
Programa microprocessado para acionamento dos transistores 
de potência do inversor para aplicação em UPS 

 
Diego Mendes Moreno1, Michele Rodrigues2 

1,3 Centro Universitário da FEI 
diegomendesmoreno@gmail.com e engmichelerodrigues@gmail.com

Resumo: Desenvolvimento de hardware e software, 
em um sistema microprocessado para o acionamento de 
MOSFETs de potência em um inversor de frequência, 
utilizando modulação em alta frequência. Para aplicação 
em Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS). 
 

1. Introdução 
O No-Break, conhecido também como UPS - 

Uninterruptable PowerSupply (Fonte de Alimentação 
Ininterrupta) é um aparelho que trabalha como 
gerenciador estratégico de energia. É um equipamento 
destinado a suprir a alimentação elétrica dos 
equipamentos a ele acoplados, quando é interrompido o 
fornecimento pela concessionária de energia elétrica, 
evitando a paralisação da atividade realizada nos 
aparelhos a ele acoplados.  

Para isso, o no-break (em inglês, "sem parada") 
utiliza baterias de corrente contínua que são 
transformados em 110 ou 220 volts de corrente 
alternada. O tempo de funcionamento do no-break 
durante a falta de energia da rede elétrica dependerá da 
potência das baterias [1]. 

A transformação de corrente alternada para corrente 
contínua é feita pelo inversor de frequência. O circuito 
inversor é composto por transistores de potencia que são 
chaveados em sua porta através de sinais quadrados com 
diferentes freqüências de operação. Isto faz com que o 
sinal gerado pelos transistores seja alternado e não mais 
continuo. Estes pulsos aplicados aos transistores são 
gerados pelo microcontrolador. O mesmo controla 
também, qual será a freqüência do sinal gerador, assim 
como o valor eficaz da tensão que será fornecida. 

O microcontrolador é uma unidade de 
processamento, juntamente com memória e periféricos 
de entrada e saída em um circuito integrado. Capaz de 
realizar cálculos lógicos e matemáticos para 
processamento de sinais. Normalmente é embarcado em 
produtos ou dispositivos, a fim de monitorar e controlar 
sinais e funções [2]. 
 

2. Metodologia 
Será utilizado um circuito inversor ponte completa 

sendo alimentado por uma bateria de 12V. O 
microcontrolador irá geral o sinal PWM que passará por 
um circuito gate driver que alimentará a porta dos 
transistores MOS de potência. O sinal invertido da 
bateria DC irá passar por um transformador 
transformando o sinal em uma onda senoidal. 

Para esse projeto a topologia do inversor escolhida 
foi de modulação em alta frequência. É possível obter 
este tipo de modulação ao comparar uma tensão de 
referência, com um sinal triangular simétrico cuja 
freqüência determine a freqüência de chaveamento. A 

largura do pulso de saída do modulador varia de acordo 
com a amplitude relativa da referência em comparação 
com a portadora. Tem-se, assim, uma Modulação por 
Largura de Pulso. A tensão de saída, que é aplicada à 
carga, é formada por uma sucessão de ondas 
retangulares de amplitude igual à tensão de alimentação 
CC e duração variável. 

 
Figura 1 – Ponte H de transistores. 

 

 
Figura 2 – Sinal MLP. 

 
O microcontrolador escolhido é o dsPIC33F. O 

transistor MOSFET de potência que será utilizado é o 
IR3306, próprio para aplicações com UPS. E também 
será utilizado um circuito de gate driver, para receber o 
sinal de pulso modulado de baixa potência, vindo do 
microcontrolador, e transformá-lo em um sinal de alta 
corrente para chavear os transistores MOS com alta 
velocidade. 
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