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EE 641 - Laboratório de Eletrônica Básica II 

 

2
a
 Montagem – Circuito Gerador de Sinal PWM e Driver de 

Potência 
 
 

 A Montagem 2 realizará a função de converter a saída do controlador PID 

em um sinal do tipo PWM, a fim de conseguirmos uma alta eficiência de 

potência no driver de potência. 

 

 O circuito PWM será consistirá de um oscilador de relaxação feito com 

opamps (configuração clássica) e um comparador. A saída do oscilador é uma 

forma de onda triangular que é comparada com o sinal de controle vindo do 

PID. A saída do comparador será um sinal modulado em largura de pulso que 

acionará o driver de potência. Como sugestão para o comparador as equipes 

podem usar o chip LM311. A alimentação desse chip pode ser +12V (pino 8), 

-12V (pino 4), GND (pino 1) e um resistor de 1k ligando uma fonte de 5V a 

saída (pino 7). Assim, teremos na saída do comparador um sinal PWM que 

excursiona de 0V a 5V. 

 

 O driver de potência será constituindo apenas de um transistor bipolar 

NPN de média potência (tipo Tip30) que atuará como uma chave eletrônica 

comandada pela saída do sinal PWM. A carga será um resistor de potência de 

5W a 20W, sendo sua potência escolhida de tal forma que com 100% da 

potência aplicada sobre este, o mesmo aqueça para uma temperatura na faixa 

de 100 – 110 graus Celsius. 

 

 Leia o datasheet do sensor de temperatura AD590 e do LM311 e 

proponha um circuito com opamps que realize as funções acima.  

 

Utilizando o Pspice, (versão Evaluation ou Profissional versão 9.0) 

simule o circuito proposto. 

 

 Comente o comportamento do circuito. 

  

 Apresente, no relatório intermediário 2, as formas de onda e os 

comentários pertinentes. 

 

  Monte o circuito proposto em na mesma placa padrão da montagem 

1 ou outra ao seu critério e valide o seu circuito com o auxílio da montagem 1.  
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 Faça um relatório e apresente todas as informações importantes que 

permitam que qualquer aluno com as qualificações adequadas possa entender e 

reproduzir o circuito. 

 

 

 

• Qualquer dúvida procure o PED o seu Professor. 

• Não deixe tudo pra última semana, pois com certeza você não terá tempo 

suficiente. 

• Pegue o comparador com o PED e os outros componentes no 

Almoxarifado da FEEC. 

 

 

 
 


