados em ambiente de simulação, tal como a 



Capítulo 5 – Implementação e resultados experimentais 

194 

existência de ruído, obrigando a um reajustamento dos parâmetros do controlador de 

tensão. 

No entanto, as principais características encontram-se presentes, entre elas a existência 

de tensão contínua constante, controlo bidireccional do fluxo de potência com elevada 

dinâmica e corrente alternada sinusoidal com factor de potência unitário e baixo valor 

de THD, revelando-se uma implementação viável de num rectificador pulsado tipo VSI. 

Apresenta um correcto seguimento do valor de tensão contínua de referência em todas 

as situações, bem como rápida resposta a variações de carga, com pequena perturbação 

da tensão. 
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6 Conclusões e perspectivas de 

desenvolvimento 

6.1 Conclusões 

Os conversores electrónicos de potência são cada vez mais usados em diversas 

aplicações, desde controlo de motores e accionamentos, fontes de alimentação 

autónomas, e condicionamento de energias alternativas. 

Na sequência do cada vez maior interesse e necessidade de aproveitamento dos recursos 

energéticos alternativos e não poluentes, tem surgido cada vez mais desenvolvimentos 

relacionados com as energias renováveis. 

Para que estas energias possam ser ligadas à rede eléctrica é necessário que possuam 

tensão e frequência iguais à rede e constantes. 

Uma vez que a energia eléctrica produzida por estes recursos não possui estas 

características é necessária a utilização de conversores electrónicos de potência que 

efectuem esta transformação. 

Por norma, os rectificadores tradicionais possuem correntes de entrada não sinusoidais e 

com factor de potência não unitário, o que deteriora a qualidade da rede eléctrica. No 

entanto, diversos standards e normas impõem limites para esta poluição (Marcação CE, 

NP, CEI, IEEE), tornando-se necessária a sua correcção. Esta faz-se com filtros 

passivos, volumosos e caros, e de dimensionamento complexo. 

Os rectificadores trifásicos pulsados do tipo VSI possuem um conjunto de 

características desejáveis, tais como baixa distorção de corrente de entrada, factor de 
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potência controlável, elementos de filtragem de baixo valor, boa estabilidade da tensão 

contínua e capacidade regenerativa (inversão do trânsito de potência). Estas 

características são dependentes do sistema de controlo, sendo conseguidas através do 

controlo da corrente em malha fechada, essencial devido à característica 

predominantemente instável em malha aberta desta topologia de conversão. 

Foram assim estudados e implementados diferentes métodos de controlo, que permitem 

o desenvolvimento de rectificadores com as características desejáveis. Dos diversos 

métodos passíveis de serem aplicados neste tipo de rectificadores, foram analisados três 

dos principais: controlo de corrente por histerese; controlo de corrente vectorial (VOC); 

e controlo directo da potência (DPC). 

Após a modelação do conversor e o estabelecimento dos métodos de controlo a utilizar, 

estes foram analisados e avaliados com recurso ao software Saber, com vista a posterior 

implementação. 

Nesta modelação não foram considerados alguns aspectos pouco influentes na 

caracterização dos diferentes métodos. Destacam-se a ausência de tempo morto, de 

malhas de auxílio à comutação dos semicondutores, dispersão paramétrica de 

componentes e ruído de diferentes tipos. 

Dos resultados atingidos para os três métodos de controlo analisados, e considerando os 

indicadores de desempenho que foram considerados relevantes, verifica-se que, apesar 

de diferentes características no que toca ao controlo da potência/corrente, todos eles 

possuem excelentes características de controlo da tensão contínua, com bom 

comportamento quer em regime permanente, com seguimento da referência de tensão 

contínua perfeito, quer em regime dinâmico. 

No que respeita ao controlo da potência, verifica-se o correcto funcionamento de todos 

os métodos quer no primeiro quer no segundo quadrante. 

Entre as características diferenciadoras dos três métodos apresentados salienta-se a 

frequência variável do controlo de corrente por histerese e do DPC, a existência de 

desacoplamento entre potência activa e reactiva no caso do DPC e VOC, a simplicidade 

e robustez do controlo por histerese, bem como a baixa taxa de distorção harmónica do 

VOC. 
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Foi desenvolvido um protótipo industrial, com base num bloco de potência já existente, 

e numa carta de desenvolvimento com o DSP TMS320F2812, suporte do controlador do 

sistema. 

Uma vez definida uma arquitectura completa para o sistema, este foi implementado, 

tendo sido obtidos resultados experimentais, recorrendo ao método de controlo de 

corrente por histerese. 

Numa primeira fase, foram testados os controladores de corrente, sendo a 

funcionalidade de controlo da tensão contínua implementada após a validação destes 

últimos. 

Foi possível verificar, tal como esperado, as características referidas no capítulo 4, 

salientando-se o bom regime dinâmico no seguimento da tensão contínua, bem como a 

forma de onda de corrente sinusoidal com baixa taxa de distorção harmónica. 

6.2 Desenvolvimentos futuros 

Devido ao carácter abrangente do trabalho apresentado as hipóteses de trabalho futuro 

são inúmeras. Estas podem incluir desde novas técnicas de sincronização e controlo da 

tensão contínua e potência, a estudo de diferentes aplicações do sistema desenvolvido, e 

seu comportamento em condições de anomalia como a falha da rede eléctrica. 

Uma linha de desenvolvimento futuro prende-se com o estudo de novos tipos de 

controladores, incluindo técnicas adaptativas, difusas e neuronais, que permitam uma 

melhor adaptação do sistema de controlo a variações de condições de funcionamento e 

de parâmetros, tais como a variação da tensão do barramento contínuo. 

O estudo de métodos de sincronização alternativos, com maior imunidade às 

perturbações da rede eléctrica, especialmente em regime de desequilíbrio, revela-se 

igualmente atraente. 

Numa perspectiva de dimensionamento dos semicondutores, é relevante o estudo da 

relação entre frequência de comutação, técnicas de modulação e rendimento do 

conversor. 

No campo das aplicações, é importante o desenvolvimento de um conjunto 

rectificador/inversor, para aplicações em accionamentos electromecânicos, bem como o 

estudo da aplicação do sistema desenvolvido no condicionamento/aproveitamento de 
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energias renováveis, tais como a energia eólica, solar e células de combustível, e sua 

interligação com a rede eléctrica.  
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Anexo A   Protótipo industrial 

O protótipo industrial (Figura A.1), utilizado para a realização de ensaios com vista à 

obtenção de resultados experimentais, tem por base um conversor trifásico utilizando 

IGBT’s Mitsubishi CM800-34H, com uma potência nominal de 750 kVA, 1500 V, com 

um banco de condensadores de 15 mF, previamente desenvolvido pela EFACEC – 

Sistemas de Electrónica S.A. O referido conversor já possui igualmente placas de drive 

dos IGBT’s baseadas no dispositivo 2SD315AI da empresa Concept Drive, comandado 

por fibra óptica. 

    

Figura A.1: Protótipo de rectificador pulsado do tipo VSI. 
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Uma vez que o principal objectivo deste trabalho é o estudo de métodos de controlo de 

rectificadores pulsados do tipo VSI, esta solução apresenta-se viável, apesar das suas 

características se encontrarem claramente sobredimensionadas, face ao funcionamento 

pretendido, permitindo a utilização de um conversor previamente construído e testado 

economizar tempo, bem como segurança adicional em regime de sobrecarga. 

De modo a suportar a placa de controlo e efectuar o interface entre esta e os sistemas de 

medida e comando foi desenvolvida a placa de interface apresentada na Figura A.2. 

 

Figura A.2: Placa de interface e placa eZDSP2812. 

Na Tabela A.1 apresentam-se os principais componentes do sistema de teste. 
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Tabela A.1: Principais componentes do sistema de teste. 

Designação Descrição Modelo/Marca 

Q1…6 IGBT’s CM800-34H, Mitsubishi 

Ccc Condensadores CC FX22G104, Hitachi 

T1 Transformador trifásico 10kVA, 190/400V,Y/Y,  

Lpd1…3 
Bobinas de filtragem da 

ponte de diodos. 
100uH 

Lac1…3 
Bobinas de filtragem do 

conversor 
100mH 

R1…3 Resistências de pré-carga 12 Ohm 

D_geral Disjuntor Geral MD125, 80A, GE 

Kin Contactor de entrada 
OKYM2W22 75 A, 

STROMBERG 

Kout Contactor de saída 
OKYM3W22,135 A, 

STROMBERG 

Kaux 
Disjuntor auxiliar de pré-

carga 

OK00W10, 25 A, 

STROMBERG 

Ktemp Temporizador MCTV 230V, GE 

CA(V)DC Sensor de tensão contínua LV100-3000/SP8, LEM 

CA(V)-PH12…23 Sensor de tensão alternada VS 1000, ABB 

CA(I)L1…3 
Sensor de corrente 

alternada 
LA 400 – T, LEM 

PD1 Ponte de díodos de teste. 
SKKD - 160 - M14 – 2, 

Semikron 

PD2…4 
Pontes de diodos, fontes de 

alimentação 

MD KBPC 1006, 6A, 

Fagor 
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