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Resumo: Este projeto de Iniciação Científica baseia
um estudo de diferentes mecanismos que compõem as 
principais topologias de UPS. Após uma revisão 
bibliográfica, apresentamos uma topologia eficiente aliada a 
uma técnica de modulação de sinal promissora, com o intuito 
de reduzir conteúdo harmônico e a dissipação de potência no 
chaveamento dos transistores do circuito inversor.
  

1. Introdução 
Atualmente, em respostas aos principais problemas de 

fornecimento e confiabilidade na distribuição de energia 
elétrica, o estudo e desenvolvimento de equipamentos 
capazes de proporcionar segurança passa a ser interessante.

Uma das soluções encontradas para este tipo de 
problema são os UPS (Uninterruptible Power Suppl
UPS a ser estudado neste projeto é denominado 
comercialmente como UPS On-line. Sua principal 
característica é trabalhar constantemente, mesmo quando o 
fornecimento de energia proveniente da rede e
padrões considerados aceitáveis. Segue abaixo um diagrama 
para ilustrar seu funcionamento: 

 

Fig. 01 – Diagrama do funcionamento do UPS Online. 

 

2. Topologia  
A topologia do UPS é o que representa o circuito 

responsável pela etapa de retificação do sinal proveniente da 
rede, carregamento das baterias, inversão do sinal retificado e 
filtragem do sinal que alimentará a carga. 

A topologia estudada neste projeto é baseada em uma 
topologia já existente, denominada delta [1

desenvolvimento da topologia foi reduzir o número de 
componentes utilizados para o funcionamento do circuito e 
reduzir o teor harmônico gerado no chaveamento do sinal no 
circuito inversor. Segue abaixo a topologia estudada

 

Fig. 02 – Topologia estudada. 
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Este projeto de Iniciação Científica baseia-se em 
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principais topologias de UPS. Após uma revisão 
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3. Modulação
Para comandar o circuito inversor CA

utilizamos a modulação de sinal. Utilizamos 
modulação que pudesse chavear os transistores do circuito 
inversor de forma diferente da Modulação Bipolar por 
Largura de Pulso (PWM) convencional
comparar a senóide fundamental (60Hz) com uma triangular 
de frequência constante, desenvolvemos uma técnica onde a 
triangular varia de frequência no tempo, em 
específicos, para otimizar seu trabalho e reduzir a dissipação 
de potência do chaveamento constante em alta frequência.

Segue abaixo uma ilustração do seu 
 

Fig. 03 – Modulação convencional. 
 

Fig. 04– Proposta de modulação. 
 

Utilizando a análise de distorção harmônica por Fourier 
(FFT) para mensurar o desempenho, chegamos aos seguintes 
resultados: 

 

 

4. Conclusões
Com a união da topologia idealizada na referencia

técnica de modulação utilizada, foi possível 
técnica é eficiente, pois nos permite reduzir pela metade a 
frequência de chaveamento dos transistores sem interferir 
significativamente na qualidade do sinal gerado pelo circuito, 
reduzindo assim as perdas por dissipação de potência
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Alta Frequência

(KHZ)

Baixa Frequência

(KHZ)

Percentual do Período em 

Baixa Frequência (%)

50 - -

25 - -

50 25 30%

50 25 50%

50 25 70%

50 25 80%

onofásicas 

Modulação 
Para comandar o circuito inversor CA-CC da topologia, 

Utilizamos uma técnica de 
modulação que pudesse chavear os transistores do circuito 

Modulação Bipolar por 
convencional [2], ao invés de 

comparar a senóide fundamental (60Hz) com uma triangular 
nte, desenvolvemos uma técnica onde a 

triangular varia de frequência no tempo, em pontos 
específicos, para otimizar seu trabalho e reduzir a dissipação 
de potência do chaveamento constante em alta frequência. 
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Distorção Gerada

(% em relação a 60Hz)

5,70%
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