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Resumo: Este trabalho tem como objetivo propor uma 

solução para melhorar a qualidade de energia no ponto 

de conexão de uma carga não-linear com a rede elétrica, 

de modo a evitar o mau funcionamento de outras cargas 

conectadas na mesma instalação. Utilizando-se o 

software Proteus 8, são realizadas simulações da 

aplicação de uma estratégia de controle a um conversor 

bidirecional. 

 

1. Introdução 
A Figura 1 representa a rede elétrica, a carga não-

linear e o conversor controlado conectados em paralelo, 

sendo o ponto de acoplamento comum (PCC) indicado 

na mesma. 

 
Figura 1 – Conversor controlado bidirecional. 

 

A presença da carga não-linear faz com que a forma 

de onda da corrente da rede elétrica deixe de ser uma 

senóide, fazendo com que a forma de onda da corrente 

na carga seja igual a da Figura 2. 

 

 
Figura 2 – Forma de onda da corrente da carga. 

 

Para garantir o fornecimento adequado de energia, 

pela rede elétrica, é necessário corrigir a forma de onda 

distorcida pela carga não-linear e fazer com que ela 

fique o mais próximo possível de uma senóide [1]. 

 

2. Metodologia 
A partir do estudo de topologias de conversores e 

fontes chaveadas [2], definiu-se a configuração da 

Figura 1. O conversor controlado bidirecional em 

corrente estudado consiste em uma topologia de 

circuito, em meia ponte, que opera para fazer com que 

seja injetada ou drenada uma corrente, no PCC, capaz 

de compensar a distorção causada pela carga não-linear. 

Para gerar a forma de onda adequada utiliza-se uma 

estratégia de controle de histerese, além do 

monitoramento da corrente da rede e da tensão do 

barramento capacitivo (Figura 1), o que permite que os 

transistores do conversor sejam acionados de forma 

adequada para injetar ou drenar corrente do ponto de 

acoplamento comum (PCC). 

 

3. Resultados 
As simulações realizadas mostraram que a forma de 

onda da corrente injetada no ponto de acoplamento 

comum é correspondente ao indicado na Figura 3. A 

forma de onda corrigida é apresentada na Figura 4.  

 

 
Figura 3 – Forma de onda gerada pelo conversor. 

 

 
Figura 4 – Forma de onda corrigida no PCC. 

 

4. Conclusões 
Ao analisar os resultados das simulações, é possível 

constatar que, ao somar a corrente da carga não-linear e 

a corrente gerada pelo conversor controlado, obtém-se 

uma forma de onda senoidal, conforme a Figura 4. 

Sendo assim, ocorre a correção da forma de onda da 

corrente no ponto de acoplamento comum. 
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