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Resumo: Este trabalho tem como objetivo investigar o 
comportamento de diferentes circuitos inversores de tensão 
AC/DC aplicados em fontes de alimentação ininterrupta (no-
break). Serão realizadas simulações do circuito elétrico dos 
inversores, assim como a construção destes circuitos 
inversores, permitindo uma melhor compreensão dos 
diferentes tipos de inversores e suas principais características.  

1. Introdução 
Os No-Breaks são equipamentos que visam o fornecimento 
ininterrupto de energia em caso de falha do sistema de 
fornecimento primário, sendo assim, esses equipamentos são 
os responsáveis por manter determinadas cargas funcionando 
por um determinado período de tempo. Os inversores de 
freqüência são parte fundamental dentro de um no-break, dada 
sua função de conversão de energia de uma fonte de tensão ou 
corrente CC para uma fonte de tensão ou corrente CA. Os 
inversores de freqüência apresentam diferentes topologias 
com características bastante específicas, as quais serão estudas 
e simuladas durante o desenvolvimento deste trabalho.  

2. Resultados  
Na topologia Push-Pull algumas características se destacam: o 
sinal de saída é aproximadamente retangular; a tensão de saída 
depende somente da tensão da fonte CC; os transistores 
conduzem de forma alternada; necessita de transformador, 
sendo este com ponto médio no primário; carga é 
eletricamente isolada da fonte. A Figura 3 apresenta o layout 
do circuito elétrico do inversor push-pull feito com o auxilio 
da ferramenta Eagle, para posteriormente ser confeccionada a 
placa de circuito impresso. 

 
Figura 1 – Ciruito eletrico do inversor Push-Pull. 

 
O inversor do tipo meia ponte é comumente usado em 
aplicações de baixa potência, e juntamente com o inversor 
push-pull compõe os alicerces dos circuitos inversores, na 
figura acima foram utilizados IGBT’s como elementos de 
chaveamento, se comportando como chaves. 
O inversor de freqüência do tipo ponte completa apresenta 
maior versatilidade e utilização industrial. Nesta configuração 
por exemplo poderíamos trabalhar com frequência de 
chaveamento diferente entre os transistores da parte baixa da 
ponte (IGBT2 e IGBT4) em relação aos IGBT’s da parte alta 
da ponte (IGBT1 e IGBT3), este tipo de utilização e seus 
efeitos serão estudados mais adiante neste trabalho. Outra 
característica interessante é a maior potência que pode ser 
oferecida a carga nessa configuração.  

 
Figura 2 – Esquemático de um circuito inversor do tipo meia 

ponte 

 
Figura 3– Layout da placa de circuito impresso (Eagle). 

 

 
Figura 4  – Circuito esquemático de um inversor do tipo ponte 

completa 
3. Conclusões 

Do ponto de vista da energia fornecida a uma carga do tipo 
RL, os inversores não diferem muito entre si, porém quando 
falamos de funcionamento, robustez e versatilidade existem 
alarmantes diferenças entre a mais simples das configurações 
(push-pull) e a mais elaborada delas (ponte completa). Ainda 
no que concerne a qualidade da energia fornecida à carga 
(onda quadrada), essa consideração é relevante dado que para 
uma lâmpada não se percebem grandes efeitos indesejáveis 
por efeito de uma alimentação não senoidal. Contudo, para 
cargas mais exigentes que é o caso de eletrônicos de forma 
geral podem acontecer efeitos desastrosos.  
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