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Resumo: Este projeto de Iniciação Científica baseia-

se em um estudo de diferentes tipos de técnicas de 

modulação de sinal, onde o principal objetivo é gerar 

um sinal com baixo teor harmônico para uma carga 

alimentada por um UPS. Após uma revisão bibliográfica 

das principais técnicas de modulação, o estudo é 

baseado na técnica denominada Delta, que se destaca 

frente às outras devido sua simplicidade e eficiência. 

 

1. Introdução 
A modulação de sinal atualmente tem diversos tipos 

de aplicações que podemos encontrar em nosso dia a 

dia. Conversores analógico–digital, propagação e 

transmissão do sinal de uma antena, atuadores e 

controladores, por exemplo. O tipo de modulação varia 

de acordo com a necessidade de cada aplicação e pode 

ser empregado de maneiras diferentes, usando um sinal 

de referência, portadoras e frequências de trabalho 

específicas. 

A proposta deste projeto de iniciação científica 

baseia-se em estudar os diferentes tipos de modulação 

que podem ser empregados em um UPS on-line de 

baixa potência, monofásico.  

O UPS on-line tem como principal característica 

atuar 100% do tempo, convertendo o sinal da rede e 

alimentando a carga de forma controlada, garantindo um 

sinal de alta confiabilidade e baixo teor harmônico. 

Estas características de funcionamento permitem o 

emprego de uma série de diferentes modulações que 

podem ser usadas para controlar o bloco inversor do 

UPS 
[1], [2]

. 

 

2. Técnicas de Modulação DC-AC 
Atualmente a técnica de modulação PWM Senoidal 

Bipolar é a mais comumente encontrada nos UPS, entre 

outros equipamentos com conversão DC-AC 
[1]

.  Apesar 

de ser a mais popular, outras técnicas que possuem 

topologias diferentes também podem ser empregadas. 

A necessidade de buscar técnicas diferentes para 

modular o sinal é motivada pela possibilidade de 

melhorar a forma de trabalho do UPS, onde podemos 

reduzir a energia dissipada por altas frequências de 

chaveamento do bloco inversor e a aplicação de grandes 

filtros devido a um sinal com valores elevados de 

distorção harmônica 
[2]

.  

Adotamos uma topologia de UPS que conta com 

retificador não controlado, um capacitor para controle 

do “ripple” no barramento DC, um inversor em ponte H 

composto por quatro IGBT’s e um filtro LC de primeira 

ordem. Os componentes e valores adotados foram 

dimensionados para que possamos comparar o 

desempenho de cada modulação.  

Esta topologia já foi estudada e simulada por um 

projeto de iniciação científica anterior realizada pelo 

aluno. Segue circuito abaixo. 

 

 
Figura 1 - Topologia para comparação das modulações. 

 

3. Modulação Delta 
 

Após a revisão bibliográfica das principais técnicas 

de modulação, a Delta se destacou devido à 

simplicidade de seu circuito e também a proposta de 

trabalho com uma malha de realimentação, não utilizada 

nas outras técnicas. Segue topologia. 

 

 
Figura 2 – Topologia da modulação delta. 

 

O sinal da informação utilizado como referência é 

comparado com o sinal do integrador e um sinal de erro 

é gerado. O quantizador por histerese recebe o sinal de 

erro e gera os pulsos que alimentarão o bloco inversor. 

Estes pulsos voltam pela malha de realimentação, após 

passarem pelo integrador, para que uma nova 

comparação seja efetuada, assim caracterizando a malha 

fechada com previsão de erro 
[2]

. 

 

 
Figura 3 – Exemplo de funcionaento - Delta 
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O ganho do integrador e a amplitude do sinal de 

referência definem a frequência de trabalho do 

modulador 
[2]

, como podemos observar abaixo. 

 

                               (1) 
 

f = Frequência do modulador 
Sc = Ganho do integrador 
w = Frequência angular do sinal de referência 
Vr = Amplitude do sinal de referência 
∆V = Janela de Histerese 

 

5. Resultados Experimentais 
Após a revisão bibliográfica das principais técnicas 

de modulação, realizamos simulações via Simulink - 

MatLAB e comparamos os resultados conforme 

podemos observar, para uma carga resistiva e 

capacitivas, ilustrado abaixo. 

 

 
Figura 4 – Distorção Harmônica por modulação – 

Carga resistiva. 

 

 

 
Figura 5 – Distorção Harmônica por modulação – 

Carga Capacitiva. 

 

Os resultados apresentados nos gráficos acima 

representam a viabilidade de cada modulação em função 

do THD encontrado na carga, trabalhando com dois 

perfis distintos. No caso da carga capacitiva, podemos 

fazer uma comparação direta com um equipamento que 

possui uma fonte chaveada.  

 

4. Conclusões 
Analisando os resultados pudemos concluir que a 

modulação delta obteve o melhor desempenho em 

relação à THD para os dois casos. Sua topologia é 

simples e a distorção harmônica assume baixos valores, 

além de permanecer constante com a variação da carga 

e da frequência de chaveamento 
[2]

.  

Além da topologia aplicada, a modulação delta 

possui variações que também podem ser exploradas, 

como a Delta Duplo e a Delta com “feedback” da carga. 

 

 
 

Figura 6 – Topologia – Modulação Delta com 

“feedback” da carga. 

 

 
 

Figura 7 – Topologia – Modulação Delta Duplo. 

 

As etapas finais do estudo contam com simulações 

destas topologias e uma comparação final entre o PWM 

convencional, o PWM com variação da portadora e as 

três topologias Delta, modulações que apresentaram os 

melhores resultados. Até o momento, podemos afirmar 

que a Delta convencional superou as expectativas, 

encorajando uma aplicação real para efeito de análise e 

uma possível aplicação no UPS em questão. 
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