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PWM(Pulse-Width Modulation)

Modulação por Largura de Pulso - é uma
técnica utilizada para variar o valor médio de
uma onda periódica.

A técnica consiste em manter a frequência de
uma onda quadrada fixa e variar o tempo que
o sinal fica em ńıvel lógico alto. Esse tempo é
chamado de duty cycle, ou seja, o ciclo ativo
da forma de onda.

2/10



Ardúıno Mega

Existem duas maneiras de usar o PWM no ardúıno e são elas:

Fast PWM Mode

Phase Correct PWM Mode
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Fast PWM Mode

Funcionamento: Operação de inclinação única, ele conta de LOW até
HIGH e depois recomeça do LOW, sendo assim, permitindo frequências
até duas vezes maior que o modo Phase Correct PWM Mode. A alta
frequência permite componentes externos de tamanho f́ısico pequeno
(bobinas, capacitores) e, portanto, reduz o custo total do sistema.

Adequado para: aplicações de regulação de energia, retificação e DAC.

Modos de operação:

(WGM2: 0 = 3) - HIGH está fixo em 0xFF ou seja o timer conta de 0 até
255
(WGM2: 0 = 7) - HIGH pode ser definido (OCR0A) e assim pode-se
alterar a frequência para além do duty-cycle.
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Phase Correct PWM Mode

Funcionamento: Operação de inclinação dupla, ele conta de LOW até
HIGH e depois HIGH até LOW, a onda de pwm é gerada comparando o
valor dessa mesma contagem com o nosso duty cycle programado

Adequado para: controle de motores.

Modos de operação:

(WGM2: 0 = 1) - HIGH está fixo em 0xFF
(WGM2: 0 = 5) - HIGH pode ser definido (OCR0A) e assim pode-se
alterar a frequência.
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Fast PWM:

Alta frequência;

Contador conta de LOW
para HIGH;

Adequado para aplicações
em DAC e regulação de
potência;

Phase Correct PWM
Mode:

Baixa frequência;

Contador conta de HIGH
para LOW;

Adequado para aplicações
em controle de motor;
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Duas unidades de comparação de sáıda independentes

Registros de comparação de sáıda com buffer duplo

Limpar temporizador na comparação de correspondências (recarga
automática)

Modulador de largura de pulso correto de fase (PWM), sem falhas

Peŕıodo PWM variável

Gerador de frequência

Três fontes independentes de interrupção (TOV0, OCF0A e OCF0B)
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Pseudo-código(Modelo)

Set os pinos para output.

Iniciar o timer1 no modo Phase and Frequency Correct PWM

Configurar o timer para ligar o pino OC1X(A, B, C) na subida, e
desligá-la na descida.

Selecionar o clock do timer1.

Configurar para uma frequência de 50Hz

Chamar a função rodar, para ir todo para a esquerda(valor dado: 0).

Loop eterno.

Função:

Função rodar(x); x – valor entre 0 e 100.

Converter o valor entre 0 a 100 para um valor em ms.

Converter o valor em ms para um valor de OCR1A, com o clock.
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