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Resumo: Este trabalho de iniciação cientifica tem 

como objetivo apresentar um estudo das diferentes 

formas de gerar um sinal PWM, que será posteriormente 

utilizado para acionar transistores de potência utilizados 

em conversores DC/AC. 

1. Introdução 
Uma das maiores preocupações na área da eletrônica 

de potência sempre foi o controle do fluxo de energia, de 

modo que este processo ocorresse de forma cada vez mais 

qualificada, segura e eficiente, obedecendo as exigências 

e avanços tecnológicos dos dias atuais. Diversos circuitos 

integrados dedicados ao controle de conversores de 

tensão, vem sendo desenvolvidos, nos quais o método de 

controle mais utilizado é o de Modulação por Largura de 

Pulso (PWM - Pulse Width Modulation) [1-2].  

2. Configuração do sinal PWM 
A Figura 1 abaixo apresenta a configuração para 

obtenção do sinal PWM o qual pode ser gerado através 

de um modulador, através do qual é estabelecida a 

comparação entre dois sinais, um denominado sinal de 

referência (vermelho) e o outro sinal da portadora (azul). 

De modo que, o sinal da portadora tem como função 

definir a frequência do sinal de saída (preto); e o de 

referência estabelecer o tipo de sinal desejado, assim 

como o tempo de trabalho (duty cycle), a partir da 

amplitude da tensão de sinal de referência [2]. 

Figura 1 – Configuração do sinal PWM. 

 
O sinal a ser gerado neste trabalho é uma onda 

quadrada com frequência 25kHz e será utilizada para 

alimentar um transistor de potência. A Tabela 1 apresenta 

todos os valores para configuração do sinal PWM 

desejado. Inicialmente pretendemos obter o sinal através 

de um CI modulador de PWM o SG3525 da empresa ST 

[3], para isso segue uma descrição detalhada do mesmo. 
  

Tabela 1 – Valores para configuração do sinal PWM 
Descrição Símbolo Valor Unidade 

Frequência f 25k Hz 

Período T 40 µ s 

Tensão PWM VPWM 10 V 

Tempo ligado TON 20 µ s 

Tempo desligado TOFF 20 µ s 

3. Circuito modulador do sinal PWM 
O CI SG3525 é um circuito modulador PWM. 

Inicialmente devemos ajustar a frequência do sinal a ser 

gerado, através do circuito oscilador. Para o ajuste da 

frequência um capacitor (CT) e um resistor (RT) são 

utilizados externamente ao CI, conforme apresentado na 

Figura 2a [3]. A equação (1) apresenta como ajustar os 

componentes de acordo com a frequência escolhida. A 

Figura 2b apresenta o sinal extraído do pino 4 de saída do 

oscilador. Pode-se observar que a frequência obtida foi 

de 50kHz, ou seja o oscilador apresenta o dobro da 

frequência desejada. 

Figura 2 – (a) Configuração do CI SG3525  e (b) saída 

do oscilador medido no pino 4 do CI. 

 

𝑓
𝑂𝑆𝐶𝐼𝐿𝐴𝐷𝑂𝑅  = 

1

𝐶𝑇×(0,7𝑅𝑇)

          (1) 

 

 

Os pinos 11 e 14 são as saídas do sinal PWM que se 

desejam ser obtidos, Tabela 1. O pino 16 é a tensão de 

referência contínua de 5,1V. O pino 1 e 2 são, 

respectivamente, as entradas inversora e não inversora do 

amplificador de erro, usado para controlar o tempo de 

trabalho e introduzir o tipo de sinal desejado. 

4. Conclusões parciais 
Este trabalho de iniciação científica pretende estudar 

a complexidade de se projetar um circuito modulador de 

sinal PWM com o auxílio de circuitos integrados 

dedicados e futuramente com o uso de microcontrolador.  
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