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INTRODUÇÃO

Os transdutores piezelétricos são 
notabilizados por serem importantes e 
versáteis dispositivos, utilizados 
principalmente em  sistemas ultrassônicos [1], 
como radares e radioterapia. Com extensas 
áreas de aplicação, seu estudo e 
desenvolvimento é um foco para importantes 
evoluções em áreas estratégicas, como a 
área militar, industrial e medicina [2]. 

Sua notoriedade se demonstra pelo 
efeito piezelétrico, ou seja, a capacidade de 
certos materiais produzirem corrente elétrica 
como resposta a uma pressão mecânica [3]. 
De maneira análoga, a aplicação de corrente 
elétrica acarreta oscilação mecânica nesses 
cristais. 

Seu desempenho, comportamento e 
eficiência são caracterizados sobre testes 
de excitação elétrica, atribuindo as 
cerâmicas altas frequências de oscilação. 
Assim, são utilizados amplificadores de 
potência, capazes de atribuir altas tensões 
as cerâmicas, com desempenho estável de 
corrente. 

No que tange o funcionamento 
desses amplificadores, podem ser divididos 
em dois tipos principais: os amplificadores 
analógicos (como a classe B) e os 
amplificadores chaveados (como a  classe 
D). Os amplificadores classe B funcionam 
com um sistema push-pull, amplificando 
cada semi-ciclo de sinal em um transistor 
diferente. Estes amplificadores possuem 
boas porcentagens de eficiência (possuindo 

um máximo teórico de 78%) [4][5], mas tem 
como desvantagens o alto  aquecimento,  
que exige o uso de grandes dissipadores de 
calor. Os amplificadores classe D vêm com 
intuito de sanar os problemas decorrentes 
da classe B, s e aproveitando do uso de 
MOSFETs, que são componentes com 
menor dissipação de potência. Os 
amplificadores de classe D podem operar  a 
partir da técnica do PWM (Pulse Width 
Modulation ou Modulação por Largura de 
pulso) [6] [7]. 

Neste trabalho iremos mostrar o 
desenvolvimento de um amplificador 
baseado na técnica PWM. Este amplificador 
poderá ser adaptado para acionar sistemas 
de áudio, transdutores piezelétricos e 
motores. 

 

CONCEITOS DE PWM 
 
Resumidamente um sistema PWM 

opera baseado na sobreposição de um sinal 
senoidal e um sinal triangular (portadora) 
como mostrado na Figura 1.  

 
Figura 1: Onda Senoidal sobreposta a uma 

onda triangular. 
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 A comparação desses sinais gera um 
sinal quadrado com duty cycle proporcional 
(Figura 2). 

 
Figura 2: Onda resultante da comparação. 

 

Em seguida, o sinal digital resultante 
é amplificado, através de uma ponte de 
MOSFETs (podendo ser composta por 2 
(meia-ponte) ou 4 (ponte completa ou ponte 
H) MOSFETs), sendo convertido 
novamente a analógico ao passar por um 
filtro passa-baixas [8]. O modelo completo 
do Amplificador está apresentado na Figura 
3 [9].  

 
Figura 3: Exemplo de Amplificador classe D em 

módulos. Fonte: COX, Justin; DURST, John; 
Silvia, Jayce, 2008[9] 

 

METODOLOGIA 

Inicialmente, para criação do 
modulador PWM, fora desenvolvido um 
circuito oscilador de forma de onda 
triangular, com o intuito de evitar distorções 
causadas pelos geradores de bancada e 
garantir uma gama maior de excursão de 
frequências. 

Para o gerador, foi o utilizado o CI 
AD8030, um amplificador de alta 
velocidade, caracterizado por possuir 2 
amplificadores em seu  chipset. O diagrama 
esquemático do gerador de onda triangular 
é mostrado na Figura 4. O circuito consiste 
numa associação de um Disparador 
Schmitt com um Integrador. 

Devido ao ganho combinado de 
ambos os CI, o sinal obtido apresentava um 
grande ruído em relação ao simulado. A 
solução encontrada foi a inserção de um 
filtro passa-baixas RC na saída do sinal. 

 
 

Figura 4: Arquitetura do gerador de onda 
triangular 

 

Em seguida, foram realizados testes 
para a  adequação do sinal. Para o módulo 
de amplificação, optou-se pela utilização do 
Driver Motor L298N, um driver utilizado em 
projetos de  Arduino baseado em uma ponte 
H. 

 

Figura 5: Driver Motor L298N 

Devido sua baixa frequência de 
comutação (tendo um máximo de 40 kHz), 
a frequência de oscilação do gerador foi 
reduzida,,, e como o módulo necessita de 
uma excursão de sinal TTL, foi realizada 
sua adequação ao realizarmos a inserção 
de um díodo de germânio na saída do filtro 
RC, retirando o nível DC presente no sinal. 

Além disso, o módulo da ponte 
deveria ser alimentado por sinais opostos, 
sendo um  sinal original e o outro sinal 
inverso. Para isso, foram criados dois 
caminhos: o sinal comum, já padronizado, 
entrando diretamente no módulo, e o outro 
passando por uma porta lógica NOT 
SN74HC04N e depois entrando no módulo. 
Optou-se pelo uso de alimentação simples, 
fornecendo 12V ao módulo. 

Por fim, após a amplificação do sinal 
digital, foi realizada sua conversão em sinal 
analógico através de um filtro RC, com 
frequência  centrada na frequência do sinal 
senoidal original. 

 
 
 



 
 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 3 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 
Obtivemos inicialmente o seguinte 

resultado do gerador de onda triangular 
desenvolvido: 

 
Figura 6: Sinal do gerador pré-filtro 

Note que o sinal gerado é 
extremamente ruidoso. Como o PWM é 
gerado a partir de uma comparação 
sensível de duas ondas (uma onda 
senoidal e uma onda triangular), foi 
aplicado um filtro RC simples, com 
frequência de corte de aproximadamente 
159 kHz, para se retirar as componentes de 
alta frequência do sinal. Assim, obtivemos 
resultado mostrado na Figura 7. A 
comparação dos sinais foi feita com um 
AD8030 também e seu resultado é 
apresentado na Figura 8. 

 

 

Figura 7: Tratamento de sinal: em verde o sinal 
após a filtragem. 

 

Figura 8: Sinal PWM gerado pela 

comparação de ondas 

Para este PWM, foi utilizada uma 
relação  de 10:1 em relação a frequência da 
senoide [10]. Note que surge um ganho de 
amplificação, decorrente do CI AD8030, por 
esse ser um amplificador alimentado por 
uma fonte simétrica de 4 V. No entanto, esta 
amplificação produz ganho de amplitude em 
ambos os ciclos. Para alimentar a ponte com 
este sinal, sendo essa uma fonte com 
entrada digital (0-5V), foi necessário retirar 
esse nível de offset do sinal, utilizando um 
diodo de germânio. As Figuras 9 e 10 
mostram o resultado dessa operação. 

 

 

Figura 9: Sinal excursionando entre +Vcc e -

Vcc 
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Figura 10: Sinal excursionando entre +Vcc e 0 

(TTL). 

Por fim, antes de realizar a 
alimentação na ponte, como esta necessita do 
sinal normal (PWM+) e invertido (PWM-), fora 
realizado a criação de um sinal PWM 
invertido, utilizando a porta lógica NOT 
SN74HC04N, gerando os sinais vistos na 
Figura 11. 

 

Figura 11: Sinais para ponte: normal e 
invertido, de cima para baixo 

Portanto, inserimos ambos os 
sinais no módulo L298N, energizando o 
módulo com uma tensão simples de 12 V. 
Obtivemos o resultado dos sinais na 
entrada e na saída da ponte mostrados na 
Figura 12. 

 

Figura 12: Sinais antes e depois da 

amplificação. 

Os sinais mostrados são referentes 
a um dos lados da ponte, sendo a 
amplificação total sentida na carga a soma 
entre os dois lados. Antes de chegar a 
carga, para reverter o sinal de digital para 
analógico, passamos por um filtro RC, com 
frequência de corte centrada em 300 Hz. O 
resultado de cada um dos lados da ponte, 
como também o sinal efetivo presente na 
carga e o sinal de entrada são 
apresentados na Figura 13. 

 

 

Figura 13: Sinal senoidal de entrada(amarelo), 
sinais de ambos os lados pós filtragem (verde e 

roxo) e sinal amplificado final (em vermelho) 

Note que a passagem pelos filtros 
além de  retornar o comportamento 
analógico também retira os eventuais ruídos 
presentes pós amplificação, melhorando a 
qualidade do sinal resultante. 

Por fim, uma comparação entre o 
sinal de entrada e sinal de saída e é 
mostrada. 
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Figura 14: Sinais de entrada (amarelo) e  
saída (vermelho) 

 

CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS 

O amplificador projetado opera de  
maneira satisfatória, executando um alto 
ganho de amplificação com baixo ruído. As 
limitações presentes no projeto foram 
sanadas com soluções novas, acarretando 
num ganho de conhecimento e profundidade 
perceptivos. Ao longo do projeto ocorreram 
dificuldades para obter componentes que 
permitissem fazer o sistema operar em 
frequências mais elevadas. No entanto, a 
forma com que o circuito foi desenvolvido 
permite adaptações desde que tenhamos 
disponíveis componentes que operem com 
respostas em frequências mais elevadas.  

Futuras otimizações podem ser 
propostas para aumentar o espectro de 
frequência de trabalho e a eficiência do 
amplificador em altas  potências, como a 
criação de uma ponte H com MOSFETs de 
alta resposta, a implementação de filtros mais 
robustos para altas frequências, e até a 
implementação de CI comparador com maior 
velocidade de comutação. 
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