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Resumo: O projeto tem como objetivo estudar uma 

nova proposta de controle para inversores senoidais 

utilizados no UPS Line Interativo Atrium comercializado 

pela empresa SMS/Legrand. O sistema de controle é 

chamado de híbrido por utilizar um circuito digital 

através de um microcontrolador dsPIC (Digital Signal 

Controllers) em conjunto com um circuito analógico para 

fazer a modulação por largura de pulso.  

 

1. Inversores 
Os inversores convertem uma corrente contínua em 

corrente alternada. A Figura 1 apresenta um circuito 

inversor do tipo ponte completa, composto por uma fonte 

de tensão contínua (E) e quatro chaves (composta por 

transistores). O inversor funciona através da abertura e 

fechamento das chaves T1, T2, T3 e T4. Quando as 

chaves T1 e T4 estão conduzindo a corrente percorre a 

carga em um sentido, quando as chaves T2 e T3 estão 

conduzindo a corrente percorre a carga no sentido oposto, 

fazendo com que a corrente na carga (Vs) seja alternada 

[1-5]. 

 
Figura 1 – Circuito de um inversor de ponte completa. 

 

Para o controle do chaveamento destes transistores 

utiliza-se uma técnica de modulação por largura de pulso 

(PWM-Pulse Width Modulation). Como pode ser 

observado na Figura 2, que consiste na comparação de 

uma onda triangular (Onda portadora) com uma onda 

senoidal (Onda de referência). Gerando uma onda 

alternada quadrada que será enviada para a porta dos 

transistores [6]. 

 
Figura 2 – Modulação por largura de pulso 

 

2. Controle Híbrido 
Para o controle dos inversores geralmente adota-se 

um circuito puramente analógico ou digital. Ambas as 

soluções têm suas vantagens e desvantagens. Um circuito 

analógico tem um tempo de resposta menor, por outro 

lado é muito complicado de se modificar parâmetros, 

pois é necessário alterar os componentes utilizados no 

projeto. Enquanto, em um controle totalmente digital 

esses parâmetros podem ser facilmente alterados por 

meio do código, além disso, o projeto digital é mais 

seguro contra plágio pois o código pode ser protegido 

contra leitura[7]. 

A Figura 3 exemplifica o funcionamento da nova 

proposta. Ela utiliza um circuito analógico para a geração 

da onda triangular e outro para o controle de erros da 

onda senoidal. Entretanto, a onda quadrada enviada para 

o circuito integrador, assim como a onda senoidal e a 

comparação são feitos através dos módulos internos do 

microcontrolador (onde foi utilizado o DSPIC33EV). 

Essa solução é chamada híbrida por empregar um circuito 

parte digital e parte analógica. 

 

 
Figura 3 – Diagrama de funcionamento da placa híbrida 

 

3. Metodologia 
Foram desenvolvidas duas placas, uma contendo os 

circuitos analógicos do projeto (como mostrado na 

Figura 4) e outra contendo o microcontrolador (Figura 5) 

com as ligações mínimas para o seu funcionamento 

conforme o datasheet e manuais [8-9]. Um circuito para 

a alimentação e gravação do dsPIC. As placas foram 

criadas com o auxílio do software Kicad 4.06. 

 

 
Figura 4 – Placa com circuitos analógicos 
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Figura 5 – Placa com microcontrolador 

 

Com a placa de circuito desenvolvida utilizamos o 

módulo “High Speed” PWM do microcontrolador 

dsPIC33EV64GM004 para gerar uma onda quadrada, 

essa onda passa por um circuito integrador com o 

objetivo de gerar uma onda triangular na mesma 

frequência como pode ser observado na Figura 6. A 

obtenção da onda portadora foi um sucesso pois ela 

possui os valores de frequência e tensão necessários para 

a modulação PWM. A ponta inferior tem uma pequena 

distorção por uma limitação do circuito analógico 

utilizado. 

 

 
Figura 6 – Onda portadora obtida. 

 

Através do modulo de conversão digital para 

analógico (DAC), interno ao microcontrolador, foi 

gerada a onda senoidal de referência, como pode ser 

observado na Figura 7. Também obtivemos níveis de 

tensão e frequência aceitáveis para a referência, com 

poucas distorções. 
 

 
Figura 7 – Onda de referência obtida. 

 

Estas duas ondas foram enviadas para o comparador 

interno do microcontrolador gerando o sinal PWM com 

larguras de pulso diferentes como na Figura 8. 

 

 
Figura 8 – PWM obtido pela comparação 

 

4. Conclusões 
O circuito desenvolvido foi capaz de gerar um sinal 

PWM para acionamento dos transistores que compõem o 

inversor. Desta forma, concluímos que é possível a 

utilização de uma placa híbrida para fazer o controle dos 

inversores.  

Na placa analógica existente no nobreak, se 

eventualmente tivermos que alterar algum parâmetro 

interno, como uma ligação entre componentes ou valores 

de ganho, seria necessário a criação de uma nova placa.  

Na nova placa híbrida, para a mudança de algum 

parâmetro é somente necessário reescrever o código de 

programação e implementar no microcontrolador. Assim, 

facilitando a implementação de novas ideias e 

tecnologias para a empresa. 
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