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Anexo A 
 

 

Fonte de Alimentação 
 

 

Foi construída uma fonte de alimentação de corrente contínua, que atendendo 

aos níveis de tensão e corrente envolvidos, exige alguns cuidados na sua 

implementação. A fonte destina-se a fornecer uma tensão de alimentação contínua ao 

inversor do filtro activo série. O esquema eléctrico adoptado encontra-se na figura A1. 

 

 
Fig. A1 – Esquema eléctrico da fonte de alimentação de corrente contínua 

 

 A fonte pode fornecer até 900 V / 32 A, no entanto, como é alimentada 

directamente a partir da rede eléctrica, fornece uma tensão de 600 V, e a corrente é 

limitada a 20 A pelos fusíveis utilizados. 
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 A fonte foi construída usando a caixa de uma fonte comercial, que já incluía uma 

pega, orifícios para ventilação natural, dissipador com ventilação forçada e era 

relativamente simples de adaptar para o fim em causa. A fonte assim construída 

tornou-se facilmente transportável e robusta. 

 A fonte possui circuito de comando independente do de potência. Foi concebida 

de forma a poder ser ligada directamente à rede trifásica sem o perigo de ocorrer uma 

sobrecorrente, em virtude do pico de corrente de carga dos condensadores. Quando se 

liga o contactor de entrada da fonte, os condensadores carregam-se através de uma 

resistência que limita a corrente. Passados doze segundos, um segundo contactor 

curto-circuita essa resistência (nota: este contactor é também trifásico, por isso 

utilizaram-se os seus três contactos em paralelo). Os condensadores principais são 

electrolíticos de alumínio. Colocaram-se resistências em paralelo para a diferença de 

potencial se dividir igualmente pelos dois; estas resistências foram sobredimensionadas 

para evitar grande aquecimento junto aos terminais dos condensadores. Foram ainda 

montados dois condensadores de polipropileno, para filtrar ruído de alta frequência. 

Colocaram-se também duas resistências cerâmicas ligadas a um contacto auxiliar 

normalmente fechado do contactor de entrada, que garantem a descarga quase completa 

dos condensadores em cerca de três segundos, mal se desliga a fonte. Utilizaram-se 

também fusíveis ultra-rápidos para proteger os semicondutores. 

 A figura A2 mostra uma fotografia da fonte de alimentação construída. 

 

 
Fig. A2 – Fonte de alimentação de corrente contínua 
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Anexo B 
 

 

Circuito de Drive 
 

 

 O módulo de IGBT’s  utilizado necessita de um circuito de drive com 

isolamento óptico. O esquema recomendado pelo fabricante encontra-se na figura B1. 

As siglas utilizadas coincidem com as da folha de características do componente. 

 A placa de circuito impresso para a montagem do circuito de drive deve ser feita 

com diversos cuidados, já mencionados no item 5.3. A placa de circuito desenvolvido 

encontra-se representado na figura B2. 

 

 
Fig. B1 – Circuito de drive 
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Fig. B2 – Placa de interface 
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 A figura B3 mostra uma fotografia, o circuito de drive utilizado para acoplar a 

parte de sinal com a parte de potência do filtro activo série. 

 

 
Fig. B3 – Circuito de drive e módulo de IGBT’s 
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Anexo C 
 

 

Circuito Modulador de Largura de Impulso 
 

 

 O circuito de controlo gera sinais de referência analógicos que devem ser 

modulados para comandar o módulo de IGBT’s. Optou-se pela solução mais simples, 

fazendo uma modulação sinusoidal, comparando os sinais de referência com uma onda 

triangular. O esquema do circuito modulador está representado na figura C1. Nesta 

figura está também representado um circuito baseado em amplificadores operacionais 

que obtém o terceiro sinal de referência a partir da diferença dos outros dois, visto a 

placa de aquisição de dados possuir apenas duas saídas analógicas. 

 Na figura C2 encontra-se o mesmo circuito modulador, mas adaptado ao filtro 

activo série monofásico. 

 Na figura C3 pode ver-se o circuito modulador (montado em breadboard), e o 

circuito de drive, ligado ao modulador (à esquerda). 

 

 
Fig. C1 – Esquema eléctrico do circuito modulador de largura de impulso 
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Fig. C2 – Esquema eléctrico da variante monofásica do circuito modulador 

 

 
Fig. C3 – Circuito modulador, e circuito de drive 
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Anexo D 
 

 

Circuito de Medida de Tensões e Correntes, 

Tempo Morto e Sincronismo 
 

 

 O circuito de medida de tensões e correntes do sistema trifásico utilizado 

baseia-se em sensores de efeito Hall e foi construído para efectuar as medições de 

tensões e correntes, sendo parte integrante de um controlador analógico para filtro 

activo paralelo, baseado na teoria p-q. O circuito de medida encontra-se na foto da 

figura D1.  

  

 
Fig. D1 – Circuito de medida para o filtro activo trifásico 

 

 O circuito de medida para o filtro activo série monofásico necessita apenas de 

dois sensores de tensão de efeito Hall, sendo o seu esquema apresentado na figura D2: 
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Fig. D2 – Esquema eléctrico do circuito de medição para o filtro activo monofásico 

 

 Na figura D3 está representado o esquema eléctrico do circuito usado para gerar 

tempo morto, baseado num circuito lógico do tipo CMOS com schmitt-trigger, de forma 

a evitar que dois IGBT’s do mesmo ramo conduzam simultaneamente.. 

 

 
Fig. D3 – Circuito para geração de tempo morto 

 

 O esquema eléctrico do circuito para geração do sinal de sincronismo do sistema 

de controlo do filtro activo monofásico (sistema de controlo implementado em 

computador pessoal) com a tensão da rede encontra-se na figura 4. Trata-se de um 

simples detector de passagem por zero. 
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Fig. D4 – Circuito para geração do sinal de sincronismo 

 

 A figura D5 apresenta em primeiro plano, uma fotografia do circuito de medição 

para o filtro activo série monofásico, montado em breadboard. O gerador de tempo 

morto encontra-se em segundo plano e o circuito modulador atrás deste. O circuito de 

sincronismo encontra-se no canto inferior esquerdo da imagem. Pode também ver-se o 

circuito de medida trifásico à direita. 

 

 

 

 

 
Fig. D5 – Circuito de medida para o filtro monofásico, gerador de tempo morto, modulador e sincronismo 
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Anexo E 
 

 

Circuito para Emulação das Quedas de Tensão 

Distorcidas nas Linhas da Rede Eléctrica 
 

 

 A tensão de alimentação do laboratório de investigação do Departamento de 

Electrónica Industrial da Universidade do Minho apresenta uma distorção apreciável. 

No entanto, para se conseguirem tensões bastante mais distorcidas e sem degradar muito 

mais a tensão de alimentação, optou-se por utilizar um circuito eléctrico que emula as 

quedas de tensão distorcidas nas impedâncias das linhas da rede eléctrica. O esquema 

eléctrico desse circuito encontra-se na figura E1. 

O circuito eléctrico possui um transformador de isolamento com resistências e 

indutâncias em série. A carga não linear é constituída por um rectificador a díodos, com 

filtro capacitivo e uma resistência variável, provocando distorção da tensão aplicada à 

carga linear constituída pela resistência R1 e pela indutância L1. 

 

 
Fig. E1 – Esquema eléctrico do circuito emulador das quedas de 

tensão distorcidas nas linhas da rede eléctrica 
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Anexo F 
 

 

Inversor de Tensão Controlado por Corrente 

com Frequência de Comutação Fixa 
 

 

 Foi elaborado um modelo, para simulação no Matlab/Simulink, de um inversor 

do tipo fonte de tensão com controlo por corrente, com frequência de comutação 

constante, para aplicação ao filtro activo paralelo. O modelo encontra-se na figura F1. 

A vantagem de se ter frequência de comutação constante reflecte-se num melhor 

conhecimento sobre os harmónicos que deverão surgir e na maior facilidade de 

filtragem dos harmónicos resultantes das comutações. É portanto de todo o interesse que 

os equipamentos deste tipo funcionem com frequência de comutação constante, em vez 

de variável, como acontece por exemplo no caso de um controlo baseado num 

comparador com histerese, onde a frequência de comutação depende inclusive da carga. 

 

 
Fig. F1 – Modelo de inversor do tipo fonte de tensão com controlo por corrente 

 

 O controlador utilizado é do tipo proporcional e integral, visto que o erro em 

regime permanente não se anula se a acção for apenas do tipo proporcional. 
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 A afinação dos parâmetros do controlador foi feita com recurso ao método do 

lugar de raízes, onde se começou por escolher um amortecimento crítico. Seguidamente 

duplicou-se o ganho integral para melhorar o regime transitório, mantendo-se ainda um 

overshoot baixo. Considerou-se também que o modelo do conversor electrónico de 

potência se traduz apenas por um atraso correspondente à frequência de comutação 

(10 kHz), por razões de simplicidade. 

 As figuras F2 e F3 mostram a resposta do sistema a um degrau, em cada uma das 

fases. Tratando-se de um sistema trifásico equilibrado, mostram-se apenas a tensão 

composta vab e a corrente na linha ia. O tempo de resposta do sistema desde zero até ao 

valor final é cerca de 1,5 ms 

 As figuras F4 e F5 mostram o sistema no modo de funcionamento normal, ou 

seja, a resposta do sistema quando os sinais de referência de corrente são sinusoidais e 

desfasados de 120º entre si, com uma frequência de 50 Hz. Neste modelo, uma vez que 

se pretende simular apenas o comportamento de um inversor do tipo fonte de tensão 

com controlo por corrente, os harmónicos de corrente correspondentes à frequência de 

comutação são filtrados através da indutância da carga, sendo desnecessário neste caso, 

filtragem adicional. 

 

 
Fig. F2 – Tensão de resposta do modelo a um degrau 

 

 
Fig. F3 – Corrente de resposta do modelo a um degrau 
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Fig. F4 – Tensão de resposta do modelo a uma sinusóide 

 

 
Fig. F5 – Corrente de resposta do modelo a uma sinusóide 
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Anexo G 
 

 

Análise das Potências da Teoria p-q 
 

 

Sistema Trifásico Genérico com Carga Não Linear 

 

 Nesta secção é feita uma análise das potências da teoria p-q a partir das suas 

expressões gerais. A análise é feita para sistemas trifásicos com ou sem neutro, 

equilibrados ou desequilibrados, com ou sem harmónicos, para operação em regime 

permanente. A condição de regime permanente advém do facto de serem usadas séries 

de Fourier e transformação em componentes simétricas. 

 As expressões gerais das tensões de um sistema trifásico genérico é dada pelas 

seguintes séries de Fourier: 
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 As expressões gerais das correntes são dadas pelas séries de Fourier: 
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 As representações fasoriais das tensões do sistema trifásico genérico são escritas 

da seguinte forma: 
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 As correntes são escritas na forma fasorial do seguinte modo: 
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 Pode agora aplicar-se a transformação nas componentes simétricas (teorema de 

Fortescue) aos fasores representativos das tensões e correntes: 

 

[ ]
�
�
�

�

�

�
�
�

�

�

⋅=
�
�
�

�

�

�
�
�

�

�

−

+

c

b

a

V
V

V

T
V
V

V

�

�

�

�

�

�
0

     (G13) 

[ ]
�
�
�

�

�

�
�
�

�

�

⋅=
�
�
�

�

�

�
�
�

�

�

−

+

c

b

a

I
I

I

T
I
I

I

�

�

�

�

�

�
0

     (G14) 

 

 Sendo a matriz de transformação definida por: 
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 E o operador angular α definido por: 

 
32πα je=       (G16) 

 

 As componentes simétricas assim obtidas correspondem a três sistemas trifásicos 

constituídos, cada um deles, por três fasores de igual amplitude, em fase no caso da 

componente de sequência zero e desfasados 120º entre si nos casos da sequência 

positiva e de sequência negativa. 

 As componentes simétricas das tensões podem ser escritas na forma: 
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 De forma análoga, as componentes simétricas das correntes são dadas por: 
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 Os parâmetros nV0 , nV+ , nV− , nI 0 , nI +  e nI −  correspondem aos valores eficazes 

das componentes de sequência zero, positiva e negativa da tensão e corrente do 

harmónico de ordem n. Os ângulos n0φ , n+φ , n−φ , n0δ , n+δ  e n−δ  são as fases de cada 
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harmónico de ordem n das componentes de sequência zero, positiva e negativa da 

tensão e corrente, respectivamente. 

 Aplicando a transformação inversa das componentes simétricas, para cada 

harmónico, obtêm-se as tensões e correntes do sistema trifásico para cada um dos 

harmónicos:  
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 A matriz de transformação inversa é dada por: 
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 Escrevendo as expressões gerais das tensões do sistema trifásico no domínio dos 

tempos, obtém-se: 
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 Escrevendo as expressões das correntes no domínio dos tempos, fica: 
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 Pode agora aplicar-se a transformação de Clarke às tensões e correntes obtidas, 

convertendo-as das coordenadas a-b-c, para as coordenadas α-β-0:   
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 Escrevendo-se as tensões resultantes nas coordenadas α-β-0, obtém-se: 
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 Analogamente, as correntes nas coordenadas α-β-0, são dadas por: 
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 A partir das expressões anteriores é fácil concluir que apenas a componente 

simétrica de sequência zero de cada um dos harmónicos contribui para a tensão e 

corrente no eixo 0, enquanto que as componentes simétricas positiva e negativa são da 

responsabilidade dos harmónicos das tensões e correntes segundo as coordenadas α e β. 

 Os valores instantâneos das potências da teoria p-q são calculados a partir dos 

valores das tensões e correntes segundo os eixos α-β-0. As potências assim calculadas 

devem em seguida ser decompostas nos seus valores médios e nos seus valores 

alternados. 

 A potência real instantânea ( p ) é dada por: 

 

ββαα ivivppp ⋅+⋅=+= ~     (G40) 

 

 O seu valor médio é o seguinte: 
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cos.3cos.3
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nnnn
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nnnn IVIVp δφδφ   (G41) 

 

 O valor médio da potência real instantânea ( p ) é formado pelo produto de 

tensões e correntes de componentes da mesma sequência, positiva ou negativa, e de 

igual frequência (harmónicos da mesma ordem). Num sistema trifásico equilibrado e 

sem harmónicos, p  apresenta um valor igual ao da potência activa trifásica 

convencional. 
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 O valor alternado da potência real instantânea é calculado a partir de: 

 

( )

( )

( )[ ]

( )[ ]

( )[ ]

( )[ ]� �

� �

� �

� �

�

�

∞

≠
=

∞

=
+−+−

∞

≠
=

∞

=
−+−+

∞

≠
=

∞

=
−−−−

∞

≠
=

∞

=
++++

∞

=
+−+−

∞

=
−+−+

�
	



�
�
 ++⋅+⋅⋅⋅−+

+
�
	



�
�
 ++⋅+⋅⋅⋅−+

+
�
	



�
�
 −+⋅−⋅⋅⋅+

+
�
	



�
�
 −+⋅−⋅⋅⋅+

+++⋅⋅⋅⋅−+

+++⋅⋅⋅⋅−=

nm
m n

nmnmnm

nm
m n

nmnmnm

nm
m n

nmnmnm

nm
m n

nmnmnm

n
nnnnn

n
nnnnn

tIV

tIV

tIV

tIV

tIV

tIVp

1 1

1 1

1 1

1 1

1

1

cos3

cos3

cos3

cos3

2cos.3

2cos.3~

δφωω

δφωω

δφωω

δφωω

δφω

δφω

  (G42) 

 

 Como se pode verificar através da expressão G42, a componente alternada da 

potência real instantânea ( p~ ) é constituída pelo produto de tensões e correntes de 

diferentes componentes de sequência positiva e negativa, mas de igual frequência; pelo 

produto de tensões e correntes de componentes da mesma sequência, positiva ou 

negativa, mas de frequência diferente; e pelo produto de tensões e correntes de 

diferentes componentes de sequência positiva e negativa, e de diferentes frequências. 

 A potência imaginária instantânea ( q ), que é também composta por uma 

componente contínua e por uma componente alternada, é dada por: 

 

αββα ivivqqq ⋅−⋅=+= ~     (G43) 

 

 A equação anterior pode ser escrita nos eixos a-b-c, resultando: 

 

( ) ( ) ( )( )bacacbcba ivvivvivvq ⋅−+⋅−+⋅−−=
3

1
   (G44) 

 

 Esta expressão é já bem conhecida, sendo usada na medição de potência reactiva 

convencional, quando se considera apenas a componente fundamental. No entanto, aqui 
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o seu significado físico é diferente, pois a potência imaginária inclui não só a 

componente fundamental das tensões e correntes, como também todos os harmónicos 

existentes nas duas grandezas. O seu valor médio é o seguinte: 
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 O valor médio da potência imaginária instantânea ( q ) é formado pelo produto 

de tensões e correntes de componentes da mesma sequência, positiva ou negativa, e de 

igual frequência (harmónicos de ordem igual). Num sistema trifásico equilibrado e sem 

harmónicos, q  apresenta um valor igual ao da potência reactiva convencional. 

 O valor alternado da potência imaginária instantânea é calculado a partir de: 
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 A componente alternada da potência imaginária instantânea ( q~ ) é constituída 

pelo produto de tensões e correntes de diferentes componentes de sequência, positiva ou 

negativa, mas de igual frequência; pelo produto de tensões e correntes de componentes 

da mesma sequência, positiva ou negativa, mas de frequência diferente; e pelo produto 

de tensões e correntes de diferentes componentes de sequência positiva e negativa, e de 

diferentes frequências. 
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 A potência instantânea de sequência zero ( 0p ) é constituída também por uma 

componente contínua e por uma componente alternada: 

 

00000
~ ivppp ⋅=+=      (G47) 

 

 A componente contínua desta potência é determinada da seguinte forma: 
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 O valor médio da potência de sequência zero ( 0p ) é calculado pela soma dos 

produtos das tensões e correntes de componentes de sequência zero e de igual 

frequência. 

 A componente alternada da potência de sequência zero é dada pela expressão: 
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 A componente alternada da potência de sequência zero ( 0
~p ) resulta do produto 

de tensões e correntes de sequência zero de frequências iguais e de frequências 

diferentes. Das equações anteriores (G48 e G49), conclui-se que se um sistema trifásico 

possuir potência de sequência zero, esta terá sempre uma componente contínua e uma 

componente alternada, não sendo possível que uma componente exista sem a outra. 

 A soma da potência real instantânea ( p ) com a potência instantânea de 

sequência zero ( 0p ) é igual à potência activa instantânea trifásica, de acordo com a 

expressão seguinte: 

 

0003 ivivivppivivivp ccbbaa ⋅+⋅+⋅=+=⋅+⋅+⋅=Φ ββαα   (G50) 
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Caso Particular 1: Sistema Trifásico Sinusoidal e Carga Não Linear Equilibrados  

 

 No caso do sistema de alimentação trifásico ser equilibrado e sinusoidal, as 

tensões podem ser escritas da seguinte forma: 

 

( ) ( )tVtva ⋅⋅⋅= ωsin2      (G51) 

( ) ( )32sin2 πω +⋅⋅⋅= tVtvb     (G52) 

( ) ( )32sin2 πω −⋅⋅⋅= tVtvc     (G53) 

 

 Se a carga for não linear, mas equilibrada, as correntes nas linhas podem ser 

expressas pelas equações seguintes: 
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Convertendo as tensões e as correntes do sistema de coordenadas a-b-c para o 

sistema de coordenadas α-β-0, obtém-se: 

 

( )tVv ⋅⋅⋅= ωα sin3       (G57) 

( )tVv ⋅⋅⋅= ωβ cos3       (G58) 

00 =v         (G59) 
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 Da equação G62, verifica-se que na componente de sequência zero aparecem 

apenas harmónicos de ordem múltipla de três. 

 As potências real e imaginária podem ser determinadas pelas equações 

seguintes: 
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 Analisando as equações G63 e G64, verifica-se que estas potências são 

constituídas por uma componente contínua e por uma componente alternada. 

 A potência de sequência zero, é neste caso, nula: 

 

0000 =⋅= ivp     (G65) 

 

 A potência instantânea trifásica é igual à potência real instantânea: 

 

pp =Φ3      (G66) 

 

 Das equações G63 e G64 é também possível concluir que o valor médio da 

potência real instantânea é igual à potência activa trifásica convencional e que o valor 

médio da potência imaginária é igual à potência reactiva trifásica convencional, 

podendo escrever-se: 

 

Φ= 3Pp      (G67) 

Φ= 3Qq      (G68) 

 

 A potência harmónica convenciona, para sistemas com tensões sinusoidais, é 

definida pela expressão seguinte: 
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�
∞

=
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n
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 Analisando as equações G63, G64 e G69, conclui-se que neste caso, a potência 

harmónica convencional é igual ao valor médio quadrático dos valores eficazes das 

componentes alternadas das potências real instantânea e imaginária instantânea: 

 

22 ~~ qpH +=     (G70) 

 

 

Caso Particular 2: Sistema Trifásico Sinusoidal e Carga Linear Equilibrados  

 

 Outro caso interessante de analisar é o caso de um sistema de alimentação 

trifásico, sinusoidal e equilibrado, com uma carga linear e equilibrada. 

 As tensões podem ser escritas da seguinte forma: 

 

( ) ( )tVtva ⋅⋅⋅= ωsin2     (G71) 

( ) ( )32sin2 πω +⋅⋅⋅= tVtvb    (G72) 

( ) ( )32sin2 πω −⋅⋅⋅= tVtvc    (G73) 

 

 As correntes nas linhas são, neste caso, expressas pelas equações seguintes: 

 

( ) ( )φω −⋅⋅⋅= tItia sin2     (G77) 

( ) ( )32sin2 πφω +−⋅⋅⋅= tItib    (G75) 

( ) ( )32sin2 πφω −−⋅⋅⋅= tItic    (G76) 

 

Convertendo as tensões e as correntes do sistema de coordenadas a-b-c para o 

sistema de coordenadas α-β-0, obtém-se: 

 

( )tVv ⋅⋅⋅= ωα sin3      (G77) 

( )tVv ⋅⋅⋅= ωβ cos3      (G78) 
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00 =v        (G79) 

 

( )φωα −⋅⋅⋅= tIi sin3     (G80) 

( )φωβ −⋅⋅⋅= tIi cos3     (G81) 

00 =i        (G82) 

 

 Calculando agora as potências real e imaginária instantâneas, conclui-se que 

estas são iguais à potência activa trifásica e à potência reactiva trifásica convencionais, 

respectivamente: 

 

( ) Φ=⋅⋅⋅=⋅+⋅= 3cos3 PIVivivp φββαα    (G83) 

( ) Φ=⋅⋅⋅=⋅−⋅= 3sin3 QIVivivq φαββα    (G84) 

 

 Este caso ilustra a equivalência dos conceitos de potência da teoria p-q com os 

conceitos tradicionais de potência activa e potência reactiva. 
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Anexo H 
 

 

Análise de Sistemas Trifásicos com 

Características Particulares 
 

 

 A placa de aquisição de dados possui apenas duas saídas analógicas, sendo por 

isso necessário, nos sistemas trifásicos, sintetizar o terceiro sinal de referência a partir 

dos outros dois. Significa isto, que o sistema de controlo assim concebido só deve ser 

aplicado em sistemas trifásicos com características particulares. 

 Os sistemas trifásicos podem ter neutro ou não, podem ter o seu sistema de 

tensões equilibrado ou desequilibrado e podem apresentar carga equilibrada ou 

desequilibrada. Mediante estas características podem ser feitas algumas simplificações. 

 O estudo que se segue pretende analisar cada um dos casos referidos, bem como 

as simplificações que podem ser feitas em cada um deles. O modelo do Simulink 

apresentado na figura I1 representa um sistema trifásico genérico a alimentar uma carga 

linear. O sistema possui uma fonte de alimentação trifásica constituída por três 

geradores monofásicos ligados em estrela, linhas de alimentação, que possuem 

resistência (0,1 Ω) e indutância (10 µH), três cargas lineares monofásicas ligadas 

também em estrela, o condutor de retorno (neutro) e diversos aparelhos de medida em 

vários pontos do circuito. 

 A situação mais simples e que não foi simulada é o caso do sistema possuir 

tensões e carga equilibradas. Partindo do princípio que as impedâncias são iguais em 

todas as linhas, as tensões têm todas o mesmo valor e estão desfasadas de 1/3 de 

período. O mesmo se passa com as correntes. As quedas de tensão nas linhas também 

são iguais. A diferença de potencial entre o neutro dos geradores e das cargas será nula 

e o neutro, se existir, terá corrente nula. 
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Fig. H1 – Modelo de sistema eléctrico trifásico 

 

 As grandezas analisadas em cada uma das situações foram: 

• Tensões simples dos geradores monofásicos Va, Vb, Vc. 

• Soma das tensões simples dos geradores Va+Vb+Vc. 

• Tensões entre as fases dos geradores Vab, Vbc, Vca. 

• Soma das tensões compostas dos geradores Vab+Vbc+Vca. 

• Correntes nas linhas de alimentação Ia, Ib, Ic. 

• Soma das correntes nas linhas Ia+Ib+Ic. 

• Tensões simples aos terminais das cargas monofásicas Val, Vbl, Vcl. 

• Soma das tensões simples das cargas Val+Vbl+Vcl. 

• Tensões entre as fases aos terminais das cargas Vabl, Vbcl, Vcal. 

• Soma das tensões compostas nas cargas Vabl+Vbcl+Vcal. 

• Diferença de potencial entre os pontos comuns das cargas e pontos comuns dos 

geradores Vn-Vo=Vno. 

 

 A tabela H1 resume os resultados obtidos nas simulações de cada situação 

analisada, permitindo uma melhor visão de conjunto dos mesmos. Como as linhas de 

alimentação possuem impedância diferente de zero, as grandezas que dependem das 
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características das linhas são dotadas do prefixo aproximadamente igual. O prefixo 

deixaria de existir na presença de linhas ideais. 

 

Tab. H1 – Resumo dos resultados das simulações de sistemas trifásicos particulares 

 Fonte 

equilibrada e 

carga 

desequilibrada 

com neutro 

Fonte 

desequilibrada 

e carga 

equilibrada com 

neutro 

Carga e fonte 

desequilibradas 

com neutro 

 

Fonte 

equilibrada e 

carga 

desequilibrada 

sem neutro 

Fonte 

desequilibrada 

e carga 

equilibrada sem 

neutro 

Fonte e Carga 

desequilibradas 

sem neutro 

 

Va,Vb,Vc Equilibrado Desequilibrado Desequilibrado Equilibrado Desequilibrado Desequilibrado 

Va+Vb+Vc 0 � Val+Vbl+Vcl � Val+Vbl+Vcl 0 (Va+Vb+Vc) (Va+Vb+Vc) 

Vab,Vbc,Vca Equilibrado Desequilibrado Desequilibrado Equilibrado Desequilibrado Desequilibrado 

Vab+Vbc+Vca 0 0 0 0 0 0 

Ia,Ib,Ic Desequilibrado Desequilibrado Desequilibrado Desequilibrado Desequilibrado Desequilibrado 

Ia+Ib+Ic -Ino -Ino -Ino 0 0 0 

Val,Vbl,Vcl Equilibrado Desequilibrado Desequilibrado Desequilibrado Desequilibrado Desequilibrado 

Val+Vbl+Vcl � 0 � Va+Vb+Vc � Va+Vb+Vc -3*Vno 0 (Val+Vbl+Vcl) 

Vabl,Vbcl,Vcal Equilibrado Desequilibrado Desequilibrado Desequilibrado Desequilibrado Desequilibrado 

Vabl+Vbcl+Vcal 0 0 0 0 0 0 

Vn-Vo=Vno � 0 � 0 � 0 (Vno) (Vno) (Vno) 

 

Conclusões 

 

 Analisando o quadro, verifica-se que há valores nulos em qualquer situação. São 

eles a somas das tensões compostas da carga Vab+Vbc+Vca=0, a soma das tensões entre 

fases da carga Vabl+Vbcl+Vcal=0 (formem as tensões compostas sistemas equilibrados ou 

desequilibrados) e a soma algébrica das correntes nas linhas com a corrente no neutro 

Ia+Ib+Ic-Ino=0, como se pode verificar pelas leis de Kirchoff. Evidentemente que se o 

neutro não existir, então a última equação torna-se Ia+Ib+Ic=0, pois a corrente de neutro 

Ino é nula. A soma das tensões simples nas fontes Va+Vb+Vc só é nula se as tensões 

forem equilibradas. 

 Quando se utilizam algoritmos de controlo baseados na teoria p-q, a obtenção do 

terceiro sinal de referência, calculado a partir dos outros dois, só é possível em sistemas 

trifásicos sem neutro, no caso dos filtros activos do tipo paralelo, e em sistemas 

trifásicos com tensões equilibradas, no caso dos filtros activos do tipo série.  
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Anexo I 
 

 

Funções do NI-DAQ mais Interessantes 

para a Aplicação 
 

 

NIDAQWaitForKey 

 

Formato: 

status = NIDAQWaitForKey(timeLimit) 

 

Espera por pressão de uma tecla durante um certo tempo em segundos. 

 

Parâmetros: 

Entrada 

Nome:   Tipo:  Descrição: 

timeLimit  double  tempo de espera (segundos) 

 

Valor de retorno 

Nome:   Tipo:  Descrição: 

status   int  código de estado 

 

Discussão dos Parâmetros: 

O valor timeLimit estabelece o tempo de espera em segundos. Se o limite for 

alcançado, a função retorna o código 0. Se timeLimit tiver o valor 0,0, a função espera 

sempre até ser premida uma tecla. 

O status é o código de retorno da função. A função só retorna o valor 0. 
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Timeout_Config 

 

Formato: 

status = Timeout_Config(deviceNumber, timeout) 

 

Estabelece um limite de tempo para as funções síncronas, para assegurar que estas 

retornem o controlo para a aplicação. 

 

Parâmetros: 

Entrada 

Nome:   Tipo:  Descrição: 

deviceNumber  int  número do dispositivo atribuído pelo software  

     Measurement & Automation Explorer 

timeout  long  número de impulsos de relógio 

 

Discussão dos Parâmetros: 

O timeout é o número de impulsos de relógio. A duração de um impulso é 55 ms 

(aproximadamente 18 impulsos por segundo). Se tiver o valor -1, a função espera 

indefinidamente, se tiver os valores 0 a 232, espera timeout*0,055 s antes de continuar. 
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NIDAQErrorHandler 

 

Formato: 

status = NIDAQErrorHandler(daqStatus, functionName, ignoreWarning) 

 

Mostra uma caixa de diálogo com um código de erro do NI-DAQ, uma descrição do 

erro e uma opção para o utilizador mandar continuar. 

 

Parâmetros: 

Entrada 

Nome:   Tipo:  Descrição: 

daqStatus  int  código retornado pela função do NI-DAQ 

functionName  string  nome da função associada ao código de estado 

ignoreWarning int  flag para ligar ou desligar verificação de erros 

 

Valor de retorno 

Nome:   Tipo:  Descrição: 

status   int  código de estado da função MessageBox 

 

Discussão dos Parâmetros: 

O daqStatus é o código de estado retornado pela função do NI-DAQ usada 

imediatamente antes. 

A functionName é uma cadeia de caracteres que identifica a função associada com o 

código de estado. 

A flag ignoreWarning especifica se ignora os códigos de estado positivos (avisos do 

NI-DAQ). Para ignorar os avisos, deve atribuir-se o valor 1 a este parâmetro. 

O status é o código de retorno da função. 
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DAQ_Rate 

 

Formato: 

status = DAQ_Rate(rate, units, timebase, sampleInterval) 

 

Converte uma taxa de aquisição na base de tempo e intervalo de amostragem 

necessários para produzir a taxa pretendida. 

 

Parâmetros: 

Entrada 

Nome:   Tipo:  Descrição: 

rate   double  taxa de aquisição desejada 

units   int  pontos por segundo ou segundos por ponto,   

     dependendo da aplicação 

 

Saída 

Nome:   Tipo:  Descrição: 

timebase  int  base de tempo da placa 

sampleInterval unsigned int número de unidades de base de tempo que ocorrem 

     entre conversões analógico/digitais consecutivas 

 

Discussão dos Parâmetros: 

O valor rate é a taxa pretendida. As unidades em que este valor se expressa são em 

pontos por segundo ou segundos por ponto, dependendo do valor do parâmetro units. 

Valores possíveis: aproximadamente de 0,00153 pts/s a 5.000.000 pts/s ou 655 s/pt a 

0,000001 s/pt. 

O valor units determina as unidades em que rate se expressa. 0: pts/s; 1: s/pt. 

A timebase é um código representando a resolução do sinal de relógio da placa para 

produzir a taxa de aquisição pretendida. Os valores de timebase podem ser os 

seguintes: -3: frequência de relógio de 20 MHz (50 ηs) – só placas da série E; 1: 1 µs; 2: 

frequência de relógio de 5 MHz (200 ηs) – só para placas da série E – ou 10 µs; 3: 

100 µs; 4: 1 ms; 5: 10 ms. 
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O sampleInterval é o número de unidades de base de tempo que ocorrem entre 

conversões analógico/digitais consecutivas. A combinação do valor de resolução da 

base de tempo com sampleInterval produzem a taxa de aquisição pretendida. Pode 

variar entre 2 e 65.535. 

Nota: timebase e sampleInterval são parâmetros de passagem por endereço. 
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SCAN_Setup 

 

Formato: 

status = SCAN_Setup(deviceNumber, numChans, chanVector, gainVector) 

 

Inicializa a placa para uma operação de aquisição de dados de vários canais 

analógico/digitais. A inicialização inclui, nas placas do tipo MIO e AI, a definição de 

uma tabela com a sequência dos canais e o ganho de cada um deles. 

 

Parâmetros: 

Entrada 

Nome:   Tipo:  Descrição: 

deviceNumber  int  número do dispositivo atribuído pelo software  

     Measurement & Automation Explorer 

numChans  int  número de canais a adquirir 

chanVector  [int]  ordem de aquisição dos canais 

gainVector  [int]  ganha a atribuir a cada um dos canais definidos em 

     chanVector 

 

Discussão dos Parâmetros: 

O valor numChans é o número de canais em chanVector. Os valores possíveis são: 1 a 

512 para os dispositivos da série E; 1 até n para os dispositivos do tipo 61XX e DSA, 

onde n é o número físico de canais existente; 1 a 256 quando se configura uma 

aquisição com as funções AI_Read_Scan ou AI_VRead_Scan. 
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DAQ_DB_Config 

 

Formato: 

status = DAQ_DB_Config(deviceNumber, DBmode) 

 

Habilita ou inibe as operações de aquisição de dados com double-buffer. 

 

Parâmetros: 

Entrada 

Nome:   Tipo:  Descrição: 

deviceNumber  int  número do dispositivo atribuído pelo software  

     Measurement & Automation Explorer 

DBmode  int  liga ou desliga o modo double-buffered 

 

Discussão dos Parâmetros: 

O parâmetro DBmode define se o modo double-buffered é ligado ou desligado. Por 

defeito, o valor atribuído é 0 – desligado; o valor 1 activa o modo double-buffered. 

A aquisição de dados com double-buffer preenche ciclicamente um buffer com os dados 

adquiridos. O buffer é dividido em duas partes iguais, para que o NI-DAQ possa 

guardar os dados de uma metade enquanto vai preenchendo a outra. Este mecanismo 

torna necessário guardar alternadamente as duas metades do buffer de forma que o 

NI-DAQ não escreva por cima de dados que ainda não foram guardados. Para isso é 

preciso usar a função DAQ_DB_Transfer. 
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SCAN_Start 

 

Formato: 

status = SCAN_Start(deviceNumber, buffer, count, sampTimebase, 

     sampInterval, scanTimebase, scanInterval) 

 

Inicia uma aquisição de dados de vários canais analógico/digitais e guarda os valores 

num vector (apenas nos dispositivos AI, DSA e MIO). 

 

Parâmetros: 

Entrada 

Nome:   Tipo:  Descrição: 

deviceNumber  int  número do dispositivo atribuído pelo software  

     Measurement & Automation Explorer 

count   unsigned long número de amostras a adquirir 

sampTimebase int  resolução usada no contador de intervalos entre  

     amostras 

sampInterval  unsigned int comprimento do intervalo entre amostras 

scanTimebase  int  resolução do contador de intervalos entre canais 

scanInterval  unsigned int comprimento do intervalo entre canais 

 

Entrada/Saída 

Nome:   Tipo:  Descrição: 

buffer   [int]  resultados da aquisição 

 

Discussão dos Parâmetros: 

O buffer é um vector valores de inteiros e deve ter um comprimento igual ou superior a 

count. 

O número de amostras a adquirir é count, ou seja o número de conversões A/D a 

executar. Deve ser um inteiro múltiplo do número total de canais e refere o número total 

de conversões A/D. Para operações em modo double-buffer, count especifica o tamanho 

do buffer e deve ser par. Nos dispositivos da série E, o valor mínimo é 2. 

O parâmetro sampTimebase selecciona a frequência de relógio que determina a base de 

tempo ou a resolução, a utilizar no contador de intervalos entre amostras. O contador 
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controla o tempo que decorre entre aquisições de amostras durante uma sequência de 

varrimento dos diversos canais. Valores possíveis: -3: frequência de relógio de 20 MHz 

(50 ηs de resolução) – só placas da série E; -1: frequência de relógio de 5 MHz (200 ηs 

de resolução); 0: relógio externo usado como base de tempo, por defeito, ligado à 

entrada PFI7 para os dispositivos da série E; 1: 1 MHz de frequência de relógio (1 µs); 

2: frequência de relógio de 100 kHz (10 µs); 3: 10 kHz (100 µs); 4: 1 kHz (1 ms); 5: 

100 Hz (10 ms). 

O comprimento do intervalo de amostragem é dado por sampInterval, ou seja o tempo 

entre cada conversão A/D numa sequência de varrimento das entradas. Os valores 

possíveis são de 2 a 65.535. 

O valor scanTimebase selecciona a frequência de relógio que indica a base de tempo ou 

resolução do contador de intervalos entre canais. Pode ter os mesmos valores de 

sampTimebase. 

O scanInterval indica o comprimento do intervalo de varrimento, ou seja, o tempo que 

decorre entre o início de cada sequência de varrimento das entradas analógicas. O 

NI-DAQ faz o varrimento de todos os canais da sequência no princípio de cada 

intervalo de varrimento. Os valores possíveis são 0 e de 2 a 65.535. Se o valor for 0, o 

tempo que decorre entre conversões A/D e sequências de varrimento são iguais ao 

intervalo de amostragem. 
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DAQ_Monitor 

 

Formato: 

status = DAQ_Monitor(deviceNumber, channel, sequential, numPts, 

     monitorBuffer, newestPtIndex, daqStopped) 

 

Retorna dados de uma aquisição assíncrona em execução. Durante uma aquisição de 

vários canais, pode dar acesso aos dados de um canal ou de todos os canais. Permite 

também um acesso sequencial aos dados (valores mais antigos) ou aos dados mais 

recentes (últimos valores adquiridos). 

 

Parâmetros: 

Entrada 

Nome:   Tipo:  Descrição: 

deviceNumber  int  número do dispositivo atribuído pelo software  

     Measurement & Automation Explorer 

channel  int  número do canal 

sequential  int  selecciona entre dados sequenciais ou dados mais  

     recentes 

numPts  unsigned long número de pontos dados a retornar pela função 

 

Saída 

Nome:   Tipo:  Descrição: 

monitorBuffer  [int]  vector de destino dos dados 

newestPtIndex  unsigned long deslocamento no buffer de aquisição do ponto  

     mais recente adquirido 

daqStopped  int  indica o fim da aquisição de dados 

 

Discussão dos Parâmetros: 

O channel é o número do canal a analizar. O valor -1 indica todos os canais. Se se 

pretender um só, deve ser uns dos canais definidos em SCAN_Setup. 

A flag sequential define se os dados retornados pela função são sequenciais ou os mais 

recentes. O valor 0 indica os dados mais recentes, o valor 1 indica dados consecutivos. 
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O numPts é o número de pontos a ir buscar ao buffer que está a ser utilizado pela 

operação de aquisição. Se channel for -1, numPts deve ser um inteiro múltiplo do 

número de canais contidos na sequência de varrimento. Valores possíveis: (se channel 

= -1) de 1 até ao valor count da função SCAN_Start; (se channel � -1) de 1 até ao 

número de pontos por canal que o buffer de aquisição pode conter. 

O buffer de destino dos dados é o vector de inteiros monitorBuffer. Deve ser 

suficientemente grande para conter numPts pontos de dados. No retorno da função 

DAQ_Monitor, monitorBuffer contém uma imagem de uma parte do buffer de dados. 

O valor newestPtIndex é o deslocamento no vector de aquisição do ponto mais recente 

retornado pela função DAQ_Monitor, quando a flag sequential tem o valor 0. É útil 

para verificar se os dados retornados são sempre os mesmos. 

O parâmetro daqStopped indica se a aquisição está completa ou não. Se o seu valor for 

0, a operação ainda não está completa; se for 1, a operação está completa (ou parada 

devido a um erro). 
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AO_VWrite 

 

Formato: 

status = AO_VWrite(deviceNumber, chan, voltage) 

 

Recebe um valor de tensão ou corrente em vírgula flutuante, converte-o numa escala 

apropriada, de seguida num número binário e escreve o valor numa saída analógica, 

alterando-a. 

 

Parâmetros: 

Entrada 

Nome:   Tipo:  Descrição: 

deviceNumber  int  número do dispositivo atribuído pelo software  

     Measurement & Automation Explorer 

chan   int  número do canal analógico a actualizar 

voltage   double  valor em vírgula flutuante a processar e escrever na 

     saída analógica 

 

Discussão dos Parâmetros: 

O chan é o número do canal a actualizar. Nos dispositivos do tipo MIO pode ter os 

valores 0 ou 1. 

O parâmetro voltage é o valor a redimensionar e a escrever numa saída analógica. A 

gama de valores possíveis depende do dispositivo, da polaridade escolhida e da 

aplicação de uma tensão externa de referência. A gama por defeito, no modo bipolar e 

com tensão de referência interna é de -10 V a +10 V no caso dos dispositivos do tipo 

671X e MIO. Para alterar os valores por defeito do fabricante, é necessário utilizar a 

função AO_Configure. 
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NIDAQYield 

 

Formato: 

status = NIDAQYield(yieldMode) 

 

Permite que o sistema processe outros eventos. 

 

Parâmetros: 

Entrada 

Nome:   Tipo:  Descrição: 

yieldMode  int  modo de processamento de eventos 

 

Valor de retorno 

Nome:   Tipo:  Descrição: 

status   int  código de estado 

 

Discussão dos Parâmetros: 

O valor yieldMode estabelece se a função permite ou não o processamento de outros 

eventos do sistema. Se o valor for 0, não permite, e permite se for diferente de zero. 

O status é o código de retorno da função. A função só retorna o valor 0. 
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DAQ_Clear 

 

Formato: 

status = DAQ_Clear(deviceNumber) 

 

Cancela a operação de aquisição de dados em curso (num canal ou num varrimento de 

vários canais) e reinicializa os circuitos de conversão analógico/digitais. 

 

Parâmetros: 

Entrada 

Nome:   Tipo:  Descrição: 

deviceNumber  int  número do dispositivo atribuído pelo software  

     Measurement & Automation Explorer 

 

Discussão dos Parâmetros: 

O único parâmetro desta função é o deviceNumber, atribuído pelo software do 

fabricante. 

A função DAQ_Clear termina qualquer aquisição de dados em curso (de um ou de 

vários canais), cancela o processo que gere a aquisição dos dados e limpa as flags de 

erro activadas por uma aquisição de dados. O NI-DAQ reinicializa os circuitos das 

entradas analógicas para se poder efectuar uma nova aquisição de dados. 

Para evitar comportamentos imprevisíveis é necessário chamar a função DAQ_Clear 

antes de se devolver o controlo ao sistema operativo, no caso da aplicação chamar 

algumas das funções DAQ_Start, SCAN_Start ou Lab_ISCAN_Start. A chamada da 

função pode ser directa ou indirecta, através das funções DAQ_Check, 

LabISCAN_Check ou DAQ_DB_Transfer. 



Implementação de um Filtro Activo de Potência para Optimização da Interface entre a Rede e outros Sistemas Eléctricos 

Universidade do Minho  A-53 

DAQ_DB_HalfReady (não utilizada – serie empregue numa aplicação típica) 

 

Formato: 

status = DAQ_DB_HalfReady(deviceNumber, halfReady, daqStopped) 

 

Verifica se o próximo conjunto de dados está disponível, durante uma aquisição no 

modo double buffered. A função pode ser chamada para assegurar que os dados estão 

disponíveis antes de se chamar a função de transferência dos dados DAQ_DB_Transfer, 

que os recupera e retorna. 

 

Parâmetros: 

Entrada 

Nome:   Tipo:  Descrição: 

deviceNumber  int  número do dispositivo atribuído pelo software  

     Measurement & Automation Explorer 

 

Saída 

Nome:   Tipo:  Descrição: 

halfReady  int*  indica se o próximo meio buffer de dados está  

     disponível 

daqStopped  int*  indica se a aquisição de dados terminou 

 

Discussão dos Parâmetros: 

O valor halfready indica a disponibilidade dos dados do meio buffer seguinte. Pode ter 

os valores 0 ou 1. No primeiro caso, os dados ainda não estão disponíveis. No segundo 

já estão, devendo usar-se a função DAQ_DB_Transfer para recuperar os dados 

imediatamente. 

O parâmetro daqStopped indica se a aquisição está completa ou não. Se o seu valor for 

0, a operação ainda não está completa; se for 1, a operação está completa (ou parada 

devido a um erro). 

Nota: daqStopped e halfready são parâmetros de passagem por endereço. 
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DAQ_DB_Transfer (não utilizada – serie empregue numa aplicação típica) 

 

Formato: 

status = DAQ_DB_Transfer(deviceNumber, halfBuffer, ptsTfr, daqStopped) 

 

Transfere metade dos dados do buffer utilizado na aquisição de dados no modo  double 

buffered para outro buffer, que é passado para a função, e espera que os dados a 

transferir estejam disponíveis antes de retornar. A função pode ser chamada 

repetidamente para transferir sequencialmente os dados de cada uma das metades do 

buffer utilizado como double buffer. 

 

Parâmetros: 

Entrada 

Nome:   Tipo:  Descrição: 

deviceNumber  int  número do dispositivo atribuído pelo software  

     Measurement & Automation Explorer 

 

Saída 

Nome:   Tipo:  Descrição: 

halfBuffer  [int]  vector de inteiros para onde os dados são   

     transferidos 

ptsTfr   unsigned long número de pontos transferidos 

daqStopped  int  indica fim de uma aquisição no modo pretrigger 

 

Discussão dos Parâmetros: 

O halfBuffer é um vector de inteiros O seu tamanho deve ser pelo menos metade do 

buffer circular utilizado na aquisição de dados no modo double-buffered. 

O ptsTfr é o número de pontos transferidos para halfBuffer. O seu valor é sempre 

metade do número de amostras especificado em DAQ_Start, SCAN_Start ou 

Lab_ISCAN_Start, a menos que a aquisição ainda não tenha começado ou tenha parado 

no modo pretrigger. No primeiro caso o valor de ptsTfr é 0. No segundo caso, a 

aquisição pode parar em qualquer ponto do buffer circular, depois de adquirir o número 

especificados de amostras depois do NI-DAQ aplicar um impulso na entrada stop 
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trogger (EXTTRIG nos dispositivos da série 1200 e Lab; nos dispositivos da série E, 

consultar a documentação da função Select_Signal) 

O parâmetro daqStopped indica se a aquisição que está no modo pretrigger está 

completa ou não. O parâmetro indica o fim da aquisição se tiver o valor 1. Se o seu 

valor for 0, a operação ainda não está completa. 

Nota: daqStopped e ptsTfr são parâmetros de passagem por referência. 

A função DAQ_DB_Transfer retorna um aviso overWriteBeforeCopy se o NI-DAQ 

escreveu por cima de dados ainda não recuperados do buffer circular. Mesmo assim, a 

transferência de dados é feita. Isto pode acontecer apenas no início. Se as chamadas 

subsequentes da função conseguirem manter o passo com a aquisição, não devem 

aparecer mais avisos. A função retorna um erro se o NI-DAQ escrever por cima dos 

dados do buffer que estão ser copiados para o halfBuffer. Quando este erro ocorre, os 

dados do halfBuffer podem estar corronpidos. Para armazéns muito grandes, deve 

usar-se a função DAQ_Monitor. 
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AI_VRead (utilizada em testes) 

 

Formato: 

status = AI_VRead(deviceNumber, chan, gain, voltage) 

 

Lê um canal de entrada analógico e retorna o resultado convertido numa escala em Volt 

(função de alto nível – executa diversas operações). 

 

Parâmetros: 

Entrada 

Nome:   Tipo:  Descrição: 

deviceNumber  int  número do dispositivo atribuído pelo software  

     Measurement & Automation Explorer 

chan   int  número do canal da entrada analógica 

gain   int  ganho a utilizar no canal especificado 

 

Saída 

Nome:   Tipo:  Descrição: 

voltage  double* valor de tensão em volt, retornado pela função 

 

Discussão dos Parâmetros: 

O canal de entrada a ler é chan. A gama de valores possíveis depende do dispositivo: 0 

a 15 no modo single-ended ou 0 a 7 no modo diferencial, para os dispositivos do tipo AI 

e MIO (excepto para alguns modelos). 

O ganho do canal é gain. A gama de valores também depende do dispositivo. Se for 

usado um ganho inválido, o NI-DAQ retorna um erro. 

O valor de saída voltage é a tensão medida no canal em causa, convertida em Volt. 

Nota: voltage é um parâmetro de passagem por endereço. 
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AI_VRead_Scan (utilizada em testes) 

 

Formato: 

status = AI_VRead_Scan(deviceNumber, reading) 

 

Lê todos os canais de entrada analógicos seleccionados por SCAN_Setup e retorna os 

resultados convertidos numa escala em Volt (função de alto nível – executa diversas 

operações). Esta função só está disponível nos dispositivos de série E. 

 

Parâmetros: 

Entrada 

Nome:   Tipo:  Descrição: 

deviceNumber  int  número do dispositivo atribuído pelo software  

     Measurement & Automation Explorer 

 

Saída 

Nome:   Tipo:  Descrição: 

reading  [double] vector com as tensões em volt de cada um dos  

     canais lidos 

 

Discussão dos Parâmetros: 

O vector reading contém as leituras de cada um dos canais de entrada analógica 

amostrados. A dimensão de reading é igual ao valor numChans na função 

SCAN_Setup. O NI-DAQ usa o parâmetro gains da função SCAN_Setup para calcular 

os valores das tensões. 

A função AI_VRead_Scan amostra as entradas analógicas a metade da taxa que a placa 

de aquisição permite. É necessário chamar SCAN_Setup antes de invocar 

AI_VRead_Scan. Não é possível usar a função em conjunto com sinais exteriores que 

controlem as conversões analógico/digitais. 
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DAQ_Check (utilizada em testes) 

 

Formato: 

status = DAQ_Check(deviceNumber, daqStopped, retrieved) 

 

Verifica se a aquisição de dados em curso está completa e retorna o estado e o número 

de pontos adquiridos até então. 

 

Parâmetros: 

Entrada 

Nome:   Tipo:  Descrição: 

deviceNumber  int  número do dispositivo atribuído pelo software  

     Measurement & Automation Explorer 

 

Saída 

Nome:   Tipo:  Descrição: 

daqStopped  int*  indica se a aquisição de dados está completa 

retrieved  unsigned long progresso de uma aquisição 

 

Discussão dos Parâmetros: 

O parâmetro daqStopped indica se a aquisição de dados está completa. O valor 0 indica 

que a operação ainda não está completa. O valor 1 indica que a aquisição parou, se o 

buffer de dados está cheio ou ocorreu um erro. 

O valor retrieved indica o progresso da aquisição. O seu significado depende do modo 

pretrigger estar activo ou não (consultar a documentação da função 

DAQ_StopTrigger_Config). 

No modo normal, retrieved retorna o número de amostras recolhidas pela aquisição até 

à chamada de DAQ_Check. O valor retrieved aumenta até igualar o valor count na 

função que iniciou a aquisição de dados, instante em que a aquisição termina. 

No modo pretrigger, retrieved retorna o deslocamento da posição no buffer de dados 

onde o próximo ponto vai ser colocado quando adquirido. Quando retrieved atingir 

count-1 e se tornar 0 novamente, a aquisição começa a escrever dados novos por cima 

dos antigos. 
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Scan_Op (utilizada em testes) 

 

Formato: 

status = SCAN_Op(deviceNumber, numChans, chans, gains, 

    buffer, count, sampleRate, scanRate) 

 

Executa uma aquisição de dados síncrona, varrendo vários canais (função de alto nível – 

executa diversas operações). A função não retorna até que o NI-DAQ adquira todos os 

dados da aquisição ou até que ocorra um erro (só está disponível nos equipamentos dos 

tipos AI, DSA e MIO).  

 

Parâmetros: 

Entrada 

Nome:   Tipo:  Descrição: 

deviceNumber  int  número do dispositivo atribuído pelo software  

     Measurement & Automation Explorer 

numChans  int  número de canais a adquirir 

chans   [int]  lista de canais 

gains   [int]  lista de ganhos dos canais 

count   unsigned long número de amostras 

sampleRate  double  frequência de amostragem desejada em pontos por  

     segundo 

scanRate  double  frequência de varrimento desejada em scans por  

     segundo 

 

Entrada/Saída 

Nome:   Tipo:  Descrição: 

buffer   [int]  vector com as amostras da conversão retornadas 

 

Discussão dos Parâmetros: 

O valor numChans é o número de canais em chanVector. Os valores possíveis são: 1 a 

512 para os dispositivos da série E; 1 até n para os dispositivos do tipo 61XX e DSA, 

onde n é o número físico de canais existente. 
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O vector de inteiros chan tem uma dimensão não inferior a numChans e contém a 

sequência de canais a utilizar. Na maior parte dos casos, a ordem pode ser qualquer. 

O vector gains tem uma dimensão maior ou igual a numChans e contém os ganhos de 

cada um dos canais da sequência definida por chans. 

O buffer deve ter uma dimensão não inferior a count. Quando a função SCAN_Op 

retorna com o código de erro 0, o buffer contém os dados adquiridos. 

O count é o número de amostras a adquirir, ou seja o número de conversões 

analógico/digitais a efectuar. Pode ter os valores de 2 a 232-1 para os dispositivos do 

tipo DSA e da série E. 

A frequência de amostragem desejada é sampleRate. Esta é a taxa à qual o NI-DAQ 

amostra os canais dentro de uma sequência de varrimento. Os valores possíveis são de 

aproximadamente 0,00153 pts/s até 500.000 pts/s. O valor máximo depende do 

dispositivo utilizado. 

O scanRate é a taxa de varrimento desejada em scans/s. O NI-DAQ executa um 

varrimento de cada vez que a função amostra todos os canais listados na sequência de 

varrimento. A gama de valores possíveis é 0 ou de aproximadamente 0,00153 scans/s 

até 500.000 scans/s. Um valor de 0 significa que não há atraso entre varrimentos e o 

scanRate efectivo é sampleRate/numChans. Quando o scanRate não é 0, deve 

permitir um pequeno atraso entre o último canal do varrimento anterior e o primeiro 

canal do próximo varrimento. Para as placas da série E, o atraso corresponde à 

velocidade da placa. Por exemplo 1 µs para a placa E-1, 4 µs para a placa E-4 e assim 

sucessivamente. 

Nota: nos dispositivos de amostragem simultânea, um valor de scanRate nulo não é 

possível, pois nessas placas o valor sampleRate não é utilizado, sendo o scanRate que 

controla a taxa de aquisição. 
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Anexo J 
 

 

Programas 
 

 

J.1 – Diagramas de Blocos Desenvolvidos em LabVIEW: Os diagramas de blocos 

aqui representados são três. O primeiro efectua os cálculos da teoria p-q para o filtro 

activo série. O segundo efectua a entrada de dados para o computador e activa as saídas 

analógicas usando funções de alto nível. O último implementa um controlador clássico. 

 

J.2 – Funções Principais do Novo Driver Desenvolvido para Windows: A função 

DispatchControl( ) define o modelo de entrada/saída que se pretende. A função 

DriverEntry( ) é responsável pela inicialização global do driver, que é normalmente 

efectuada apenas quando este é carregado pela primeira vez. A função AddDevice( ) 

define o ponto de entrada, invocado pelo gestor E/S, sempre que um dispositivo é 

acrescentado ao sistema. A função StartDevice( ) é usada pelo gestor PnP para 

comunicar ao driver de função quais os recursos E/S foram atribuídos ao hardware e 

para instruir a função de driver para efectuar inicializações de software e hardware 

necessárias para o funcionamento do dispositivo.  

 

J.3 – Listagem do Programa pqserie.cpp: Programa de controlo do filtro activo série 

trifásico, baseado na teoria p-q e implementado em Visual C++ para Microsoft 

Windows, recorrendo ao device driver disponibilizado pelo fabricante da placa de 

aquisição de dados National Instruments. 

 

J.4 – Listagem do Programa pqshunt.cpp: Programa de controlo do filtro activo 

paralelo trifásico, baseado na teoria p-q e implementado em Visual C++ para Microsoft 

Windows, recorrendo ao device driver disponibilizado pelo fabricante da placa de 

aquisição de dados National Instruments. 
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J.5 – Listagem do Programa potserie.c: Programa de controlo do filtro activo série 

trifásico, baseado na teoria p-q e implementado em C++ para Linux tempo real, 

recorrendo ao device driver desenvolvido por terceiros Comedi. 

 

J.6 – Listagem do Programa potshunt.c: Programa de controlo do filtro activo 

paralelo trifásico, baseado na teoria p-q e implementado em C++ para Linux tempo real, 

recorrendo ao device driver desenvolvido por terceiros Comedi. 

 

J.7 – Listagem do Programa pot.c: Programa de controlo do filtro activo série 

monofásico, baseado no controlador por comparação e implementado em C++ para 

Linux tempo real, recorrendo ao device driver desenvolvido por terceiros Comedi. 

 

J.8 – Listagem do Programa pot.h: Programa de cabeçalho necessário na compilação 

dos programas implementados em C++ para Linux tempo real, recorrendo ao device 

driver desenvolvido por terceiros Comedi. 
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 J.1 – Diagramas de Blocos Desenvolvidos em LabVIEW 

 

 
Fig. J1 – Diagrama de blocos do cálculo da teoria p-q em LabVIEW 

 

 
Fig. J2 – Diagrama de blocos da entrada/saída simples de dados em LabVIEW 
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Fig. J3 – Diagrama de blocos do controlador PID em LabVIEW 
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J.2 – Funções Principais do Novo Driver Desenvolvido para Windows 

 

Entrada/Saída Síncrona em Microsoft Windows: Função DispatchControl( ) 

 
NTSTATUS DispatchControl(PDEVICE_OBJECT fdo, PIRP Irp) 
{        
 PAGED_CODE(); 
 PDEVICE_EXTENSION pdx = (PDEVICE_EXTENSION) fdo->DeviceExtension; 
 
 //Sincronizar pedido PnP de remoção do dispositivo com pedidos E/S normais 
 NTSTATUS status = IoAcquireRemoveLock(&pdx->RemoveLock, Irp); 
 if (!NT_SUCCESS(status)) 
  return CompleteRequest(Irp, status, 0); 
 ULONG info = 0; 
 
 //Obtenha o apontador para a pilha  E/S corrente 
 PIO_STACK_LOCATION stack = IoGetCurrentIrpStackLocation(Irp); 
 ULONG cbin = stack->Parameters.DeviceIoControl.InputBufferLength; 
 ULONG cbout = stack->Parameters.DeviceIoControl.OutputBufferLength; 
 

//obtenha o código IOCTL do pedido E/S 
 ULONG code = stack->Parameters.DeviceIoControl.IoControlCode;  
 
 switch (code) 
 { // processar aqui os pedidos E/S      
 
  case DO_DIO_REQUEST:     
  {        
   // Inser código para processar e validar o IOCTL que usa METHOD_BUFFERED 
 
   break; 
  }       
 
  default: 
   status = STATUS_INVALID_DEVICE_REQUEST; 
   break; 
 
 }       
 IoReleaseRemoveLock(&pdx->RemoveLock, Irp); 
 Irp->IoStatus.Status = info; 
 IoCompleteRequest(Irp, IO_NO_INCREMENT); 
 return (info); 
}        

 

 
Função DriverEntry( ) 

 
extern "C" NTSTATUS DriverEntry(IN PDRIVER_OBJECT DriverObject, IN PUNICODE_STRING RegistryPath) 
{        
 … 
 //obtenha uma cópia da string do ResgistryPath caso for necessário aceder algures o service registry key
 servkey.Buffer = (PWSTR) ExAllocatePool(PagedPool, RegistryPath->Length + sizeof(WCHAR)); 
 if (!servkey.Buffer) 
 { 

… 
  return STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES; 
 } 
 servkey.MaximumLength = RegistryPath->Length + sizeof(WCHAR); 
 RtlCopyUnicodeString(&servkey, RegistryPath); 
 servkey.Buffer[RegistryPath->Length / 2] = 0; // add a null terminator 
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 // inicializa os apontadores para funções 
 DriverObject->DriverUnload = DriverUnload; 
 DriverObject->DriverExtension->AddDevice = AddDevice; 
 
 DriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_CREATE] = DispatchCreate; 
 DriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_CLOSE] = DispatchClose; 
 DriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_CLEANUP] = DispatchCleanup; 
 
 //todos os drivers WDM devem fornecer implementação para os seguintes IRPs 
 DriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_DEVICE_CONTROL] = DispatchControl; 
 DriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_POWER] = DispatchPower; 
 DriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_PNP] = DispatchPnp; 
  
 return STATUS_SUCCESS; 
}        
 

 
Função AddDevice( ) 

 
NTSTATUS AddDevice(IN PDRIVER_OBJECT DriverObject, IN PDEVICE_OBJECT pdo) 
{        
 NTSTATUS status; 
 
 //criar um DeviceObject funcional para representar o hardware a ser gerido 
 PDEVICE_OBJECT fdo; 
 ULONG dxsize = (sizeof(DEVICE_EXTENSION) + 7) & ~7; 
 ULONG xsize = dxsize + GetSizeofGenericExtension(); 
 status = IoCreateDevice(DriverObject, xsize, NULL, 
  FILE_DEVICE_UNKNOWN, FILE_DEVICE_SECURE_OPEN, FALSE, &fdo); 
 if (!NT_SUCCESS(status)) 
 {  

//não consegue criar um DeviceObject  
...     

  return status; 
 }        
 PDEVICE_EXTENSION pdx = (PDEVICE_EXTENSION) fdo->DeviceExtension; 
 BOOLEAN ginit = FALSE; 
 
 // From this point forward, any error will have side effects that need to 
 // be cleaned up. Using a try-finally block allows us to modify the program 
 // easily without losing track of the side effects. 
 
 __try 
 {       
  pdx->DeviceObject = fdo; 
  pdx->Pdo = pdo; 
 
  // colocar o dispositivo na pilha 
  pdx->LowerDeviceObject = IoAttachDeviceToDeviceStack(fdo, pdo); 
  if (!pdx->LowerDeviceObject) 
  { //não foi possível colocar o dispositivo na pilha     
   … 
   status = STATUS_DEVICE_REMOVED; 
   __leave; 
  }       
 
 
  //Colocar as flags de gestão de alimientação no DeviceObject 
  fdo->Flags |= DO_POWER_PAGABLE; 
 
  //foi usada a biblioteca GENERIC.SYS fornecida por Walter Oney 
  pdx->pgx = (PGENERIC_EXTENSION) ((PUCHAR) pdx + dxsize); 
  INIT_STRUCT gis; 
  RtlZeroMemory(&gis, sizeof(gis)); 
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  gis.Size = sizeof(gis); 
  gis.DeviceObject = fdo; 
  gis.Pdo = pdo; 
  gis.Ldo = pdx->LowerDeviceObject; 
  gis.RemoveLock = &pdx->RemoveLock; 
  gis.StartDevice = StartDevice; 
  gis.StopDevice = StopDevice; 
  gis.RemoveDevice = RemoveDevice; 
  RtlInitUnicodeString(&gis.DebugName, LDRIVERNAME); 
 
  status = InitializeGenericExtension(pdx->pgx, &gis); 
  if (!NT_SUCCESS(status)) 
  { 
   … 
   __leave; 
  } 
  ginit = TRUE; 
  GenericRegisterInterface(pdx->pgx, &GUID_DEVINTERFACE_NIDAQWDM); 
 
  // Clear the "initializing" flag so that we can get IRPs 
 
  fdo->Flags &= ~DO_DEVICE_INITIALIZING; 
 }       
 __finally 
 {       
  if (!NT_SUCCESS(status)) 
  {      
   if (ginit) 
    CleanupGenericExtension(pdx->pgx); 
   if (pdx->LowerDeviceObject) 
    IoDetachDevice(pdx->LowerDeviceObject); 
   IoDeleteDevice(fdo); 
  }      
 }       
 return status; 
} 
 
 
 
Função StartDevice( ) 

 
NTSTATUS StartDevice(PDEVICE_OBJECT fdo, PCM_PARTIAL_RESOURCE_LIST raw,         

PCM_PARTIAL_RESOURCE_LIST translated) 
{        
 PDEVICE_EXTENSION pdx = (PDEVICE_EXTENSION) fdo->DeviceExtension; 
 NTSTATUS status; 
 

//Identificar os recursos E/S disponibilizados pelo hardware 
 ULONG vector; 
 KIRQL irql; 
 KINTERRUPT_MODE mode; 
 KAFFINITY affinity; 
 BOOLEAN irqshare; 
 BOOLEAN gotinterrupt = FALSE; 
 
 PHYSICAL_ADDRESS membase; 
 BOOLEAN gotmemory = FALSE; 
  
 if (!translated)  // Recursos E/S não foram atribuídos? 
  return STATUS_DEVICE_CONFIGURATION_ERROR;   
 PCM_PARTIAL_RESOURCE_DESCRIPTOR resource = translated->PartialDescriptors; 
 ULONG nres = translated->Count; 
 for (ULONG i = 0; i < nres; ++i, ++resource) 
 {       
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  switch (resource->Type) //para cada tipo de recurso 
  {       
  case CmResourceTypeInterrupt: 
   irql = (KIRQL) resource->u.Interrupt.Level; 
   vector = resource->u.Interrupt.Vector; 
   affinity = resource->u.Interrupt.Affinity; 
   mode = (resource->Flags == CM_RESOURCE_INTERRUPT_LATCHED) 
    ? Latched : LevelSensitive; 
   irqshare = resource->ShareDisposition == CmResourceShareShared; 
   gotinterrupt = TRUE; 
   break; 
   
  case CmResourceTypeMemory: 
   membase = resource->u.Memory.Start; 
   pdx->memsize = resource->u.Memory.Length; 
   gotmemory = TRUE; 
   break; 
 
  default:  //Recurso estranho 
   … 
   break; 
  }      
 }       
 //verifica se foram atribuídos todos os recursos esperados 
 if (! (TRUE && gotinterrupt && gotmemory )) 
 { 
  //não foram obtidos todos os recursos esperados 
  … 
  return STATUS_DEVICE_CONFIGURATION_ERROR; 
 } 
 pdx->membase = (PUCHAR) MmMapIoSpace(membase, pdx->memsize, MmNonCached); 
 if (!pdx->membase) 
 { 
  //não foi possível mapear um bloco de memória 
  … 
  return STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES; 
 }    
 … 
 //associar a ISR do driver à interrupção 
 status = IoConnectInterrupt(&pdx->InterruptObject, (PKSERVICE_ROUTINE) OnInterrupt, 
  (PVOID) pdx, NULL, vector, irql, irql, mode, irqshare, affinity, FALSE); 
 if (!NT_SUCCESS(status)) 
 {   //não foi possível associar a ISR à interrupção 
  … 
  if (pdx->membase) 
   MmUnmapIoSpace(pdx->membase, pdx->memsize); 
  pdx->membase = NULL; 
  return status; 
 } 
 return STATUS_SUCCESS; 
}  
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J.3 – Listagem do Programa pqserie.cpp 

 
/********************************************************************* 
* 
* Programa:  
*    pqserie.cpp 
* 
*  
* Hardware utilizado: 
*    Placa de aquisição de dados National Instruments PCI-MIO-16E-4 
* 
* 
* Software utilizado: 
*    NI-DAQ, driver fornecido pelo fabricante 
*    Microsoft Visual C++ 6.0 
*    Microsoft Windows XP 
* 
* 
* Descrição:  
*    Faz o controlo do filtro activo série baseado na teoria p-q, 
*    lê continuamente usando temporização interna, as tensões e 
*    correntes através dos conversores ADC, calcula as correntes 
*    de compensação e coloca-as nas saídas analógicas (usa funções 
*    do NI-DAQ de baixo nível) 
*    Por comodidade, o programa é executado um número finito de 
*    vezes. 
* 
* 
* Lista de funções do NI-DAQ Functions utilizadas:  
*    NIDAQWaitForKey, Timeout_Config, NIDAQErrorHandler, DAQ_Rate, 
*    SCAN_Setup, DAQ_DB_Config, SCAN_Start, DAQ_Monitor, AO_VWrite, 
*    NIDAQYield, DAQ_Clear 
*    (DAQ_DB_HalfReady e DAQ_DB_Transfer não foram utilizadas) 
* 
*    [NOTA: Para mais detalhes em cada função do NI-DAQ, consultar 
*     o ficheiro de ajuda NI-DAQ On-Line Help (NIDAQPC.HLP).] 
* 
* 
* Informação de ligação dos pinos: 
*    Ligar as entradas analógicas 
*   Canais 1, 2, 3 = van, vbn, vcn 
*   Canais 5, 6, 7 = ia, ib, ic  
*    Ligar as saídas analógicas 
*   Canal 0 = vca 
*   Canal 1 = vcb 
* 
*    [Para mais detalhes sobre as ligações, consultar o Manual do 
*     Utilizador.] 
* 
* 
* Informação sobre compilação e execução do programa: 
*    Copiar os ficheiros da directoria "include" do NI-DAQ para a 
*    directoria "include" do Visual C++. 
*    Copiar os ficheiros da directoria "lib" do NI-DAQ para a 
*    directoria "lib" do Visual C++. 
*    Construir os projectos como "Win32 Console Application". 
*    Incluir as livrarias "nidaq32.lib" e "nidex32.lib" para fazer 
*    o "link" do projecto. 
* 
*    [Para mais detalhes sobre como compilar e executar os programs, 
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*     Consultar o ficheiro NI-DAQ Examples On-Line Help 
*     (NIDAQEX.HLP).] 
* 
*********************************************************************/ 
 
 
// Includes:  
 
 
#include <iostream> 
 
using namespace std; 
 
#include "nidaqex.h" 
 
 
 
// Main:  
 
 
void main(void) 
{ 
 
     
    // Declaração das variáveis:  
     
 
 // Aquisição A/D 
 
     
 i16 iStatus = 0; 
    i16 iRetVal = 0; 
    i16 iDevice = 1; 
    i16 iDBmodeON = 1; 
    i16 iDBmodeOFF = 0; 
 i16 iChannel = -1; 
    u32 ulCount = 10000; 
    f64 dSampRate = 500000.0; // máximo 
    i16 iUnits = 0; 
    i16 iSampTB = -3; // 50 nano s 
 u16 uSampInt = 2; // intervalo entre amostragens 
    static i16 piBuffer[10000] = {0}; 
    static i16 piHalfBuffer[5000] = {0}; 
    i16 iDAQstopped = 0; 
    u32 ulPtsTfr = 0; 
    i16 iIgnoreWarning = 0; 
    i32 lTimeout = 180; 
    i16 iYieldON = 1; 
 i16 iSequential = 0; 
 u32 ulNumPts = 8; 
 i16 iMonitorBuffer[8] = {0}; 
 u32 ulNewestPtIndex = 0; 
 
// Só usados numa aplicação típica  
  
//  i16 iLoopCount = 0; 
//  i16 iHalfBufsToRead = 40; 
//  i16 iHalfReady = 0; 
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 // Função SCAN_Start 
     
  
 f64 dScanRate = 0.0;  
    f64 dGainAdjust = 1.0; 
    f64 dOffset = 0.0; 
    i16 iScanTB = -3; // 50 nano s 
    u16 uScanInt = 0; 
    u32 ulRetrieved = 0; 
    i16 iNumMUXBrds = 0; 
    i16 iNumChans = 8; 
    static i16 piChanVect[8] = {1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8}; 
    static i16 piGainVect[8] = {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}; 
 
 
 // Saída analógica D/A 
 
     
 i16 iChan0 = 0; 
    i16 iChan1 = 1; 
 
 
 // Teoria p-q 
  
  
 double van, vbn, vcn, ia, ib, ic; 
 double ealfa, ebeta, ialfa, ibeta, delta; 
  
 // Meio ciclo ~120 pontos/ciclo 
  
 double p, q, pmedio, ptil, vectorp[61] = {0.0}, somap = 0.0, numerop = 60.0; 
 double vcalfa, vcbeta, vca, vcb, vcc; //filtro série 
 int indicep = 0; 
 
 
 // Controlo 
 
 
 int contador = 0; 
 
 
 // Pausa para mudar prioridade da aplicação 
 
     
 cout<<"Estabelecer prioridade."<<endl<<"Press KEY"<<endl; 
  
 iStatus = NIDAQWaitForKey(0);  
  
  
 /* Estabelece um tempo de espera máximo (#Sec * 18ticks/Sec) para 
  que se algo correr mal, o programa não bloqueie na chamada a 
  DAQ_DB_Transfer. */ 
 
 
    iStatus = Timeout_Config(iDevice, lTimeout); 
 
    iRetVal = NIDAQErrorHandler(iStatus, "Timeout_Config", iIgnoreWarning); 
 
 
    /* Converter taxa de amostragem (S/sec) para valores de base de tempo 
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  e intervalo de amostragem apropriados. */ 
 
 
    iStatus = DAQ_Rate(dSampRate, iUnits, &iSampTB, &uSampInt); 
 
 
    /* Converter taxa de scan rate (S/sec) para valores de base de tempo 
  e intervalo de amostragem apropriados (não valores de intervalo de 
  scan). */ 
 
 
    iStatus = DAQ_Rate(dScanRate, iUnits, &iScanTB, &uScanInt); 
 
    iStatus = SCAN_Setup(iDevice, iNumChans, piChanVect, piGainVect); 
   
    iRetVal = NIDAQErrorHandler(iStatus, "SCAN_Setup", iIgnoreWarning); 
 
 
    /* Ligar modo software double-buffered. */ 
 
 
    iStatus = DAQ_DB_Config(iDevice, iDBmodeON); 
 
    iRetVal = NIDAQErrorHandler(iStatus, "DAQ_DB_Config", iIgnoreWarning); 
 
 
    /* Aquisição de dados de multiplos canais. */ 
 
 
    /* Adquirir dados indefinidamente para um buffer circular dos 
  vários canais. */ 
 
 
 iStatus = SCAN_Start(iDevice, piBuffer, ulCount, iSampTB, uSampInt, iScanTB, uScanInt); 
 
 iRetVal = NIDAQErrorHandler(iStatus, "SCAN_Start", iIgnoreWarning); 
 
    printf(" Começou a aquisição contínua.\n"); 
 
 
 /* A utilização típica seria: */ 
 
 
    /* Executar ciclo até 'iHalfBufsToRead' meios buffers serem adquiridos. */ 
 
 
//  while ((iLoopCount < iHalfBufsToRead) && (iStatus == 0)) { 
 
 
 /* Por comodidade nos testes utilizou-se um ciclo finito */ 
 
 
 while((contador < 100000) && (iStatus == 0)) { 
 
  iStatus = DAQ_Monitor(iDevice, iChannel, iSequential, ulNumPts, iMonitorBuffer, 
&ulNewestPtIndex, &iDAQstopped); 
 
  iRetVal = NIDAQErrorHandler(iStatus, "DAQ_Monitor", iIgnoreWarning); 
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  // Cálculos da teoria p-q 
  // Canais 1, 2, 3 = van, vbn, vcn 
  // Canais 5, 6, 7 = ia, ib, ic 
 
 
  van = iMonitorBuffer[0] / 409.6; 
  vbn = iMonitorBuffer[1] / 409.6; 
  vcn = iMonitorBuffer[2] / 409.6; 
 
  ia = iMonitorBuffer[4] / 409.6; 
  ib = iMonitorBuffer[5] / 409.6; 
  ic = iMonitorBuffer[6] / 409.6; 
  
  ealfa = sqrt(2.0/3.0)*(van -vbn/2.0 -vcn/2.0); 
  ebeta = sqrt(2.0)*(vbn/2.0 -vcn/2.0); 
 
  ialfa = sqrt(2.0/3.0)*(ia -ib/2.0 -ic/2.0); 
  ibeta = sqrt(2.0)*(ib/2.0 -ic/2.0); 
 
  delta = ialfa*ialfa + ibeta*ibeta; //filtro série 
 
  p = ealfa*ialfa + ebeta*ibeta; 
  q = ealfa*ibeta - ebeta*ialfa; 
 
 
  // Cálculo da potência média 
 
 
  indicep++; 
  somap = somap + p - vectorp[indicep]; 
  vectorp[indicep] = p; 
  if(indicep == numerop) 
   indicep = 0; 
 
  pmedio = somap / numerop; 
 
  ptil = p - pmedio; 
 
 
  // Cálculo das correntes de compensação 
  // delta = 0 se ialfa=0 E ibeta = 0 
 
   
  if(delta != 0) 
  { 
 
   vcalfa = (ialfa*ptil + ibeta*q) / delta; //filtro serie 
   vcbeta = (ibeta*ptil - ialfa*q) / delta; //filtro serie 
  } 
  else 
  { 
   vcalfa = 0; //filtro serie 
   vcbeta = 0; //filtro serie 
  } 
 
  vca = sqrt(2.0/3.0)*(vcalfa); //filtro série 
  vcb = sqrt(2.0/3.0)*(-vcalfa/2.0 + sqrt(3.0)*vcbeta/2.0); //filtro série 
  vcc = sqrt(2.0/3.0)*(-vcalfa/2.0 - sqrt(3.0)*vcbeta/2.0); //filtro série 
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  // Fim teoria p-q 
 
 
  // Activação das saídas 
  // DAC0 = vca 
  // DAC1 = vcb 
 
 
  iStatus = AO_VWrite(iDevice, iChan0, vca); //filtro série 
 
  iRetVal = NIDAQErrorHandler(iStatus, "AO_VWrite", iIgnoreWarning); 
 
  iStatus = AO_VWrite(iDevice, iChan1, vcb); //filtro série 
 
  iRetVal = NIDAQErrorHandler(iStatus, "AO_VWrite", iIgnoreWarning); 
 
 
  /* O código seguinte encontra-se todo em comentário. Seria o 
    exemplo típico de uma aplicação empregando as funções utilizadas 
   neste programa */ 
 
 
//      iStatus = DAQ_DB_HalfReady(iDevice, &iHalfReady, &iDAQstopped); 
 
//      if ((iHalfReady == 1) && (iStatus == 0)) { 
 
 
        /* Pegar no half-buffer de dados em 'piHalfBuffer'. A escala pode 
         ser ajustada com DAQ_VScale, ou guardado em disco utilizando 
   chamadas a funções de entrada/saída de ficheiros. */ 
 
//          iStatus = DAQ_DB_Transfer(iDevice, piHalfBuffer, &ulPtsTfr, &iDAQstopped); 
 
//          iRetVal = NIDAQErrorHandler(iStatus, "DAQ_DB_Transfer", 0); 
 
//          ++iLoopCount; 
 
//          printf(" %d Número de meios buffers adquiridos:\n", iLoopCount); 
 
//      } 
//      else { 
 
//          iRetVal = NIDAQErrorHandler(iStatus, "DAQ_DB_HalfReady", 0); 
 
//      } 
 
 
        iRetVal = NIDAQYield(iYieldON); 
 
  contador++; 
 
    } 
 
    printf(" Continuous acquisition is done!\n"); 
 
 
    /* CLEANUP - Deixar de verificar erros. */ 
 
 
    iStatus = DAQ_Clear(iDevice); 
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    /* Colocar o modo DB no estado inicial. */ 
 
 
    iStatus = DAQ_DB_Config(iDevice, iDBmodeOFF); 
 
 
    /* Disabilitar tempo de espera. */ 
 
 
    iStatus = Timeout_Config(iDevice, -1); 
 
} 
 
 
/* Fim do programa */ 
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J.4 – Listagem do Programa pqshunt.cpp 
 
/********************************************************************* 
* 
* Programa:  
*    pqshunt.cpp 
* 
*  
* Hardware utilizado: 
*    Placa de aquisição de dados National Instruments PCI-MIO-16E-4 
* 
* 
* Software utilizado: 
*    NI-DAQ, driver fornecido pelo fabricante 
*    Microsoft Visual C++ 6.0 
*    Microsoft Windows XP 
* 
* 
* Descrição:  
*    Faz o controlo do filtro activo shunt baseado na teoria p-q, 
*    lê continuamente usando temporização interna, as tensões e 
*    correntes através dos conversores ADC, calcula as correntes 
*    de compensação e coloca-as nas saídas analógicas (usa funções 
*    do NI-DAQ de baixo nível) 
*    Por comodidade, o programa é executado um número finito de 
*    vezes. 
* 
* 
* Lista de funções do NI-DAQ Functions utilizadas:  
*    NIDAQWaitForKey, Timeout_Config, NIDAQErrorHandler, DAQ_Rate, 
*    SCAN_Setup, DAQ_DB_Config, SCAN_Start, DAQ_Monitor, AO_VWrite, 
*    NIDAQYield, DAQ_Clear 
*    (DAQ_DB_HalfReady e DAQ_DB_Transfer não foram utilizadas) 
* 
*    [NOTA: Para mais detalhes em cada função do NI-DAQ, consultar 
*     o ficheiro de ajuda NI-DAQ On-Line Help (NIDAQPC.HLP).] 
* 
* 
* Informação de ligação dos pinos: 
*    Ligar as entradas analógicas 
*   Canais 1, 2, 3 = van, vbn, vcn 
*   Canais 5, 6, 7 = ia, ib, ic  
*    Ligar as saídas analógicas 
*   Canal 0 = vca 
*   Canal 1 = vcb 
* 
*    [Para mais detalhes sobre as ligações, consultar o Manual do 
*     Utilizador.] 
* 
* 
* Informação sobre compilação e execução do programa: 
*    Copiar os ficheiros da directoria "include" do NI-DAQ para a 
*    directoria "include" do Visual C++. 
*    Copiar os ficheiros da directoria "lib" do NI-DAQ para a 
*    directoria "lib" do Visual C++. 
*    Construir os projectos como "Win32 Console Application". 
*    Incluir as livrarias "nidaq32.lib" e "nidex32.lib" para fazer 
*    o "link" do projecto. 
* 
*    [Para mais detalhes sobre como compilar e executar os programs, 
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*     Consultar o ficheiro NI-DAQ Examples On-Line Help 
*     (NIDAQEX.HLP).] 
* 
*********************************************************************/ 
 
 
// Includes:  
 
 
#include <iostream> 
 
using namespace std; 
 
#include "nidaqex.h" 
 
 
 
// Main:  
 
 
void main(void) 
{ 
 
     
    // Declaração das variáveis:  
     
 
 // Aquisição A/D 
 
     
 i16 iStatus = 0; 
    i16 iRetVal = 0; 
    i16 iDevice = 1; 
    i16 iDBmodeON = 1; 
    i16 iDBmodeOFF = 0; 
 i16 iChannel = -1; 
    u32 ulCount = 10000; 
    f64 dSampRate = 500000.0; // máximo 
    i16 iUnits = 0; 
    i16 iSampTB = -3; // 50 nano s 
 u16 uSampInt = 2; // intervalo entre amostragens 
    static i16 piBuffer[10000] = {0}; 
    static i16 piHalfBuffer[5000] = {0}; 
    i16 iDAQstopped = 0; 
    u32 ulPtsTfr = 0; 
    i16 iIgnoreWarning = 0; 
    i32 lTimeout = 180; 
    i16 iYieldON = 1; 
 i16 iSequential = 0; 
 u32 ulNumPts = 8; 
 i16 iMonitorBuffer[8] = {0}; 
 u32 ulNewestPtIndex = 0; 
 
// Só usados numa aplicação típica  
  
//  i16 iLoopCount = 0; 
//  i16 iHalfBufsToRead = 40; 
//  i16 iHalfReady = 0; 
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 // Função SCAN_Start 
     
  
 f64 dScanRate = 0.0;  
    f64 dGainAdjust = 1.0; 
    f64 dOffset = 0.0; 
    i16 iScanTB = -3; // 50 nano s 
    u16 uScanInt = 0; 
    u32 ulRetrieved = 0; 
    i16 iNumMUXBrds = 0; 
    i16 iNumChans = 8; 
    static i16 piChanVect[8] = {1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8}; 
    static i16 piGainVect[8] = {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}; 
 
 
 // Saída analógica D/A 
 
     
 i16 iChan0 = 0; 
    i16 iChan1 = 1; 
 
 
 // Teoria p-q 
  
  
 double van, vbn, vcn, ia, ib, ic; 
 double ealfa, ebeta, ialfa, ibeta, delta; 
  
 // Meio ciclo ~120 pontos/ciclo 
  
 double p, q, pmedio, ptil, vectorp[61] = {0.0}, somap = 0.0, numerop = 60.0; 
 double icalfa, icbeta, ica, icb, icc; //filtro shunt 
 int indicep = 0; 
 
 
 // Controlo 
 
 
 int contador = 0; 
 
 
 // Pausa para mudar prioridade da aplicação 
 
     
 cout<<"Estabelecer prioridade."<<endl<<"Press KEY"<<endl; 
  
 iStatus = NIDAQWaitForKey(0);  
  
  
 /* Estabelece um tempo de espera máximo (#Sec * 18ticks/Sec) para 
  que se algo correr mal, o programa não bloqueie na chamada a 
  DAQ_DB_Transfer. */ 
 
 
    iStatus = Timeout_Config(iDevice, lTimeout); 
 
    iRetVal = NIDAQErrorHandler(iStatus, "Timeout_Config", iIgnoreWarning); 
 
 
    /* Converter taxa de amostragem (S/sec) para valores de base de tempo 
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  e intervalo de amostragem apropriados. */ 
 
 
    iStatus = DAQ_Rate(dSampRate, iUnits, &iSampTB, &uSampInt); 
 
 
    /* Converter taxa de scan rate (S/sec) para valores de base de tempo 
  e intervalo de amostragem apropriados (não valores de intervalo de 
  scan). */ 
 
 
    iStatus = DAQ_Rate(dScanRate, iUnits, &iScanTB, &uScanInt); 
 
    iStatus = SCAN_Setup(iDevice, iNumChans, piChanVect, piGainVect); 
   
    iRetVal = NIDAQErrorHandler(iStatus, "SCAN_Setup", iIgnoreWarning); 
 
 
    /* Ligar modo software double-buffered. */ 
 
 
    iStatus = DAQ_DB_Config(iDevice, iDBmodeON); 
 
    iRetVal = NIDAQErrorHandler(iStatus, "DAQ_DB_Config", iIgnoreWarning); 
 
 
    /* Aquisição de dados de multiplos canais. */ 
 
 
    /* Adquirir dados indefinidamente para um buffer circular dos 
  vários canais. */ 
 
 
 iStatus = SCAN_Start(iDevice, piBuffer, ulCount, iSampTB, uSampInt, iScanTB, uScanInt); 
 
 iRetVal = NIDAQErrorHandler(iStatus, "SCAN_Start", iIgnoreWarning); 
 
    printf(" Começou a aquisição contínua.\n"); 
 
 
 /* A utilização típica seria: */ 
 
 
    /* Executar ciclo até 'iHalfBufsToRead' meios buffers serem adquiridos. */ 
 
 
//  while ((iLoopCount < iHalfBufsToRead) && (iStatus == 0)) { 
 
 
 /* Por comodidade nos testes utilizou-se um ciclo finito */ 
 
 
 while((contador < 100000) && (iStatus == 0)) { 
 
  iStatus = DAQ_Monitor(iDevice, iChannel, iSequential, ulNumPts, iMonitorBuffer, 
&ulNewestPtIndex, &iDAQstopped); 
 
  iRetVal = NIDAQErrorHandler(iStatus, "DAQ_Monitor", iIgnoreWarning); 
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  // Cálculos da teoria p-q 
  // Canais 1, 2, 3 = van, vbn, vcn 
  // Canais 5, 6, 7 = ia, ib, ic 
 
 
  van = iMonitorBuffer[0] / 409.6; 
  vbn = iMonitorBuffer[1] / 409.6; 
  vcn = iMonitorBuffer[2] / 409.6; 
 
  ia = iMonitorBuffer[4] / 409.6; 
  ib = iMonitorBuffer[5] / 409.6; 
  ic = iMonitorBuffer[6] / 409.6; 
  
  ealfa = sqrt(2.0/3.0)*(van -vbn/2.0 -vcn/2.0); 
  ebeta = sqrt(2.0)*(vbn/2.0 -vcn/2.0); 
 
  ialfa = sqrt(2.0/3.0)*(ia -ib/2.0 -ic/2.0); 
  ibeta = sqrt(2.0)*(ib/2.0 -ic/2.0); 
 
  delta = ealfa*ealfa + ebeta*ebeta; //filtro shunt 
 
  p = ealfa*ialfa + ebeta*ibeta; 
  q = ealfa*ibeta - ebeta*ialfa; 
 
 
  // Cálculo da potência média 
 
 
  indicep++; 
  somap = somap + p - vectorp[indicep]; 
  vectorp[indicep] = p; 
  if(indicep == numerop) 
   indicep = 0; 
 
  pmedio = somap / numerop; 
 
  ptil = p - pmedio; 
 
 
  // Cálculo das correntes de compensação 
  // delta = 0 se ealfa=0 E ebeta = 0 
 
 
  if(delta != 0) 
  { 
 
   icalfa = (ealfa*ptil - ebeta*q) / delta; //filtro shunt 
   icbeta = (ebeta*ptil + ealfa*q) / delta; //filtro shunt 
  } 
  else 
  { 
   icalfa = 0; //filtro shunt 
   icbeta = 0; //filtro shunt 
  } 
 
  ica = sqrt(2.0/3.0)*(icalfa); //filtro shunt 
  icb = sqrt(2.0/3.0)*(-icalfa/2.0 + sqrt(3.0)*icbeta/2.0); //filtro shunt 
  icc = sqrt(2.0/3.0)*(-icalfa/2.0 - sqrt(3.0)*icbeta/2.0); //filtro shunt 
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  // Fim teoria p-q 
 
 
  // Activação das saídas 
  // DAC0 = ica 
  // DAC1 = icb 
 
 
  iStatus = AO_VWrite(iDevice, iChan0, ica); //filtro shunt 
 
  iRetVal = NIDAQErrorHandler(iStatus, "AO_VWrite", iIgnoreWarning); 
 
  iStatus = AO_VWrite(iDevice, iChan1, icb); //filtro shunt 
 
  iRetVal = NIDAQErrorHandler(iStatus, "AO_VWrite", iIgnoreWarning); 
 
 
  /* O código seguinte encontra-se todo em comentário. Seria o 
    exemplo típico de uma aplicação empregando as funções utilizadas 
   neste programa */ 
 
 
//      iStatus = DAQ_DB_HalfReady(iDevice, &iHalfReady, &iDAQstopped); 
 
//      if ((iHalfReady == 1) && (iStatus == 0)) { 
 
 
        /* Pegar no half-buffer de dados em 'piHalfBuffer'. A escala pode 
         ser ajustada com DAQ_VScale, ou guardado em disco utilizando 
   chamadas a funções de entrada/saída de ficheiros. */ 
 
//          iStatus = DAQ_DB_Transfer(iDevice, piHalfBuffer, &ulPtsTfr, &iDAQstopped); 
 
//          iRetVal = NIDAQErrorHandler(iStatus, "DAQ_DB_Transfer", 0); 
 
//          ++iLoopCount; 
 
//          printf(" %d Número de meios buffers adquiridos:\n", iLoopCount); 
 
//      } 
//      else { 
 
//          iRetVal = NIDAQErrorHandler(iStatus, "DAQ_DB_HalfReady", 0); 
 
//      } 
 
 
        iRetVal = NIDAQYield(iYieldON); 
 
  contador++; 
 
    } 
 
    printf(" Continuous acquisition is done!\n"); 
 
 
    /* CLEANUP - Deixar de verificar erros. */ 
 
 
    iStatus = DAQ_Clear(iDevice); 
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    /* Colocar o modo DB no estado inicial. */ 
 
 
    iStatus = DAQ_DB_Config(iDevice, iDBmodeOFF); 
 
 
    /* Disabilitar tempo de espera. */ 
 
 
    iStatus = Timeout_Config(iDevice, -1); 
 
} 
 
 
/* Fim do programa */ 
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J.5 – Listagem do Programa potserie.c 
 
/********************************************************************* 
* 
* Programa:  
*    potserie.c 
* 
*  
* Hardware utilizado: 
*    Placa de aquisição de dados National Instruments PCI-MIO-16E-4 
* 
* 
* Software utilizado: 
* linux-2.4.18-rthal5 
* KDE 3.0.0-10 
* rtai-24.1.9 
* comedi-0.7.65 
* comedilib-0.7.18 
* gcc-2.95.3 
* 
* 
* Descrição:  
*    Faz o controlo do filtro activo serie baseado na teoria p-q. 
*  A frequência de amostragem é 10kHz, 
*  sendo possível subir até 14kHz 
* 
* Informação de ligação dos pinos: 
*    Ligar as entradas analógicas 
*   Canais 1, 2, 3 = van, vbn, vcn 
*   Canais 5, 6, 7 = ia, ib, ic  
*    Ligar as saídas analógicas 
*          Canal 0 = vca 
*   Canal 1 = vcb 
* 
*    [Para mais detalhes sobre as ligações, consultar o Manual do 
*     Utilizador.] 
* 
*********************************************************************/ 
 
/* 
 * This is a test program to demonstrate Real-Time DAQ in 
 * Linux, using RTAI and Comedi. 
 * 
 * Based on RTAI 24.1.9 and Comedi 0.7.65 
 * May work with other versions, though not with Comedi 0.7.64 
 * or earlier. 
 * 
 * This example was made by Maarten Egmond 
 */ 
 
/* This is a kernel module, and we need a few header files for 
 * that 
 */ 
#include <linux/kernel.h> 
#include <linux/module.h> 
 
/* Include relevant header files for rtai: the main rtai.h that 
 * we always need, rtai_sched because we use rt_task_xxx 
 * functions and additionally rtai_fifos.h because we also 
 * use fifos. 
 */ 
#include <rtai.h> 
#include <rtai_sched.h> 
 
/* Include relevant header files for comedi: kernel stuff */ 
#include <linux/comedilib.h> 
 
/* Finally, include our own include file */ 
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#include "pot.h" 
 
MODULE_LICENSE("GPL"); 
EXPORT_NO_SYMBOLS; /* Not entirely sure what this is - copied from other 
example code */ 
 
#define PERIOD 100000LL /* 100 microsecond period - don't overload the system 
too quickly */ 
 
/* All variables should be declared static */ 
static RT_TASK task_waveout; 
static volatile int stop=0; 
comedi_t *daq; 
 
/* Variables for performance checking */ 
static volatile int errorcount=0; 
static volatile int latecount=0; 
static volatile int maxdelayns=0; 
static volatile unsigned int loopcount=0; 
static volatile int mindelayns=1000000000; /* start minimum at 1 sec */ 
 
/* This is a module, so we need an init_module() routine */ 
int init_module(void) 
{ 
  RTIME tick_period; 
 
  /* Print a message using printk so we can use this for debugging 
   * To see this information, run 'dmesg' on a commandline 
   */ 
  rt_printk("REALTIMEWAVE: Init_module() called\n"); 
 
  /* Get access to our daq card */ 
  daq=comedi_open("/dev/comedi0"); /* Device number 0: /dev/comedi0 */ 
  if (!daq) 
  { 
    rt_printk("Error - Can not open /dev/comedi0!\n"); 
    return 1; 
  } 
 
  /* Activate rtai - even though the module is loaded it is still 'sleeping' 
*/ 
  rt_mount_rtai(); 
 
  /* Initialize our task - see documentation for details */ 
  if (rt_task_init(&task_waveout,task_waveout_run,0,2048,0,0,NULL)) 
  { 
    rt_printk("Error - Can not initialize task!\n"); 
    comedi_close(daq); 
    return 1; 
  } 
 
  /* Set up periodic mode (this is already default, but do it anyway) */ 
  rt_set_periodic_mode(); 
 
  /* Start the timer */ 
  tick_period=start_rt_timer((int)nano2count(PERIOD)); 
 
  /* Set up the task for periodic running (i.e. not just once) */ 
  if 
(rt_task_make_periodic(&task_waveout,rt_get_time()+10*tick_period,tick_period)
) 
  { 
    rt_printk("Error - Can not make task periodic\n"); 
    comedi_close(daq); 
    return 1; 
  } 
 
  rt_printk("REALTIMEWAVE: Init_module() finished\n"); 
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  return 0; 
} 
 
void cleanup_module(void) 
{ 
  unsigned int h,m,s; 
 
  rt_printk("REALTIMEWAVE: Cleanup_module() called\n"); 
 
  /* Stop the task nicely. It checks for 'stop' so set it here 
   * to make the task realize it should quit at the next loop. 
   * Then we wait a short while to make sure it's gone and then 
   * stop the timer and kill the task (if still around). The amount 
   * of 'busy_sleep' is chosen arbitrarily (following some of the 
   * other examples). 100 microseconds should be enough since the 
   * loop runs at 50 microsecond intervals, however if this is used 
   * (or anywhere near it) the rt_printk() at the end of the loop 
   * is not executed, so there is something else odd going on? 
   */ 
  stop=1; 
  rt_busy_sleep(100000000); 
  stop_rt_timer(); 
  rt_busy_sleep(100000000); 
  rt_task_delete(&task_waveout); 
 
  /* Let RTAI sleep again */ 
  rt_umount_rtai(); 
 
  /* Close our DAQ device */ 
  comedi_close(daq); 
 
  /* Calculate (approximate) time spent. Since loopcount counts 
   * 1000's of loops, and we run at 50 microsec intervals, 20 
   * loopcounts are in a single second. 
   */ 
  h=loopcount/20/3600; 
  m=(loopcount%(3600*20))/20/60; 
  s=(loopcount%(60*20))/20; 
  rt_printk("REALTIMEWAVE: Performance:\n  mindelayns==%d\n  maxdelayns==%d\n  
errorcount==%d\n  latecount==%d\n  loopcount==%dk (%d:%02d:%02d 
h:mm:ss)\n",mindelayns,maxdelayns,errorcount,latecount,loopcount,h,m,s); 
  rt_printk("REALTIMEWAVE: Cleanup_module() finished\n"); 
} 
 
#define N_I   6 
#define N_O   2 
 
#define IN_1  0 
#define IN_2  1 
#define IN_3  2 
#define IN_4  3 
#define IN_5  4 
#define IN_6  5 
 
#define OUT_1 0 
#define OUT_2 1 
 
void task_waveout_run(int param) 
{ 
  lsampl_t in_sample[N_I], out_sample[N_O]; 
  int r; 
  comedi_insn in_insn[N_I], out_insn[N_O]; 
 
 
 // Teoria p-q 
  
  
 double van, vbn, vcn, ia, ib, ic; 
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 double ealfa, ebeta, ialfa, ibeta, delta; 
  
 // Meio ciclo 200 pontos/ciclo 
  
 double p, q, pmedio, ptil, vectorp[101] = {0.0}, somap = 0.0, numerop = 
100.0; 
 double vcalfa, vcbeta, vca, vcb, vcc; //filtro serie 
 int vcaint = 0, vcbint = 0; //filtro serie 
 int indicep = 0; 
 
 
  // Inicializaçao dos comandos. 
  in_insn[IN_1].insn= INSN_READ; 
  in_insn[IN_1].n=1; 
  in_insn[IN_1].data= &in_sample[IN_1]; 
  in_insn[IN_1].subdev= 0; 
  in_insn[IN_1].chanspec= CR_PACK(1, 0, 0); 
 
  in_insn[IN_2].insn= INSN_READ; 
  in_insn[IN_2].n= 1; 
  in_insn[IN_2].data= &in_sample[IN_2]; 
  in_insn[IN_2].subdev= 0; 
  in_insn[IN_2].chanspec= CR_PACK(2, 0, 0); 
 
  in_insn[IN_3].insn= INSN_READ; 
  in_insn[IN_3].n= 1; 
  in_insn[IN_3].data= &in_sample[IN_3]; 
  in_insn[IN_3].subdev= 0; 
  in_insn[IN_3].chanspec= CR_PACK(3, 0, 0); 
 
  in_insn[IN_4].insn= INSN_READ; 
  in_insn[IN_4].n= 1; 
  in_insn[IN_4].data= &in_sample[IN_4]; 
  in_insn[IN_4].subdev= 0; 
  in_insn[IN_4].chanspec= CR_PACK(5, 0, 0); 
 
  in_insn[IN_5].insn= INSN_READ; 
  in_insn[IN_5].n= 1; 
  in_insn[IN_5].data= &in_sample[IN_5]; 
  in_insn[IN_5].subdev= 0; 
  in_insn[IN_5].chanspec= CR_PACK(6, 0, 0); 
 
  in_insn[IN_6].insn= INSN_READ; 
  in_insn[IN_6].n= 1; 
  in_insn[IN_6].data= &in_sample[IN_6]; 
  in_insn[IN_6].subdev= 0; 
  in_insn[IN_6].chanspec= CR_PACK(7, 0, 0); 
 
  out_insn[OUT_1].insn= INSN_WRITE; 
  out_insn[OUT_1].n= 1; 
  out_insn[OUT_1].data= &out_sample[OUT_1]; 
  out_insn[OUT_1].subdev= 1; 
  out_insn[OUT_1].chanspec= CR_PACK(0, 0, 0); 
 
  out_insn[OUT_2].insn= INSN_WRITE; 
  out_insn[OUT_2].n= 1; 
  out_insn[OUT_2].data= &out_sample[OUT_2]; 
  out_insn[OUT_2].subdev= 1; 
  out_insn[OUT_2].chanspec= CR_PACK(1, 0, 0); 
 
  comedi_dio_config(daq, 2, 0, COMEDI_OUTPUT); 
 
 
  /* Loop while the module is not being cleaned up */ 
  while (!stop) 
  { 
    /* Input our sample list and check success */ 
    comedi_dio_write(daq, 2, 0, 1); 
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    r= comedi_do_insn(daq, &in_insn[IN_1]); 
    comedi_dio_write(daq, 2, 0, 0); 
    if (r!=1) 
      errorcount++; 
    r= comedi_do_insn(daq, &in_insn[IN_2]); 
    if (r!=1) 
      errorcount++; 
    r= comedi_do_insn(daq, &in_insn[IN_3]); 
    if (r!=1) 
      errorcount++; 
    r= comedi_do_insn(daq, &in_insn[IN_4]); 
    if (r!=1) 
      errorcount++; 
    r= comedi_do_insn(daq, &in_insn[IN_5]); 
    if (r!=1) 
      errorcount++; 
    r= comedi_do_insn(daq, &in_insn[IN_6]); 
    if (r!=1) 
      errorcount++; 
 
    // Processamento. 
 
  // Cálculos da teoria p-q 
  // Canais 1, 2, 3 = van, vbn, vcn 
  // Canais 5, 6, 7 = ia, ib, ic 
 
 // Como os ADC's são de 12 bit (0 a 4095) subtrai-se 2048 (zero) 
 
  van = in_sample[IN_1]-2048; 
  vbn = in_sample[IN_2]-2048; 
  vcn = in_sample[IN_3]-2048; 
 
  ia = in_sample[IN_4]-2048; 
  ib = in_sample[IN_5]-2048; 
  ic = in_sample[IN_6]-2048; 
  
  ealfa = 0,8164966*(van -vbn/2.0 -vcn/2.0); 
  ebeta = 0,7071068*(vbn -vcn); 
 
  ialfa = 0,8164966*(ia -ib/2.0 -ic/2.0); 
  ibeta = 0,7071068*(ib -ic); 
 
  delta = ialfa*ialfa + ibeta*ibeta; //filtro serie 
 
  p = ealfa*ialfa + ebeta*ibeta; 
  q = ealfa*ibeta - ebeta*ialfa; 
 
 
  // Cálculo da potência média 
 
 
  indicep++; 
  somap = somap + p - vectorp[indicep]; 
  vectorp[indicep] = p; 
  if(indicep == numerop) 
   indicep = 0; 
 
  pmedio = somap / numerop; 
 
  ptil = p - pmedio; 
 
 
  // Cálculo das correntes de compensação 
  // delta = 0 se ialfa=0 E ibeta = 0  
 
  if(delta != 0) 
  { 
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   vcalfa = (ialfa*ptil + ibeta*q) / delta; //filtro 
serie 
   vcbeta = (ibeta*ptil - ialfa*q) / delta; //filtro 
serie 
  } 
  else 
  { 
   vcalfa = 0; //filtro serie 
   vcbeta = 0; //filtro serie 
  } 
 
  vca = 0,8164966*(vcalfa); //filtro serie 
  vcb = 0,4082483*(-vcalfa + 1,7320508*vcbeta); //filtro serie 
  vcc = 0,4082483*(-vcalfa - 1,7320508*vcbeta); //filtro serie 
 
  // Converter dados para formato de escrita nos DAC's e somar 2048 
   
  vcaint = (int) (vca+2048); //filtro serie 
  vcbint = (int) (vcb+2048); //filtro serie 
 
  out_sample[OUT_1] = (lsampl_t) (vcaint); //filtro serie 
  out_sample[OUT_2] = (lsampl_t) (vcbint); //filtro serie 
 
 
  // Fim teoria p-q 
 
 
    /* Output our sample list and check success */ 
    r= comedi_do_insn(daq, &out_insn[OUT_1]); 
    if (r!=1) 
      errorcount++; 
 
    r= comedi_do_insn(daq, &out_insn[OUT_2]); 
    if (r!=1) 
      errorcount++; 
 
    /* And now simply wait until we are allowed to run again */ 
    rt_task_wait_period(); 
  } 
 
  rt_printk("REALTIMEWAVE: Stopping thread\n"); 
} 
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J.6 – Listagem do Programa potshunt.c 
 
/********************************************************************* 
* 
* Programa:  
*    potshunt.c 
* 
*  
* Hardware utilizado: 
*    Placa de aquisição de dados National Instruments PCI-MIO-16E-4 
* 
* 
* Software utilizado: 
* linux-2.4.18-rthal5 
* KDE 3.0.0-10 
* rtai-24.1.9 
* comedi-0.7.65 
* comedilib-0.7.18 
* gcc-2.95.3 
* 
* 
* Descrição:  
*    Faz o controlo do filtro activo shunt baseado na teoria p-q. 
*  A frequência de amostragem é 10kHz, 
*  sendo possível subir até 14kHz 
* 
* Informação de ligação dos pinos: 
*    Ligar as entradas analógicas 
*   Canais 1, 2, 3 = van, vbn, vcn 
*   Canais 5, 6, 7 = ia, ib, ic  
*    Ligar as saídas analógicas 
*          Canal 0 = vca 
*   Canal 1 = vcb 
* 
*    [Para mais detalhes sobre as ligações, consultar o Manual do 
*     Utilizador.] 
* 
*********************************************************************/ 
 
/* 
 * This is a test program to demonstrate Real-Time DAQ in 
 * Linux, using RTAI and Comedi. 
 * 
 * Based on RTAI 24.1.9 and Comedi 0.7.65 
 * May work with other versions, though not with Comedi 0.7.64 
 * or earlier. 
 * 
 * This example was made by Maarten Egmond 
 */ 
 
/* This is a kernel module, and we need a few header files for 
 * that 
 */ 
#include <linux/kernel.h> 
#include <linux/module.h> 
 
/* Include relevant header files for rtai: the main rtai.h that 
 * we always need, rtai_sched because we use rt_task_xxx 
 * functions and additionally rtai_fifos.h because we also 
 * use fifos. 
 */ 
#include <rtai.h> 
#include <rtai_sched.h> 
 
/* Include relevant header files for comedi: kernel stuff */ 
#include <linux/comedilib.h> 
 
/* Finally, include our own include file */ 
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#include "pot.h" 
 
MODULE_LICENSE("GPL"); 
EXPORT_NO_SYMBOLS; /* Not entirely sure what this is - copied from other 
example code */ 
 
#define PERIOD 100000LL /* 100 microsecond period - don't overload the system 
too quickly */ 
 
/* All variables should be declared static */ 
static RT_TASK task_waveout; 
static volatile int stop=0; 
comedi_t *daq; 
 
/* Variables for performance checking */ 
static volatile int errorcount=0; 
static volatile int latecount=0; 
static volatile int maxdelayns=0; 
static volatile unsigned int loopcount=0; 
static volatile int mindelayns=1000000000; /* start minimum at 1 sec */ 
 
/* This is a module, so we need an init_module() routine */ 
int init_module(void) 
{ 
  RTIME tick_period; 
 
  /* Print a message using printk so we can use this for debugging 
   * To see this information, run 'dmesg' on a commandline 
   */ 
  rt_printk("REALTIMEWAVE: Init_module() called\n"); 
 
  /* Get access to our daq card */ 
  daq=comedi_open("/dev/comedi0"); /* Device number 0: /dev/comedi0 */ 
  if (!daq) 
  { 
    rt_printk("Error - Can not open /dev/comedi0!\n"); 
    return 1; 
  } 
 
  /* Activate rtai - even though the module is loaded it is still 'sleeping' 
*/ 
  rt_mount_rtai(); 
 
  /* Initialize our task - see documentation for details */ 
  if (rt_task_init(&task_waveout,task_waveout_run,0,2048,0,0,NULL)) 
  { 
    rt_printk("Error - Can not initialize task!\n"); 
    comedi_close(daq); 
    return 1; 
  } 
 
  /* Set up periodic mode (this is already default, but do it anyway) */ 
  rt_set_periodic_mode(); 
 
  /* Start the timer */ 
  tick_period=start_rt_timer((int)nano2count(PERIOD)); 
 
  /* Set up the task for periodic running (i.e. not just once) */ 
  if 
(rt_task_make_periodic(&task_waveout,rt_get_time()+10*tick_period,tick_period)
) 
  { 
    rt_printk("Error - Can not make task periodic\n"); 
    comedi_close(daq); 
    return 1; 
  } 
 
  rt_printk("REALTIMEWAVE: Init_module() finished\n"); 
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  return 0; 
} 
 
void cleanup_module(void) 
{ 
  unsigned int h,m,s; 
 
  rt_printk("REALTIMEWAVE: Cleanup_module() called\n"); 
 
  /* Stop the task nicely. It checks for 'stop' so set it here 
   * to make the task realize it should quit at the next loop. 
   * Then we wait a short while to make sure it's gone and then 
   * stop the timer and kill the task (if still around). The amount 
   * of 'busy_sleep' is chosen arbitrarily (following some of the 
   * other examples). 100 microseconds should be enough since the 
   * loop runs at 50 microsecond intervals, however if this is used 
   * (or anywhere near it) the rt_printk() at the end of the loop 
   * is not executed, so there is something else odd going on? 
   */ 
  stop=1; 
  rt_busy_sleep(100000000); 
  stop_rt_timer(); 
  rt_busy_sleep(100000000); 
  rt_task_delete(&task_waveout); 
 
  /* Let RTAI sleep again */ 
  rt_umount_rtai(); 
 
  /* Close our DAQ device */ 
  comedi_close(daq); 
 
  /* Calculate (approximate) time spent. Since loopcount counts 
   * 1000's of loops, and we run at 50 microsec intervals, 20 
   * loopcounts are in a single second. 
   */ 
  h=loopcount/20/3600; 
  m=(loopcount%(3600*20))/20/60; 
  s=(loopcount%(60*20))/20; 
  rt_printk("REALTIMEWAVE: Performance:\n  mindelayns==%d\n  maxdelayns==%d\n  
errorcount==%d\n  latecount==%d\n  loopcount==%dk (%d:%02d:%02d 
h:mm:ss)\n",mindelayns,maxdelayns,errorcount,latecount,loopcount,h,m,s); 
  rt_printk("REALTIMEWAVE: Cleanup_module() finished\n"); 
} 
 
#define N_I   6 
#define N_O   2 
 
#define IN_1  0 
#define IN_2  1 
#define IN_3  2 
#define IN_4  3 
#define IN_5  4 
#define IN_6  5 
 
#define OUT_1 0 
#define OUT_2 1 
 
void task_waveout_run(int param) 
{ 
  lsampl_t in_sample[N_I], out_sample[N_O]; 
  int r; 
  comedi_insn in_insn[N_I], out_insn[N_O]; 
 
 
 // Teoria p-q 
  
  
 double van, vbn, vcn, ia, ib, ic; 
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 double ealfa, ebeta, ialfa, ibeta, delta; 
  
 // Meio ciclo 200 pontos/ciclo 
  
 double p, q, pmedio, ptil, vectorp[101] = {0.0}, somap = 0.0, numerop = 
100.0; 
 double icalfa, icbeta, ica, icb, icc; //filtro shunt 
 int icaint = 0, icbint = 0; //filtro shunt 
 int indicep = 0; 
 
 
  // Inicializaçao dos comandos. 
  in_insn[IN_1].insn= INSN_READ; 
  in_insn[IN_1].n=1; 
  in_insn[IN_1].data= &in_sample[IN_1]; 
  in_insn[IN_1].subdev= 0; 
  in_insn[IN_1].chanspec= CR_PACK(1, 0, 0); 
 
  in_insn[IN_2].insn= INSN_READ; 
  in_insn[IN_2].n= 1; 
  in_insn[IN_2].data= &in_sample[IN_2]; 
  in_insn[IN_2].subdev= 0; 
  in_insn[IN_2].chanspec= CR_PACK(2, 0, 0); 
 
  in_insn[IN_3].insn= INSN_READ; 
  in_insn[IN_3].n= 1; 
  in_insn[IN_3].data= &in_sample[IN_3]; 
  in_insn[IN_3].subdev= 0; 
  in_insn[IN_3].chanspec= CR_PACK(3, 0, 0); 
 
  in_insn[IN_4].insn= INSN_READ; 
  in_insn[IN_4].n= 1; 
  in_insn[IN_4].data= &in_sample[IN_4]; 
  in_insn[IN_4].subdev= 0; 
  in_insn[IN_4].chanspec= CR_PACK(5, 0, 0); 
 
  in_insn[IN_5].insn= INSN_READ; 
  in_insn[IN_5].n= 1; 
  in_insn[IN_5].data= &in_sample[IN_5]; 
  in_insn[IN_5].subdev= 0; 
  in_insn[IN_5].chanspec= CR_PACK(6, 0, 0); 
 
  in_insn[IN_6].insn= INSN_READ; 
  in_insn[IN_6].n= 1; 
  in_insn[IN_6].data= &in_sample[IN_6]; 
  in_insn[IN_6].subdev= 0; 
  in_insn[IN_6].chanspec= CR_PACK(7, 0, 0); 
 
  out_insn[OUT_1].insn= INSN_WRITE; 
  out_insn[OUT_1].n= 1; 
  out_insn[OUT_1].data= &out_sample[OUT_1]; 
  out_insn[OUT_1].subdev= 1; 
  out_insn[OUT_1].chanspec= CR_PACK(0, 0, 0); 
 
  out_insn[OUT_2].insn= INSN_WRITE; 
  out_insn[OUT_2].n= 1; 
  out_insn[OUT_2].data= &out_sample[OUT_2]; 
  out_insn[OUT_2].subdev= 1; 
  out_insn[OUT_2].chanspec= CR_PACK(1, 0, 0); 
 
  comedi_dio_config(daq, 2, 0, COMEDI_OUTPUT); 
 
 
  /* Loop while the module is not being cleaned up */ 
  while (!stop) 
  { 
    /* Input our sample list and check success */ 
    comedi_dio_write(daq, 2, 0, 1); 
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    r= comedi_do_insn(daq, &in_insn[IN_1]); 
    comedi_dio_write(daq, 2, 0, 0); 
    if (r!=1) 
      errorcount++; 
    r= comedi_do_insn(daq, &in_insn[IN_2]); 
    if (r!=1) 
      errorcount++; 
    r= comedi_do_insn(daq, &in_insn[IN_3]); 
    if (r!=1) 
      errorcount++; 
    r= comedi_do_insn(daq, &in_insn[IN_4]); 
    if (r!=1) 
      errorcount++; 
    r= comedi_do_insn(daq, &in_insn[IN_5]); 
    if (r!=1) 
      errorcount++; 
    r= comedi_do_insn(daq, &in_insn[IN_6]); 
    if (r!=1) 
      errorcount++; 
 
    // Processamento. 
 
  // Cálculos da teoria p-q 
  // Canais 1, 2, 3 = van, vbn, vcn 
  // Canais 5, 6, 7 = ia, ib, ic 
 
 // Como os ADC's são de 12 bit (0 a 4095) subtrai-se 2048 (zero) 
 
  van = in_sample[IN_1]-2048; 
  vbn = in_sample[IN_2]-2048; 
  vcn = in_sample[IN_3]-2048; 
 
  ia = in_sample[IN_4]-2048; 
  ib = in_sample[IN_5]-2048; 
  ic = in_sample[IN_6]-2048; 
  
  ealfa = 0,8164966*(van -vbn/2.0 -vcn/2.0); 
  ebeta = 0,7071068*(vbn -vcn); 
 
  ialfa = 0,8164966*(ia -ib/2.0 -ic/2.0); 
  ibeta = 0,7071068*(ib -ic); 
 
  delta = ealfa*ealfa + ebeta*ebeta; //filtro shunt 
 
  p = ealfa*ialfa + ebeta*ibeta; 
  q = ealfa*ibeta - ebeta*ialfa; 
 
 
  // Cálculo da potência média 
 
 
  indicep++; 
  somap = somap + p - vectorp[indicep]; 
  vectorp[indicep] = p; 
  if(indicep == numerop) 
   indicep = 0; 
 
  pmedio = somap / numerop; 
 
  ptil = p - pmedio; 
 
 
  // Cálculo das correntes de compensação 
  // delta = 0 se ealfa=0 E ebeta = 0  
 
 
  if(delta != 0) 
  { 
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   icalfa = (ealfa*ptil - ebeta*q) / delta; //filtro 
shunt 
   icbeta = (ebeta*ptil + ealfa*q) / delta; //filtro 
shunt 
  } 
  else 
  { 
   icalfa = 0; //filtro shunt 
   icbeta = 0; //filtro shunt 
  } 
 
  ica = 0,8164966*(icalfa); //filtro shunt 
  icb = 0,4082483*(-icalfa + 1,7320508*icbeta); //filtro shunt 
  icc = 0,4082483*(-icalfa - 1,7320508*icbeta); //filtro shunt 
 
  // Converter dados para formato de escrita nos DAC's e somar 2048 
   
  icaint = (int) (ica+2048); //filtro shunt 
  icbint = (int) (icb+2048); //filtro shunt 
 
  out_sample[OUT_1] = (lsampl_t) (icaint); //filtro shunt 
  out_sample[OUT_2] = (lsampl_t) (icbint); //filtro shunt 
 
 
  // Fim teoria p-q 
 
 
    /* Output our sample list and check success */ 
    r= comedi_do_insn(daq, &out_insn[OUT_1]); 
    if (r!=1) 
      errorcount++; 
 
    r= comedi_do_insn(daq, &out_insn[OUT_2]); 
    if (r!=1) 
      errorcount++; 
 
    /* And now simply wait until we are allowed to run again */ 
    rt_task_wait_period(); 
  } 
 
  rt_printk("REALTIMEWAVE: Stopping thread\n"); 
} 
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J.7 – Listagem do Programa pot.c 
 
/********************************************************************* 
* 
* Programa:  
*    pot.c 
* 
*  
* Hardware utilizado: 
*    Placa de aquisição de dados National Instruments PCI-MIO-16E-4 
* 
* 
* Software utilizado: 
* linux-2.4.18-rthal5 
* KDE 3.0.0-10 
* rtai-24.1.9 
* comedi-0.7.65 
* comedilib-0.7.18 
* gcc-2.95.3 
* 
* 
* Descrição:  
*    Faz o controlo do filtro activo série monofásico baseado no 
*  controlador por comparação, gerando internamente a sinusóide 
*  de referência e compensando o abaixamento da 
*  tensão disponível no barramento DC. 
*  A frequência de amostragem é 10kHz, 
*  sendo possível subir até 30kHz, retirando a saída da 
*  sinusóide de refêrência e fazendo uma tabela de seno com 
*  600 posições. 
* 
* Informação de ligação dos pinos: 
*    Ligar as entradas analógicas 
*   Canal 1 = medida da tensão AC disponível 
*   Canal 2 = sinal de sincronismo proveniente da rede 
*   Canal 3 = medida da tensão DC disponível 
*    Ligar as saídas analógicas 
*          Canal 0 = sinal de compensação a gerar pelo filtro 
*   Canal 1 = sinosóide gerada internamente 
* 
*    [Para mais detalhes sobre as ligações, consultar o Manual do 
*     Utilizador.] 
* 
*********************************************************************/ 
 
/* 
 * This is a test program to demonstrate Real-Time DAQ in 
 * Linux, using RTAI and Comedi. 
 * 
 * Based on RTAI 24.1.9 and Comedi 0.7.65 
 * May work with other versions, though not with Comedi 0.7.64 
 * or earlier. 
 * 
 * This example was made by Maarten Egmond 
 */ 
 
/* This is a kernel module, and we need a few header files for 
 * that 
 */ 
#include <linux/kernel.h> 
#include <linux/module.h> 
 
/* Include relevant header files for rtai: the main rtai.h that 
 * we always need, rtai_sched because we use rt_task_xxx 
 * functions and additionally rtai_fifos.h because we also 
 * use fifos. 
 */ 
#include <rtai.h> 
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#include <rtai_sched.h> 
 
/* Include relevant header files for comedi: kernel stuff */ 
#include <linux/comedilib.h> 
 
/* Finally, include our own include file */ 
#include "pot.h" 
 
MODULE_LICENSE("GPL"); 
EXPORT_NO_SYMBOLS; /* Not entirely sure what this is - copied from other 
example code */ 
 
#define PERIOD 100000LL /* 100 microsecond period - don't overload the system 
too quickly */ 
 
/* All variables should be declared static */ 
static RT_TASK task_waveout; 
static volatile int stop=0; 
comedi_t *daq; 
 
/* Variables for performance checking */ 
static volatile int errorcount=0; 
static volatile int latecount=0; 
static volatile int maxdelayns=0; 
static volatile unsigned int loopcount=0; 
static volatile int mindelayns=1000000000; /* start minimum at 1 sec */ 
 
/* This is a module, so we need an init_module() routine */ 
int init_module(void) 
{ 
  RTIME tick_period; 
 
  /* Print a message using printk so we can use this for debugging 
   * To see this information, run 'dmesg' on a commandline 
   */ 
  rt_printk("REALTIMEWAVE: Init_module() called\n"); 
 
  /* Get access to our daq card */ 
  daq=comedi_open("/dev/comedi0"); /* Device number 0: /dev/comedi0 */ 
  if (!daq) 
  { 
    rt_printk("Error - Can not open /dev/comedi0!\n"); 
    return 1; 
  } 
 
  /* Activate rtai - even though the module is loaded it is still 'sleeping' 
*/ 
  rt_mount_rtai(); 
 
  /* Initialize our task - see documentation for details */ 
  if (rt_task_init(&task_waveout,task_waveout_run,0,2048,0,0,NULL)) 
  { 
    rt_printk("Error - Can not initialize task!\n"); 
    comedi_close(daq); 
    return 1; 
  } 
 
  /* Set up periodic mode (this is already default, but do it anyway) */ 
  rt_set_periodic_mode(); 
 
  /* Start the timer */ 
  tick_period=start_rt_timer((int)nano2count(PERIOD)); 
 
  /* Set up the task for periodic running (i.e. not just once) */ 
  if 
(rt_task_make_periodic(&task_waveout,rt_get_time()+10*tick_period,tick_period)
) 
  { 
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    rt_printk("Error - Can not make task periodic\n"); 
    comedi_close(daq); 
    return 1; 
  } 
 
  rt_printk("REALTIMEWAVE: Init_module() finished\n"); 
  return 0; 
} 
 
void cleanup_module(void) 
{ 
  unsigned int h,m,s; 
 
  rt_printk("REALTIMEWAVE: Cleanup_module() called\n"); 
 
  /* Stop the task nicely. It checks for 'stop' so set it here 
   * to make the task realize it should quit at the next loop. 
   * Then we wait a short while to make sure it's gone and then 
   * stop the timer and kill the task (if still around). The amount 
   * of 'busy_sleep' is chosen arbitrarily (following some of the 
   * other examples). 100 microseconds should be enough since the 
   * loop runs at 50 microsecond intervals, however if this is used 
   * (or anywhere near it) the rt_printk() at the end of the loop 
   * is not executed, so there is something else odd going on? 
   */ 
  stop=1; 
  rt_busy_sleep(100000000); 
  stop_rt_timer(); 
  rt_busy_sleep(100000000); 
  rt_task_delete(&task_waveout); 
 
  /* Let RTAI sleep again */ 
  rt_umount_rtai(); 
 
  /* Close our DAQ device */ 
  comedi_close(daq); 
 
  /* Calculate (approximate) time spent. Since loopcount counts 
   * 1000's of loops, and we run at 50 microsec intervals, 20 
   * loopcounts are in a single second. 
   */ 
  h=loopcount/20/3600; 
  m=(loopcount%(3600*20))/20/60; 
  s=(loopcount%(60*20))/20; 
  rt_printk("REALTIMEWAVE: Performance:\n  mindelayns==%d\n  maxdelayns==%d\n  
errorcount==%d\n  latecount==%d\n  loopcount==%dk (%d:%02d:%02d 
h:mm:ss)\n",mindelayns,maxdelayns,errorcount,latecount,loopcount,h,m,s); 
  rt_printk("REALTIMEWAVE: Cleanup_module() finished\n"); 
} 
 
#define N_I   3 
#define N_O   2 
 
#define IN_1  0 
#define IN_2  1 
#define IN_3  2 
//#define IN_4  3 
//#define IN_5  4 
//#define IN_6  5 
 
#define OUT_1 0 
#define OUT_2 1 
 
void task_waveout_run(int param) 
{ 
  lsampl_t in_sample[N_I], out_sample[N_O]; 
  int r; 
  comedi_insn in_insn[N_I], out_insn[N_O]; 
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  lsampl_t tabela_seno[200]={ 
2087,2125,2164,2202,2240,2278,2316,2354,2391,2428,2464,2500,2536,2571,2606, 
2640,2674,2706,2739,2770,2801,2831,2861,2889,2917,2944,2970,2995,3019,3042, 
3064,3086,3106,3125,3143,3160,3176,3191,3204,3217,3228,3238,3247,3255,3262, 
3267,3271,3274,3276,3277,3276,3274,3271,3267,3262,3255,3247,3238,3228,3217, 
3204,3191,3176,3160,3143,3125,3106,3086,3064,3042,3019,2995,2970,2944,2917, 
2889,2861,2831,2801,2770,2739,2706,2674,2640,2606,2571,2536,2500,2464,2428, 
2391,2354,2316,2278,2240,2202,2164,2125,2087,2048,2009,1971,1932,1894,1856, 
1818,1780,1742,1705,1668,1632,1596,1560,1525,1490,1456,1422,1390,1357,1326, 
1295,1265,1235,1207,1179,1152,1126,1101,1077,1054,1032,1010,990,971,953, 
936,920,905,892,879,868,858,849,841,834,829,825,822,820,819, 
820,822,825,829,834,841,849,858,868,879,892,905,920,936,953, 
971,990,1010,1032,1054,1077,1101,1126,1152,1179,1207,1235,1265,1295,1326, 
1357,1390,1422,1456,1490,1525,1560,1596,1632,1668,1705,1742,1780,1818,1856, 
1894,1932,1971,2009,2048 
  }; // 0Volt=2048 -10V=0 10V=4095 
 
  int i=0; 
  int ganho=0; 
  lsampl_t referencia=0; 
 
  // Inicializaçao dos comandos. 
  in_insn[IN_1].insn= INSN_READ; 
  in_insn[IN_1].n=1; 
  in_insn[IN_1].data= &in_sample[IN_1]; 
  in_insn[IN_1].subdev= 0; 
  in_insn[IN_1].chanspec= CR_PACK(1, 0, 0); 
 
  in_insn[IN_2].insn= INSN_READ; 
  in_insn[IN_2].n= 1; 
  in_insn[IN_2].data= &in_sample[IN_2]; 
  in_insn[IN_2].subdev= 0; 
  in_insn[IN_2].chanspec= CR_PACK(2, 0, 0); 
 
  in_insn[IN_3].insn= INSN_READ; 
  in_insn[IN_3].n= 1; 
  in_insn[IN_3].data= &in_sample[IN_3]; 
  in_insn[IN_3].subdev= 0; 
  in_insn[IN_3].chanspec= CR_PACK(3, 0, 0); 
 
//  in_insn[IN_4].insn= INSN_READ; 
//  in_insn[IN_4].n= 1; 
//  in_insn[IN_4].data= &in_sample[IN_4]; 
//  in_insn[IN_4].subdev= 0; 
//  in_insn[IN_4].chanspec= CR_PACK(5, 0, 0); 
 
//  in_insn[IN_5].insn= INSN_READ; 
//  in_insn[IN_5].n= 1; 
//  in_insn[IN_5].data= &in_sample[IN_5]; 
//  in_insn[IN_5].subdev= 0; 
//  in_insn[IN_5].chanspec= CR_PACK(6, 0, 0); 
 
//  in_insn[IN_6].insn= INSN_READ; 
//  in_insn[IN_6].n= 1; 
//  in_insn[IN_6].data= &in_sample[IN_6]; 
//  in_insn[IN_6].subdev= 0; 
//  in_insn[IN_6].chanspec= CR_PACK(7, 0, 0); 
 
  out_insn[OUT_1].insn= INSN_WRITE; 
  out_insn[OUT_1].n= 1; 
  out_insn[OUT_1].data= &out_sample[OUT_1]; 
  out_insn[OUT_1].subdev= 1; 
  out_insn[OUT_1].chanspec= CR_PACK(0, 0, 0); 
 
  out_insn[OUT_2].insn= INSN_WRITE; 
  out_insn[OUT_2].n= 1; 
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  out_insn[OUT_2].data= &out_sample[OUT_2]; 
  out_insn[OUT_2].subdev= 1; 
  out_insn[OUT_2].chanspec= CR_PACK(1, 0, 0); 
 
  comedi_dio_config(daq, 2, 0, COMEDI_OUTPUT); 
 
  /* Loop while the module is not being cleaned up */ 
  while (!stop) 
  { 
    /* Input our sample list and check success */ 
    comedi_dio_write(daq, 2, 0, 1); 
    r= comedi_do_insn(daq, &in_insn[IN_1]); 
    comedi_dio_write(daq, 2, 0, 0); 
    if (r!=1) 
      errorcount++; 
//    r= comedi_do_insn(daq, &in_insn[IN_2]); 
//    if (r!=1) 
//      errorcount++; 
    r= comedi_do_insn(daq, &in_insn[IN_3]); 
    if (r!=1) 
      errorcount++; 
//    r= comedi_do_insn(daq, &in_insn[IN_4]); 
//    if (r!=1) 
//      errorcount++; 
//    r= comedi_do_insn(daq, &in_insn[IN_5]); 
//    if (r!=1) 
//      errorcount++; 
//    r= comedi_do_insn(daq, &in_insn[IN_6]); 
//    if (r!=1) 
//      errorcount++; 
 
    // Processamento 
 // versao antiga - referencia extraida da rede 
//    out_sample[OUT_1]= in_sample[IN_1] * 5; 
     
 //Para 160VDC (2,36V sensor -> ADC=2531=2048+483), ganho=0 
 //64 (8*8) números do ADC correspondem a 8 níveis de ganho 
 ganho= (int) ((2531 - in_sample[IN_3])/8); 
 
    //referencia invertida com 1,2V de pico - sinal a gerar 
    referencia= (lsampl_t) ((-(tabela_seno[i]-2048)/4+(in_sample[IN_1]-
2048))*(5+ganho/8.0)+2048); 
 
    //colocar no DAC0 o sinal a gerar 
    out_sample[OUT_1]= referencia + 12; //compensar DC 
 
    //colocar no DAC1 a sinusoide - so para controlo 
    out_sample[OUT_2]= tabela_seno[i]; 
 
    /* Output our sample list and check success */ 
    r= comedi_do_insn(daq, &out_insn[OUT_1]); 
    if (r!=1) 
      errorcount++; 
 
    r= comedi_do_insn(daq, &out_insn[OUT_2]); 
    if (r!=1) 
      errorcount++; 
 
    i++; 
    if (i==200) 
    { 
      i=0;  //se i==200, ler canal 2 até aparecer sinc. 
      do 
      { 
        r= comedi_do_insn(daq, &in_insn[IN_2]); 
 
        if (r!=1) 
          errorcount++; 
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        rt_task_wait_period(); 
 
      }while(in_sample[IN_2] > 1700); 
    } 
 
    /* And now simply wait until we are allowed to run again */ 
    else rt_task_wait_period(); 
  } 
 
  rt_printk("REALTIMEWAVE: Stopping thread\n"); 
} 
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J.8 – Listagem do Programa pot.h 
 
/********************************************************************* 
* 
* Programa:  
*    pot.h 
* 
*  
* Hardware utilizado: 
*    Placa de aquisição de dados National Instruments PCI-MIO-16E-4 
* 
* 
* Software utilizado: 
* linux-2.4.18-rthal5 
* KDE 3.0.0-10 
* rtai-24.1.9 
* comedi-0.7.65 
* comedilib-0.7.18 
* gcc-2.95.3 
* 
*********************************************************************/ 
 
#ifndef __REALTIMEWAVEH__ 
#define __REALTIMEWAVEH__ 
 
void task_waveout_run(int param); 
 
#endif 
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Anexo L 
 

 

Fotos da Bancada de Trabalho 
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Fig. L1 – Vista geral da bancada de trabalho, computador de controlo e osciloscópio digital 

 

 
Fig. L2 – Vista frontal da bancada de trabalho e osciloscópio digital 
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Fig. L3 – IGBT’s com snubbers, caixa de terminais, circuitos electrónicos e filtro LC ao fundo 

 

 
Fig. L4 – Vista afastada da bancada de trabalho e transformador do filtro série no chão  


