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Resumo: Este trabalho de iniciação científica tem o 

objetivo de estudar e projetar um transformador de alta 

frequência para utilização em conversores de tensão 

encontrados em equipamentos de fornecimento 

ininterrupto de energia (UPS ou conhecidos por 

nobreaks).  

1. Introdução 

 
Com o aumento da integração de geração de energia 

renovável em redes de energia, conversores de tensão 

DC/DC ou AC/DC vem se tornando cada vez mais 

atraentes. Esses conversores geralmente trabalham com 

chaves que são comutadas com uma alta frequência de 

operação. Além disso, a substituição dos volumosos 

transformadores de 50/60Hz por transformadores de alta 

frequência, tem gerado uma redução considerável em 

peso/volume, por conseguinte, reduzindo os custos de 

instalação. 

Adicionalmente, com a crise hídrica e energética que 

nosso país vem se deparando, a utilização de 

equipamentos de fornecimento de energia ininterrupta 

(UPS) vem sendo cada vez mais requisitados. 

Adicionalmente, as empresas do ramo de UPS vem 

sentindo a necessidade de elevar a performance de seus 

equipamentos mas reduzindo os custos para manter a 

competitividade com as empresas chinesas, onde nesta 

área a redução do tamanho e peso dos seus equipamentos 

se faz necessária. Para isso transformadores de alta 

frequência ou a inserção da tecnologia conhecida por 

transformer-less vem sendo empregada pelas grandes 

empresas do setor [1]. Como resultado o projeto de 

transformadores que operem com elevada frequência de 

operação deve ser bem conhecido, levando em 

consideração também a elevada potência.  

 

2. Conversores de tensão 

 
Nesta primeira etapa estão sendo estudados 

diferentes circuitos conversores de tensão e a ferramenta 

utilizada para simulação dos circuitos elétricos foi o 

PSIM. 

 A Figura 1 apresenta o circuito inversor de ponte 

completa, que é um tipo circuito eletrônico que permite 

transformar tensão contínua em tensão alternada, e 

podem ser utilizados para sintetizar corrente senoidais e 

outras formas de onda. A tensão alternada 

é conseguida alternando a polaridade de uma fonte de 

tensão contínua (bateria por exemplo), através de chaves 

semicondutoras (transistores). A saída do circuito é 

conectada a um transformador.  

 
Figura 1 – Circuito inversor CC-CA ponte Completa. 

 

A Figura 2 apresenta um circuito inversor do tipo 

push-pull que apresenta a mesma finalidade do circuito 

anterior, contudo um número menor de chaves pode ser 

utilizado, mas o transformador de saída apresenta a 

necessidade de um tap central no primário. 

 

 
Figura 2 – Circuito inversor CC-CA Push-pull. 

 

 

3. Sequência do trabalho 

 
Como sequencia deste trabalho será analisado o 

projeto de fabricação dos transformadores, levando em 

consideração a aplicação e os componentes utilizados nos 

conversores de tensão.  
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