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Resumo: Este trabalho de iniciação científica tem o 
objetivo de fazer um estudo sobre o comportamento 
térmico de equipamentos UPS (conhecido por nobreak) 
comerciais de baixa potência, da empresa SMS/Legrand 
a qual trabalhamos em parceria. Serão estudadas as 
principais características térmicas através de simulações 
com a ferramenta Ansys e os resultados serão 
confrontados com medidas experimentais do UPS 
analisados.  

 
1. Introdução 

 
Com a crise hídrica e energética que nosso país 

vem se deparando, 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 e segurança de funcionamento de seus 
equipamentos, porém com a contínua redução dos 
custos para manter a competitividade com as empresas 
chinesas. Contudo, os componentes que compreendem 
um equipamento UPS como transformador, bateria, 
transistores de potência utilizados nos conversores e os 
dissipadores de calor trabalham com uma elevada 
potência e consequentemente uma elevada temperatura 
é observada.  

Para reduzir o aquecimento dos equipamentos, 
técnicas de resfriamento são necessárias como o uso de 
ventoinhas, assim como gabinetes apropriados devem 
ser levados em consideração. A alta temperatura dos 
componentes somada a elevada potência/corrente de 
funcionamento dos UPS, exige uma maior atenção no 
que diz respeito a segurança dos usuários, solicitando 
das empresas uma preocupação com o modelamento 
térmico de seus equipamentos [1]. 

 
2. Simulação das geometrias 

 
O equipamento analisado foi um nobreak senoidal 

on-line de 2400VA de potência comercializado pela 
empresa SMS/Legrand. Inicialmente, os componentes 
internos do nobreak foram desenhados com a 
ferramenta Siemens NX [2]. Foram consideradas as 
medidas reais do equipamento e foram desenhados o 
transformador, baterias e placa elétrica. O gabinete do 
equipamento e o layout indicando a refrigeração 
também foram considerados.  

A Figura 1 apresenta uma fotografia interna do 
nobreak e o resultado da simulação com a ferramenta 
NX. Estão indicados também os componentes 
simulados, como o transformador as baterias de chumbo 
ácido e a placa de circuito impresso. 

 
 

 
 

 
 
Figura 1 – (a) Fotografia interna e (b) simulação com a 
ferramente NX do nobreak analisado. 

 
3. Sequência do trabalho  

 
Como sequência do trabalho as geometrias 

desenhadas no NX serão importadas para o simulador 
Ansys Workbench [3] para serem realizadas as 
simulações do comportamento térmico do equipamento. 
Será analisada qual a maior fonte de calor, 
posicionamento da ventoinha com relação a posição dos 
componentes, viabilidade do layout do gabinete em 
dissipar o calor, etc. 
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