
Sumário  

O trabalho insere-se no domínio da modulação de largura de impulsos e sua aplicação no comando 

dos onduladores de tensão trifásicos; inclui os seguintes tópicos: técnicas de modulação de largura 

de impulsos; cálculo do espectro da tensão em aplicações práticas, análise das fontes de erro que 

concorrem para o aparecimento de desvios entre o espectro calculado e o espectro real da tensão; 

sistema físico e programa que permitem a verificação e implementação das soluções propostas.  

Após a introdução que constitui o primeiro capítulo, são apresentados os conceitos associados à 

modulação de largura de impulsos e os efeitos, no espectro, de variações na modulação: 

desfasamentos entre a onda portadora e a onda moduladora, modulação assíncrona e situações de 

sobremodulação. As características superiores oferecidas pelas implementações digitais dos 

controladores são analisadas através das modulações regulares e das designadas modulações 

pseudo-óptimas.  

No capítulo seguinte é apresentado um esquema para medida do espectro recorrendo à transformada 

rápida de Fourier e definido um "grau de fiabi!idade" para os resultados práticos  

No quarto capítulo é apresentado um método de predição do espectro da tensão de um inversor 

comandado em modulação de largura de impulsos. São analisados os seguintes factores externos: 

desvios entre a largura do impulso teórico e o real; comutações não ideais dos interruptores de 

potência, e distorções na amplitude do barramento DC.  

Por fim surge o sistema físico que valida as propostas teóricas, composto por quatro módulos: um 

programa de controlo, visualização do espectro e simulação; um sistema de potência; uma placa 

responsável pela realização da modulação e um sistema de aquisição e condicionamento de sinal.  
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