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Capítulo 4 
 

 

Sistema de Aquisição e Controlo com 

Computador Pessoal 
 

 

4.1 Introdução 

 

 Neste capítulo descrevem-se as soluções analisadas para o desenvolvimento do 

sistema de controlo do filtro activo de potência implementado com computador pessoal 

munido de uma placa de aquisição de dados de uso geral, fabricada pela National 

Instruments. 

 Uma outra solução baseada no sistema operativo Windows, usando a linguagem 

de programação gráfica LabVIEW, é discutida em primeiro lugar. Faz-se aqui uma 

pequena introdução ao LabVIEW, ao seu ambiente de desenvolvimento, aos 

instrumentos virtuais (VIs) e aos instrumentos virtuais ponto por ponto (PtByPt).  

 A segunda solução propõe a utilização do sistema operativo Windows e a 

linguagem de programação C, usando o conjunto de funções disponibilizado pelo 

fabricante da placa de aquisição de dados. Foi feita uma recolha da informação sobre as 

funções mais interessantes para a aplicação em causa e a compilação dessa informação, 

de forma a obter-se uma descrição sucinta, completa e sistemática a respeito dessas 

funções. As diversas técnicas de aquisição de dados são discutidas neste capítulo, 

mencionado as características, vantagens e inconvenientes, quando aplicadas ao 

controlo de um filtro activo de potência. 

 Seguidamente propõe-se o desenvolvimento de um novo controlador de 

dispositivo para a placa de aquisição de dados, de acordo com as necessidades da 

aplicação. Para tal, apresenta-se um estudo sobre o Windows Driver Model (WDM), 

modelo de entrada/saída do Windows e sobre o processamento de entrada/saída 

síncrona. 
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 A última solução proposta baseia-se no sistema operativo Linux, munido do 

módulo de tempo real Realtime Application Interface (RTAI) e usando um controlador 

de dispositivo especialmente desenvolvido para aplicações de controlo em tempo real, o 

Control and Measurement Device Interface (Comedi). Por fim, apresenta-se a solução 

adoptada, baseada em Linux com RTAI e Comedi, adaptada para controlo de um filtro 

activo série monofásico. 

 

 

4.2 Hardware Utilizado no Sistema de Controlo 

 

 O hardware do controlador implementado com computador pessoal consiste 

num computador vulgar munido de um processador PentiumIII@733MHz onde foi 

colocada uma placa de aquisição de dados de uso geral com interface PCI. A placa 

utilizada é o modelo PCI-MIO-16E-4, fabricada pela National Instruments. 

 A placa de aquisição de dados possui as seguintes características [89]: 

• 16 entradas analógicas (single ended) multiplexadas com uma taxa de 

amostragem de 500 kS/s para um canal ou 250 kS/s para mais de um canal. 

• 2 saídas analógicas de 12 bit de resolução. 

• 8 linhas de entrada/saída digitais. 

• 2 contadores de 24 bit, com temporização interna. 

 

Estas características são típicas de placas de uso geral de bom desempenho, 

havendo vários fabricantes a propor placas com características semelhantes. A figura 

4.1 mostra uma fotografia da placa utilizada. 

 

 
Fig. 4.1 – Placa de aquisição de dados National Instruments  PCI-MIO-16E-4 
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 O conector traseiro da placa é específico do fabricante, sendo necessário um 

cabo de ligação e uma caixa de terminais também do mesmo fabricante. 

 O fabricante da placa fornece também um device driver (controlador de 

dispositivo) para o sistema operativo Microsoft Windows 2000/XP denominado 

NI-DAQ. 

O NI-DAQ fornece um conjunto de funções de acesso à placa para diversas 

linguagens de programação e diversos compiladores (Microsoft Visual C++ 6.0, por 

exemplo), mas todos baseados em Windows. Fornece também vários exemplos de 

pequenos programas para efectuar as operações fundamentais. No presente texto serão 

referidas apenas as funções mais relevantes para a aplicação desenvolvida. 

 

Funções do NI-DAQ mais Interessantes para a Aplicação 

 

 As funções encontram-se ordenadas de acordo com a sequência com que são 

invocadas pelos programas, permitindo entender melhor o encadeamento das operações. 

Uma documentação mais detalhada sobre estas funções encontra-se no Anexo I [90-95]. 

• NIDAQWaitForKey – espera por pressão de uma tecla durante um certo tempo 

em segundos. 

• Timeout_Config – estabelece um limite de tempo para as funções síncronas, para 

assegurar que estas retornem o controlo para a aplicação. 

• NIDAQErrorHandler – 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. 

• DAQ_Rate – converte uma taxa de aquisição na base de tempo e intervalo de 

amostragem necessários para produzir a taxa pretendida. 

• SCAN_Setup – 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. 

• DAQ_DB_Config – habilita ou inibe as operações de aquisição de dados com 

double-buffer. 

• SCAN_Start – inicia uma aquisição de dados de vários canais analógico/digitais 

e guarda os valores num vector (apenas nos dispositivos AI, DSA e MIO). 
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• DAQ_Monitor – 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). 

• AO_VWrite – 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. 

• NIDAQYield – permite que o sistema processe outros eventos. 

• DAQ_Clear – cancela a operação de aquisição de dados em curso (um canal ou 

varrimento de vários canais) e reinicializa os circuitos de conversão 

analógico/digitais. 

• DAQ_DB_HalfReady (1) – 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. 

• DAQ_DB_Transfer (1) – 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. 

• AI_VRead (2) – lê um canal de entrada analógico e retorna o resultado 

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

operações). 

• AI_VRead_Scan (2) – lê todos os canais de entrada analógicos seleccionados por 

SCAN_Setup e retorna os resultados convertidos numa escala em Volt; esta 

função só está disponível nos dispositivos de série E (função de alto nível – 

executa diversas operações). 

• DAQ_Check (2) – verifica se a aquisição de dados em curso está completa e 

retorna o estado e o número de pontos adquiridos até então. 

• Scan_Op (2) – executa uma aquisição de dados síncrona, varrendo vários canais 

a função não retorna até que o NI-DAQ adquira todos os dados da aquisição ou 
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até que ocorra um erro (função de alto nível – executa diversas operações; só 

está disponível nos equipamentos dos tipos AI, DSA e MIO).  

(1) Funções utilizadas apenas em operações típicas de aquisição de dados no modo double-buffered, para 

posterior tratamento; não foram utilizadas na aplicação final. 

(2) Funções usadas apenas em testes; não foram utilizadas na aplicação final. 

 

 

4.3 Aquisição de Dados com Computador Pessoal 

 

 Os primeiros testes de aquisição de dados de forma simples, usando funções do 

NI-DAQ de alto nível revelaram a impraticabilidade dessa alternativa, com tempos 

totais gastos pelas funções AI_VRead e AI_VRead_Scan na ordem dos 400 ms. É de 

salientar que a leitura de um canal com AI_VRead e a leitura de oito canais com 

AI_VRead_Scan demoram sensivelmente o mesmo tempo, sendo sempre demasiado 

longo para a aplicação pretendida. A função SCAN_Op apresentou ainda piores 

resultados, demorando cerca de 500 ms a adquirir oito canais. Estas funções são 

indicadas apenas para aplicações que permitam um controlo lento. 

 Os testes seguintes foram feitos empregando funções do NI-DAQ de baixo nível 

(DAQ_Rate, SCAN_Setup, SCAN_Start, DAQ_Check, DAQ_Clear) para efectuar o 

controlo da aquisição dos sinais analógicos. As funções DAQ_Rate e SCAN_Setup só 

necessitam ser chamadas no início, as outras funções demoram tempos na ordem das 

dezenas de micro segundos. O problema surge quando se reinicializam os circuitos de 

conversão analógico/digital com a função DAQ_Clear, que tem obrigatoriamente de ser 

invocada antes de uma nova aquisição de dados. A reinicialização demora cerca de 

400 ms, invalidando novamente qualquer tentativa de controlo em tempo real. Um outro 

problema que surge é a necessidade de efectuar pelo menos duas leituras por canal, sob 

pena de erro da aplicação, não sendo este, no entanto, um problema grave. 

 Os testes descritos anteriormente foram feitos dando sucessivas ordens de início 

da aquisição de dados e de fim da aquisição, revelando-se ineficazes para o controlo de 

filtros activos. A única hipótese de resolver o problema da aquisição de dados passa por 

ter os conversores analógico/digitais sempre a funcionar, não efectuando a sua 

reinicialização no final de cada aquisição. Para que isto funcione com um buffer de 

dados de dimensão finita, a única possibilidade é a utilização do modo double-buffered. 
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Descrição do Modo double-buffered [91] 

 

 As técnicas convencionais de aquisição de dados, tais como single-buffered, 

funcionam bem em muitas aplicações, no entanto aplicações mais sofisticadas 

envolvendo grandes quantidades de dados ou taxas de aquisição rápidas necessitam de 

técnicas mais avançadas para gerir os dados. Uma dessas técnicas, que é a empregada 

no driver da National Instruments, designa-se por double-buffered. 

 O NI-DAQ permite operações de entrada ou saída de dados, analógicos ou 

digitais e operações com contadores no modo double-buffered, no entanto, neste texto 

será debatida apenas a entrada de dados analógicos, pois é a mais importante para a 

aplicação em causa. 

 A técnica mais comum de armazenamento de dados disponibilizada pelos 

drivers de software é a single-buffered. Esta técnica consiste em adquirir um número 

fixo de amostras a uma determinada taxa e transferir os dados para a memória do 

computador. Depois de armazenados, os dados podem ser analisados, mostrados no 

monitor ou guardados em disco para posterior análise ou processamento. Seguidamente, 

pode ser feita uma nova aquisição. 

 As operações no modo single-buffered são relativamente fáceis de implementar 

e podem dispor habitualmente da velocidade máxima do dispositivo de aquisição de 

dados. A maior desvantagem deste modo é a limitação da quantidade de dados que pode 

ser adquirida, que depende da memória disponível no computador. 

 Nas operações de aquisição com double-buffer o buffer de dados é configurado 

de forma circular. Durante as operações de entrada de dados, o dispositivo de aquisição 

preenche o buffer até o encher, depois retorna à posição inicial e repete o ciclo. O 

processo continua indefinidamente até ser interrompido por um erro de hardware ou 

cancelado por uma chamada de função. 

 Contrariamente às operações no modo single-buffered, as double-buffered 

voltam sempre a utilizar o mesmo buffer de dados, tornando possível fazer a entrada ou 

saída de um número infinito de dados sem precisar de uma quantidade de memória 

infinita. No entanto, para que o método tenha utilidade prática, são necessários meios de 

acesso aos dados para a sua actualização, armazenamento e processamento. 

 O buffer circular de dados usado numa operação de aquisição com double-buffer 

é dividido em termos lógicos em duas partes iguais pelo NI-DAQ. Assim o NI-DAQ 

pode coordenar o acesso do utilizador ao buffer de dados. A coordenação é simples: o 
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NI-DAQ copia os dados de cada uma das metades do buffer circular para outro criado 

pelo utilizador. O utilizador pode então analisar, guardar ou processar os dados. 

 A figura 4.2 ilustra uma série de transferências sequenciais de dados. A operação 

de aquisição de dados double-buffered inicia-se quando o dispositivo começa a escrever 

na primeira metade do buffer circular (figura 4.2a). Depois do dispositivo começar a 

escrever dados na segunda metade do buffer, o NI-DAQ pode copiar os dados da 

primeira metade para o buffer de transferência (figura 4.2b). Estes dados podem agora 

ser guardados em disco ou processados, de acordo com a aplicação em causa. Depois de 

preenchida a segunda metade do buffer de aquisição, o dispositivo de aquisição 

recomeça a preencher a primeira metade, escrevendo os novos dados por cima dos 

dados que lá se encontravam. O NI-DAQ pode agora copiar os dados da segunda 

metade do buffer circular para o de transferência (figura 4.2c). Os novos dados ficam 

assim disponíveis para a aplicação. 

O processo pode ser repetido indefinidamente para produzir um fluxo de dados 

contínuo para a aplicação do utilizador. É de realçar que a figura 4.2d é equivalente à 

figura 4.2b, e trata-se do início do novo ciclo. 

 

 
Fig. 4.2 – Aquisição de dados double-buffered 

 

Problemas Causados pelo Modo double-buffered nesta Aplicação 

 

 O modo de aquisição double-buffered gera de tempos em tempos um vector com 

uma grande quantidade de dados. A aplicação da teoria p-q ao sistema de controlo de 
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filtros activos de potência (ou de outro tipo de sistema de controlo em tempo real) 

efectua operações com valores instantâneos e dessa forma, para cada conjunto de 

valores da entrada gera imediatamente as saídas correspondentes. Isto não se coaduna 

com os grandes pacotes de dados que chegam a intervalos sensivelmente grandes, 

fornecidos pela aquisição double-buffered. Não é possível reduzir o tamanho dos buffers 

de dados, pois isso causa erros de tempo, devido ao programa não conseguir 

acompanhar a taxa de aquisição de dados. Neste caso o buffer não pode ter uma 

dimensão inferior a 10.000. A aquisição double-buffered é óptima para uma recolha de 

grande quantidade de dados para tratamento posterior, ou para uma aplicação do tipo 

“osciloscópio”, onde se pretende visualizar com detalhe as formas de onda dos sinais, 

mas causa graves problemas de sincronismo numa aplicação de controlo em tempo real. 

 A solução encontrada para o problema de sincronismo passa por não tentar 

aproveitar todos os pontos da aquisição de dados em curso, mas sim fazer a amostragem 

à taxa máxima possível e ler apenas as últimas amostras recolhidas pela aquisição e 

trabalhar sobre elas. A função que o permite fazer é a DAQ_Monitor, embora não seja 

essa a sua principal finalidade, como se pode constatar na sua documentação. 

 A função DAQ_Monitor retorna pequenos blocos de dados de uma aquisição a 

correr em segundo plano. É particularmente útil no caso de aquisições no modo 

double-buffer ou quando se usa o modo pretrigger, pois a operação não é perturbada. O 

NI-DAQ apenas lê os dados do buffer que está a ser usado na aquisição. Se os dados 

ainda não estão disponíveis a função DAQ_Monitor retorna o código de erro 

apropriado. Algumas utilizações possíveis da função incluem a decisão de parar uma 

conversão no caso de se atingir um certo nível ou um valor de pico. É também útil para 

o retorno de buffers de dados muito grandes pois não está restringida à metade do buffer 

circular, tal como DAQ_DB_Transfer. 

 A aquisição de dados feita desta forma permite a obtenção de aproximadamente 

120 amostras das tensões e correntes da rede por cada ciclo. O taxa de amostragem não 

é exactamente constante, mas tem uma oscilação até cerca de ± 2 amostras por período. 

 Os testes de optimização da velocidade de execução dos programas situaram-se 

sempre ao nível da aquisição analógica/digital, pois todas as outras tarefas 

(processamento e activação de saídas analógicas) são de duração quase desprezável, 

face à aquisição. 
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4.4 Sistema de Comando Baseado em Microsoft Windows e LabVIEW 

 

 O NI-DAQ fornecido pelo fabricante da placa de aquisição de dados é 

compatível com a linguagem de programação gráfica LabVIEW. Foi ensaiado um 

sistema de comando para o sistema operativo Microsoft Windows na linguagem de 

programação LabVIEW. Existem versões de LabVIEW para sistemas em tempo real, 

sendo no entanto, versões muito dispendiosas e que necessitam também de hardware de 

elevado custo. Por estas razões utilizou-se a versão standard do LabVIEW.  

 O LabVIEW é uma linguagem de programação gráfica que utiliza ícones em vez 

de texto para criar aplicações. Em contraste com a programação convencional, onde as 

instruções determinam a execução do programa, no LabVIEW a execução é determinada 

pelo fluxo de dados [103-111]. 

 O LabVIEW permite construir uma interface para o utilizador através de um 

conjunto de ferramentas e objectos. A interface é denominada por painel frontal. 

Seguidamente adiciona-se código constituído por representações gráficas de funções 

para controlar os objectos do painel frontal. O programa propriamente dito é colocado 

no diagrama de blocos. Este diagrama é algo semelhante a um fluxograma. 

 É possível também adquirir várias ferramentas de software adicionais para o 

desenvolvimento de aplicações específicas. O LabVIEW fornece também centenas de 

exemplos que podem ser incluídos em qualquer programa ou simplesmente 

modificados, para obedecer a determinados requisitos em particular. Inclui também 

ferramentas para configurar o hardware e o software, como por exemplo o 

Measurement & Automation Explorer para Windows e o DAQ Solution Wizard para 

criar soluções para aplicações de aquisição de dados habituais. 

 Os programas em LabVIEW são denominados por instrumentos virtuais, pois a 

sua aparência e modo de operação imitam instrumentos de medida físicos, tais como 

osciloscópios e multímetros. 

 Um instrumento virtual (VI) é constituído por três componentes: 

• Painel frontal – funciona como interface com o utilizador. 

• Diagrama de blocos – contém o código fonte (código gráfico) que define o 

funcionamento do VI. 

• Ícone e placa de conexões – identifica o VI para que este possa ser utilizado por 

outro VI, passando neste caso a chamar-se subVI. Um subVI corresponde a uma 

subrotina numa linguagem de programação convencional. 
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4.4.1 Introdução aos VIs Ponto Por Ponto (PtByPt) [104] 

 

 O LabVIEW disponibiliza um conjunto de VIs que efectuam análise ponto por 

ponto. Essa análise é particularmente adaptada para aquisição de dados em tempo real. 

Quando o sistema requer um desempenho determinístico e em tempo real, a aplicação 

pode ser desenvolvida utilizando VIs de análise ponto por ponto, em vez de VIs 

baseados em vectores ou matrizes. 

 A análise de dados matricial será muitas vezes lenta demais, dependendo da 

aplicação, pois baseia-se na análise de grandes quantidades de dados armazenados 

durante um período de tempo, de uma só vez. Os sistemas em tempo real requerem 

normalmente uma análise contínua, a qual deve ser feita para cada novo ponto de dados 

acabado de adquirir, ou seja, ponto por ponto. 

 Os VIs ponto por ponto têm as seguintes vantagens em relação aos baseados em 

vectores e matrizes: 

• É possível seguir e responder a eventos em tempo real. 

• O processo de análise está directamente ligado com o sinal, de forma a 

proporcionar maior velocidade e menor perda de dados. 

• As tarefas de programação são mais fáceis, pois não é necessário alocar vectores 

ou matrizes, e são feitos menos ajustes às taxas de amostragem. 

• O sincronismo entre a análise e a aquisição estão automaticamente garantidos, 

pois cada amostra adquirida é processada imediatamente. 

 

 Os VIs ponto por ponto disponíveis no LabVIEW correspondem a cada um dos 

VIs matriciais relevantes para a aquisição contínua de dados. No entanto existem 

diferenças na forma de programar, havendo normalmente menos tarefas a executar 

quando se usam VIs ponto por ponto. 

 As diferenças fundamentais entra a análise de dados baseada em matrizes e a 

análise ponto por ponto são as seguintes: 

 Na análise de dados baseada em matrizes, a possibilidade de aplicação em 

sistemas de tempo real é muito limitada ou mesmo impossível; como o próprio nome 

indica, o processamento é feito sobre vectores ou matrizes; os pedidos de interrupção 

são críticos; a operação pode ser apenas observada; é necessário compensar as perdas de 

dados no arranque, devido a todas as inicializações necessárias; os resultados surgem 
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sob a forma de um relatório final; o processamento está atrasado em relação aos valores 

adquiridos e funciona de uma forma assíncrona. 

 Na análise ponto por ponto, garante-se a compatibilidade com sistemas de tempo 

real; os cálculos são feitos sobre grandezas escalares; os pedidos de interrupção são 

permitidos; a operação pode ser observada e controlada; não ocorrem perdas de dados 

no início, pois o sistema de aquisição é inicializado uma vez e o processo corre 

continuamente; os resultados podem ser fornecidos sob a forma de um relatório e um 

evento em tempo real; o processamento é feito imediatamente após um novo dado ser 

adquirido e funciona de uma forma síncrona. 

 A análise ponto por ponto introduz novos conceitos: 

• Inicialização – é necessário inicializar a aplicação de análise ponto por ponto 

para impedir a interferência de ajustes feitos em aplicações anteriores. 

• Execução reentrante – é necessário permitir a execução reentrante, que aloca 

memória fixa para cada processo, garantindo que dois processos que utilizam a 

mesma função ponto por ponto não interferem mutuamente. A execução 

reentrante está definida por defeito na maior parte das funções de análise ponto 

por ponto. 

• Desempenho determinístico – a forma natural de análise para muitos sistemas 

determinísticos é a análise ponto por ponto, pois integra-se perfeitamente com o 

fluxo de dados de um sinal em tempo real. 

 

 As funções de análise de dados produzem resultados que caracterizam o 

comportamento de uma determinada amostra. 

 Na aquisição e análise matriciais, é possível analisar um grande conjunto de 

dados, dividindo, por exemplo, esse conjunto em 10 subconjuntos de onde resultam 10 

soluções. Estas 10 soluções podem ser processadas de forma a obter uma única solução 

que caracterize todo o conjunto de amostras. 

 Na análise ponto por ponto, toda a amostra é processada em tempo real. Uma 

amostra de um tamanho específico substitui todo um vector ou matriz de dados. A 

unidade de amostragem ponto por ponto pode ter um tamanho que iguale a dimensão de 

um evento significativo nos dados a analisar. 

 Regra geral, quando se pretende processamento contínuo e fluxo de dados 

rápido, deve ser utilizada a análise ponto por ponto. No entanto, algumas aplicações de 

tempo real não necessitam de grande velocidade mas sim de programas simples e 
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robustos. A análise ponto por ponto oferece essa simplicidade e robustez, pois os 

vectores ou matrizes de dados não são alocados explicitamente e os dados fluem 

naturalmente e continuamente. 

 A técnica ponto por ponto simplifica a concepção, implementação e teste, 

porque o fluxo de dados da aplicação aproxima-se bastante do fluxo de dados do 

processo que se pretende monitorar e controlar. 

 A aquisição de dados e processamento em tempo real exigem aplicações mais 

estáveis e melhor delineadas. A análise ponto por ponto enquadra-se bem neste campo, 

pois ajusta-se perfeitamente aos processos de aquisição e análise contínuos. 

  

 

4.4.2 Cálculos da Teoria p-q em LabVIEW 

 

 O painel da figura 4.3 foi elaborado com o LabVIEW. A sua finalidade é fazer os 

cálculos da teoria p-q para o controlo do filtro activo série. O sistema operativo 

utilizado foi o Windows XP. O diagrama associado ao painel frontal respectivo 

encontra-se no Anexo J. 

 

 
Fig. 4.3 – Painel frontal do cálculo da teoria p-q 

 

 Como se pode verificar, o instrumento virtual (VI) tem como entradas, as 

tensões do sistema trifásico e as componentes directas fundamentais das correntes nas 

linhas. As saídas são as tensões de compensação a somar às da rede. Como a placa de 

aquisição de dados utilizada só possui duas saídas analógicas, a terceira tensão é obtida 

a partir das outras duas, estando o sistema limitado ao caso de tensões equilibradas. 
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 Os cálculos são efectuados ponto a ponto ou seja, para cada conjunto de valores 

de entrada, é imediatamente calculado o conjunto de valores de saída correspondente, 

fazendo cálculos unicamente sobre os valores instantâneos. Isto verifica-se mesmo para 

o cálculo da potência média, que utiliza um VI ponto por ponto, permitindo trabalhar 

sempre com valores instantâneos e escalares. O valor de entrada número de amostras 

permite determinar sobre quantos valores a média vai ser calculada. Se o valor for muito 

grande, o regime transitório do controlador será prejudicado, se for pequeno demais, 

dará valores incorrectos. Um valor aceitável seria por exemplo o número de amostras ao 

longo de um ciclo da tensão da rede. 

 

 

4.4.3 Entrada/Saída Simples de Dados 

 

 O VI do item anterior só efectua os cálculos do sistema de controlo. Para se 

poder utilizar como um sistema de controlo de filtros activos, implementado em 

LabVIEW, é necessário um outro VI que se encarregue de fazer a leitura das entradas 

analógicas da placa de aquisição de dados e que actualize os valores das saídas 

analógicas da placa. O VI da figura 4.4 executa a tarefa de entrada/saída de dados.  

 Este VI foi desenvolvido unicamente com o intuito de testar a velocidade de 

entrada e saída de dados, não efectuando qualquer cálculo, e colocando nas saídas 

analógicas o mesmo valor lido pelas entradas analógicas. Medindo os sinais de entrada 

e de saída com um osciloscópio é possível determinar o desempenho deste VI. 

 

 
Fig. 4.4 – Painel frontal da entrada/saída simples de dados 
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4.4.4 Controlador Clássico 

 

 Um controlador clássico foi também testado. O painel correspondente 

encontra-se na figura 4.5. Trata-se de um VI gerado automaticamente pelo LabVIEW. 

 O controlador PID em tempo real é destinado a ser ligado a um sistema externo 

ao computador pessoal (controlo de velocidade de um motor, por exemplo). Define-se o 

número do dispositivo e a frequência de amostragem. Os parâmetros do controlador PID 

podem ser ajustados, de acordo com o sistema externo. 

 A frequência de amostragem da entrada e a frequência do sinal de saída do 

controlador são controlados por hardware, ou seja, pelos contadores/temporizadores 

existentes na placa de aquisição de dados. A aquisição e a saída são controlados pelo 

mesmo relógio, assim a saída do PID ocorre no mesmo intervalo de tempo em que a 

variável do processo é adquirida. Enquanto a temporização dos conversores 

analógico/digitais e digitais/analógicos é controlada por hardware, os dados devem ser 

lidos e escritos de buffers de software. Esta parte do controlador é dependente do 

software. A variável boleana Keeping Real-time? serve para verificar se o software é 

capaz de acompanhar a frequência que se escolhe para o hardware trabalhar. 

 O diagrama de blocos associado encontra-se no Anexo J. Utiliza uma entrada 

analógica, uma saída analógica e um temporizador existente na placa de aquisição de 

dados. O controlador desenvolvido adapta-se bem a um filtro série monofásico, cuja 

filosofia de controlo se baseia no seguimento de uma tensão de referência. A frequência 

de amostragem considerada é de 10 kHz. 

 

 
Fig. 4.5 – Painel frontal do controlador PID 
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4.5 Microsoft Windows e Controlador de Dispositivo do Fabricante 

 

Os programas de controlo dos filtros activos paralelo e série baseados na teoria 

p-q encontram-se listados no Anexo J e têm os nomes pqshunt.cpp e pqserie.cpp, 

respectivamente. Os programas são muito semelhantes, diferindo apenas no algoritmo 

de controlo. Foram desenvolvidos com base num exemplo típico de uma aquisição de 

dados no modo double-buffered. 

 Para que a compilação e construção dos programas seja feita com sucesso, é 

necessário efectuar as seguintes operações [96, 97]: 

• Copiar os ficheiros da directoria "include" do NI-DAQ para a directoria 

"include" do Visual C++ (são eles convert.c, convert.h, nidaq.h, nidaqcns.h, 

nidaqerr.h, nidaqex.h, olderr.h e regdefs.h). 

• Copiar os ficheiros da directoria "lib" do NI-DAQ para a directoria "lib" do 

Visual C++ (são eles nidaq32.lib e nidex32.lib). 

• Construir os projectos como "Win32 Console Application". 

• Incluir as bibliotecas "nidaq32.lib" e "nidex32.lib" para fazer o "link" do 

projecto. 

 

 

4.5.1 Alteração da Prioridade da Aplicação 

 

 A primeira acção do programa é pedir ao utilizador para alterar a prioridade da 

aplicação, pois o sistema operativo não é de tempo real e a aplicação corre no modo 

utilizador. Para isso deve abrir-se o gestor de aplicações e atribuir a prioridade 

“realtime”. Este “realtime” não quer dizer que a aplicação corre em tempo real, mas sim 

que tem a máxima prioridade, tal como se mostra na figura 4.6. Depois se pedir a 

mudança de prioridade surge um aviso sob a forma de uma caixa de diálogo emitida 

pelo sistema operativo, avisando dos efeitos que a alteração de prioridade pode ter, à 

qual é preciso responder afirmativamente (ver figura 4.7). 
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Fig. 4.6 – Gestor de tarefas do Microsoft Windows XP 

 

 
Fig. 4.7 – Aviso do gestor de tarefas do Windows 

 

 

4.5.2 Cálculos da Teoria p-q 

 

 A aquisição de dados para o sistema de controlo de filtros activos fornece as 

tensões e correntes necessárias para os cálculos dos algoritmos de controlo baseados na 

teoria p-q. Os programas de controlo dos filtros paralelo e série são idênticos, diferindo 

apenas nos cálculos efectuados. Os programas apresentados foram desenvolvidos para o 

caso particular de sistemas trifásicos sem neutro. 

 

Filtro Activo Paralelo 

 

 O filtro activo paralelo serve essencialmente para tornar sinusoidais as correntes 

das linhas quando estão distorcidas e para compensação do factor de potência. As 

tensões simples do sistema e as correntes na carga são convertidas para as coordenadas 
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α-β-0. Como se particularizou o caso do sistema trifásico sem neutro, só existem as 

componentes segundo os eixos α e β, sendo v0 e i0 nulos. As expressões 2.1 e 2.2 

tomam a forma 4.1 e 4.2, respectivamente. 
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As potências p e q possuem em geral uma componente contínua e uma 

componente oscilante e são determinadas pelas expressões 2.5 e 2.7. Seguidamente, 

calcula-se a componente alternada da potência p, pela expressão 3.1. Por fim 

determinam-se as correntes de compensação nos eixos α-β e faz-se a transformação 

inversa dos eixos α-β, para os eixos a-b-c. 

 

Filtro Activo Série 

 

 O filtro activo série é utilizado para tornar sinusoidais as tensões das linhas 

quando estão distorcidas. As tensões simples de entrada e as correntes nas linhas são 

convertidas para os eixos α-β-0. Como se particularizou o caso do sistema trifásico sem 

neutro, só existem as componentes segundo os eixos α e β, sendo v0 e i0 nulos. 

Utilizam-se para a conversão as equações 4.1 e 4.2.  

Tal como no filtro activo paralelo, as potências p e q são determinadas pelas 

expressões 2.5 e 2.7, calculando-se de seguida a componente alternada da potência p, 

pela expressão 3.1. Finalmente, calculam-se as tensões de compensação nos eixos α-β, 

e convertem-se de novo para os eixos a-b-c. 

 

Desempenho do Computador Pessoal nos Cálculos da Teoria p-q 

 

 Os cálculos dos dois algoritmos de controlo foram efectuados em vírgula 

flutuante e dupla precisão, pois facilita os cálculos e o processador do computador 
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consegue efectuar os cálculos entre 3 e 4 micro segundos, tempo desprezável face à 

aquisição e à activação das saídas analógicas. 

 

 

4.5.3 Activação das Saídas Analógicas 

 

 As correntes de compensação, no caso do filtro activo paralelo, ou tensões, no 

caso do filtro activo série, geradas pelo algoritmo de controlo são convertidas em sinais 

analógicos pelos conversores digital/analógicos. Estes sinais devem ser utilizados como 

sinais de referência,  a gerar pelo inversor dos filtros activos. Como a placa só dispõe de 

duas saídas analógicas (situação vulgar em placas deste tipo), apenas são geradas duas 

correntes ou tensões de referência, limitando a aplicação do circuito de controlo a 

sistemas particulares, onde a terceira referência possa ser obtida a partir das outras duas. 

 As conversões digital/analógicas, usando a técnica mais simples de escrever o 

valor de referência directamente nos conversores, demoram cerca de 30 µs. 

 A última tarefa executada pelos programas é a reposição do estado inicial da 

placa de aquisição de dados. Para isso param-se os conversores analógico/digitais, 

desliga-se o modo double-buffered e desactiva-se o tempo de espera da placa. 

 

 

4.6 Microsoft Windows com Novo Controlador de Dispositivo 

 

 Um device driver ou controlador de dispositivo é um módulo de software que 

implementa a interface entre o programa do utilizador com um dispositivo de hardware. 

Isto é, funciona como uma autêntica “caixa preta” que faz com que um dispositivo de 

hardware responda a determinadas interfaces internas de programação, encapsulando 

completamente os detalhes do funcionamento do dispositivo. As actividades do 

utilizador são efectuadas através de um conjunto standard de chamadas, que são 

independentes de um driver em particular, e este traduz estas chamadas para operações 

específicas do dispositivo que actuam sobre o hardware. A implementação desta 

interface é complemente separada do resto do kernel do sistema operativo, permitindo 

deste modo um plugged in em runtime sempre que necessário. 
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 A implementação de um device driver específico para a aplicação em estudo 

surgiu da necessidade em satisfazer as restrições temporais impostas pela aplicação 

[20]. 

 A placa de aquisição veio acompanhada de um driver genérico do fabricante  

que não apresentava algumas das funcionalidades pretendidas e além disso estava 

sujeito a elevados overheads. Testes efectuados com este device driver apresentaram 

degradações acentuadas de desempenho devido às características genéricas do mesmo 

tais como: 

• os tempos de aquisição são muito longos; 

• as funcionalidades disponíveis não são adequadas ao perfil da aplicação em 

estudo, obrigando ao uso de “truques” de software; 

• a aquisição rápida de uma amostra de cada canal não é implementada; 

• a sequência de controlo tinha que ser executada no modo utilizador (baixa 

prioridade) em vez de modo kernel (alta prioridade);  

• é praticamente impossível garantir uma frequência de comutação constante no 

conversor de potência, visto que o número de ciclos de execução do programa 

por segundo, apresenta uma pequena variação. 

 

 Estudou-se uma implementação baseada em WDM (Windows Driver Model) 

orientada à aplicação. A implementação do WDM seguiu um modelo entrada/saída 

síncrona (figura 4.8) que possibilita a aquisição instantânea dos canais, em vez de 

aquisições/armazenamento de múltiplas amostras. Os overheads do sistema operativo 

(Windows 2000/XP) foram eliminados através da execução no modo kernel dos cálculos 

de compensação do sinal, isto é, o WDM fornece uma primitiva especialmente 

implementada para efectuar os três passos da sequência de controlo anteriormente 

proposta. A implementação desta primitiva só foi possível dada a simplicidade dos 

cálculos e tempo de execução muito pequeno do segundo passo da sequência de 

controlo. Toda a sequência de controlo será executada apenas pela ISR (Interrupt 

Service Routine) da driver definida na DriverEntry(...), eliminando deste modo, a 

latência do DPC (Deferred Procedure Call) [98-102]. 
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Fig. 4.8 – Modelo entrada/saída síncrona 

 

 

4.6.1 WDM – Windows Driver Model 

 

 O WDM é uma especificação da Microsoft para a simplificação do 

desenvolvimento de drivers, e fornece um modelo unificado para a arquitectura de 

driver tanto para sistemas operativos domésticos como empresariais, prevendo também 

a possibilidade de migração para sistemas futuros. Um driver criado segundo as 

especificações WDM é compatível com todas as plataformas a partir do Windows 98SE.  

A maioria dos drivers são até mesmo compatíveis em código binário com outras 

plataformas, permitindo que fabricantes de hardware possam desenvolver um único 

driver para o modo kernel.  

 A escrita de um WDM requer os seguintes passos: 

• Compreender o básico sobre o funcionamento do driver no sistema operativo 

Windows. 

• Determinar os requisitos de software e hardware do dispositivo para que o 

driver e o dispositivo funcionem correctamente. 

• Traçar estratégias para o desenvolvimento do driver, em que se decide qual a 

plataforma Windows a usar, quais as plataformas de hardware, e se se vão 

modificar exemplos existentes ou desenvolver tudo a partir do zero. 

• Compilar, testar e depurar o driver, onde será configurado o ambiente de 

compilação para o driver usando o build free e build checked. 

Aplicação 
… 

Aq_Seq_Controlo ( ) 

... 

RTOS Driver 
Dev_Control() 

DONE 
Device 

Interrupt 
Service 

Dispositivo        
de 

Hardware 

SYNC_OP: 
     BEGIN 
            Start IO Device Operation; 
            Semaphore_get(DONE, wait); 

/*wait for signal*/ 
           Get Device Status/Data; 
    END 

DIVICE_ISR: 
      BEGIN 
           Handle Hardware Data/Status; 
           semaphore_release(DONE); 
   /* signal completion*/ 
      END 

O semáforo ‘DONE’ será 
criado e inicializado na rotina 
de inicialização do drive 
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• Fornecer um pacote para a instalação do driver, dado que a instalação depende 

do tipo de driver e do dispositivo. 

 

 O sistema operativo Windows, é composto por dois tipos de componentes (figura 

4.9): componentes do modo kernel e do modo utilizador. As aplicações e drivers do 

modo utilizador funcionam no modo não privilegiado do processador e usam, 

normalmente, rotinas definidas pela API (Application Programming Interface) do 

Win32 que invocam serviços do sistema exportados pelos drivers do modo kernel e pelo 

kernel do sistema operativo. Os drivers do modo kernel funcionam no modo 

privilegiado do processador e podem usar rotinas de apoio à configuração, PnP (Plug 

and Play), gestão de energia, gestão de memória, entre algumas das características do 

sistema operativo, que são definidas e exportadas pelos vários componentes do kernel.  

Repare-se que estes dois tipos de drivers apresentam diferenças ao nível de estruturas, 

pontos de entrada e interfaces ao sistema. Por isso, a escolha entre os dois deve 

essencialmente basear-se no tipo de dispositivo e de apoio do sistema operativo 

fornecido ao dispositivo. 

 

 
Fig. 4.9 – Componentes do sistema operativo Windows 

 

 As plataformas Windows que têm por base o kernel do Windows NT foram 

concebidas tendo em conta a portabilidade e independência de hardware pelo que são 

Aplicações 

Drivers do Modo 
Utilizador Win32 API 

Outros Drivers 
do Modo kernel 

Drivers do sistema 
de ficheiros 

HAL (apenas sistema com base no NT) 

Hardware 

Rotinas de apoio ao 
driver exportadas 

Kernel do sistema 
operativo 

Modo 
Utilizador 

Modo 
kernel 
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implementadas em cima de uma camada designada por HAL (Hardware Abstraction 

Layer). 

 A arquitectura de driver WDM baseia-se numa estrutura de classes/minidriver 

em que cada camada pode ser estendida para se adaptar a determinado dispositivo. Isto 

é, cada dispositivo é servido por uma cadeia de drivers, designados por driver stack, tal 

se mostra na figura 4.10. 

 Cada classe WDM isola da camada superior alguns detalhes de hardware que 

sejam comuns a dispositivos similares. Assim sendo, a escrita de um WDM consiste em 

escrever pequenas partes de código (miniporto) que podem invocar directamente o 

hardware e efectuar uma chamada correcta ao driver de classe para realizar o resto das 

tarefas comuns. 

 

Aplicações 

Serviços do sistema operativo 

Virtualização de dispositivos 

Driver de classe de dispositivo 

Miniportos de dispositivos 

Driver de classes de barramento 

Miniportos de barramento 

Hardware 

 

Fig. 4.10 – Diversas camadas do sistema 

 

 Existem quatro camadas de abstracção de drivers: 

1. Drivers miniporto – vêm implementados com o Windows e apresentam 

características tais como: (i) controlar indirectamente o hardware de modo a 

direccioná-lo para um determinado driver de classe, (ii) o código fonte e o 

executável são compatíveis com todas as plataformas Windows, (iii) podem ser 

carregados/descarregados dinamicamente, (iv) podem apresentar várias 

interfaces de classe. 

2. Drivers de classes – fornecem a interface para as diferentes camadas de um 

modelo WDM. A camada inferior de um driver de classe comunica com a 
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interface de classe específica de um driver miniporto enquanto que a camada 

superior comunica com os drivers de alto nível específicos do sistema operativo. 

3. Serviços do sistema operativo – funcionam como a camada de abstracção de 

toda a funcionalidade do sistema operativo e dos drivers miniporto, fornecendo 

as seguintes funcionalidades: (i) gestão de threads, (ii) gestão da heap, (iii) 

gestão de eventos. 

4. Drivers de virtualização – acompanham o Windows desde a versão 3.0,  sendo 

conhecidos por *.vxd no Windows 95/98 e por *.386 nas versões anteriores. No 

modelo WDM têm como função virtualizar as interfaces de hardware e enviar 

os comandos de classe específicos do dispositivo, que permitem a utilização dos 

drivers Windows tanto nas plataformas Windows 98 como Windows 2000/XP. 

 

 

4.6.2 Estrutura do WDM 

 

 Os drivers do modo kernel que seguem as especificações do WDM são 

designados drivers WDM e devem ser implementados segundo as seguintes regras: 

1. Incluir os ficheiros de cabeçalho wdm.h e não ntddk.h. 

2. Ser implementado como controlador de barramento, controlador de função ou 

controlador de filtro (ver figura 4.11). 

• Controlador de barramento – controla os serviços de barramento, de adaptador, 

de bridge ou de qualquer dispositivo que tenha dispositivos “filhos”. Existe um 

controlador de barramento para cada tipo de barramento no sistema e são 

normalmente fornecidos e geridos pela Microsoft. 

• Controlador de função – é o controlador principal e responsável pela gestão da 

interface ao dispositivo. São normalmente implementados como um par 

driver/minidriver. Nestes pares de controladores, o controlador de classe (driver 

de classe) é normalmente fornecido pela Microsoft e o minidriver que permite 

utilizar a funcionalidade do dispositivo é normalmente implementada pelo 

fabricante de hardware. 

• Controladores de filtros – ordenam os pedidos de E/S (entrada/saída) para um 

dispositivo, uma classe de dispositivos, ou um barramento. São opcionais e 

podem existir em qualquer número, colocados acima ou abaixo do controlador 

de função e por cima do controlador de barramento. São fornecidos 
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normalmente por IHVs (Independent Hardware Vendors)  e OEMs  (Original 

Equipment Manufacturers). 

3. Criar objecto de dispositivos - O modelo WDM apresenta três tipos de objectos 

de dispositivos: (1) PDO (Physical Device Object) que representa um 

dispositivo num barramento para um controlador de barramento; (2) FDO 

(Function Device Object) que representa um dispositivo para um controlador de 

função; (3) filterDO (Filter Device Object), que representa um dispositivo para 

um controlador de filtro. Todos estes objectos são do tipo DEVICE_OBJECT, 

mas são usados de forma diferente e podem ter extensões de dispositivos 

diferentes. Um driver é responsável pela sua inserção na pilha de drivers através 

da criação de um objecto do dispositivo (invocando IoCreateDevice(...) ) assim 

como da respectiva associação à mesma pilha de drivers que gere as E/S para 

um dispositivo (invocando IoAttachDeviceToDeviceStack(...) ). 

 

 
 

Driver de filtro  superior para 
classes 

Driver de filtro  superior para 
dispositivo 

Driver de função 

Driver de filtro  inferior para classes 

Driver de filtro  inferior para 
dispositivo 

Driver de filtro para barramento 

Driver de barramento 

Device drivers 

Drivers de Barramento 

Fig. 4.11 – Relação entre os três tipos de controladores para um dispositivo 
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4. Suportar PnP (Plug and Play) e gestão de energia (Power Management). O PnP 

é uma combinação de hardware e suporte de hardware que permite ao 

computador reconhecer e adaptar-se às mudanças de configuração de hardware 

com pouca ou nenhuma intervenção do utilizador. Ao contrário do suporte PnP 

em Windows 95 que tinha por base uma BIOS APM ou uma BIOS PnP, a 

implementação PnP nas plataformas Windows 2000/XP baseia-se na interface 

ACPI (Advanced Configuration and Power Interface).  Esta interface permite ao 

sistema operativo um controlo directo sobre a gestão da energia e funções PnP 

do computador que tenha placa mãe e BIOS ACPI. A incorporação de suporte 

PnP obrigou a que uma implementação nativa do PnP fosse incorporada no 

código base da plataforma Windows NT já existente, através da realização das 

seguintes alterações: 

• Os controladores de barramento foram removidos do HAL. 

• Foram introduzidas novas capacidades e métodos ao suporte de configuração e 

de instalação de dispositivos. 

• Foram criadas novas APIs PnP para ler e escrever informação nos registos que 

foram também estendidos. 

 A gestão de energia e do PnP são da responsabilidade dos controladores de 

barramento WDM. A interface de controlo consiste em rotinas E/S, designados 

por IRP (I/O Request Packets),  e pelos pontos de entrada aos controladores e 

filterDO 
(criado pelo driver de filtro superior) 

FDO 
(criado pelo driver de função) 

filterDO 
(criado pelo driver de filtro inferior) nferior) 

filterDO 
(criado pelo driver de filtro do barramento) 

PDO 
(criado pelo driver de barramento) 

Fig. 4.12 – Tipos possíveis de objectos de dispositivos que  

podem estar associados a uma pilha do dispositivo 
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informação de registo.  Note-se que as capacidades dos IPRs podem sempre ser 

estendidas usando os controladores de filtro. 

 O controlador ACPI desempenha na plenitude as funções de controlador de 

barramento e controlador de função. Como foi dito anteriormente, os 

controladores de barramento tais como PCI, PnP ISA, SCSI e USB são 

normalmente fornecidos e geridos pela Microsoft, e têm associadas as seguintes 

tarefas: 

• Enumerar os dispositivos presentes no barramento. 

• Informar dinamicamente das actividades no barramento ao sistema operativo. 

• Responder aos pedidos dos IRPs de PnP e gestão de energia. 

• Fazer a multiplexagem de acesso ao barramento. 

 As APIs para controlar dispositivos PnP em Windows 2000/XP em modo 

utilizador são versões estendidas a 32-bit das APIs de gestão de configuração em 

Windows 95. O gestor de configuração é um controlador de dispositivo virtual 

(VXD) que gere as suas rotinas como serviços, tanto no modo kernel como no 

modo utilizador. 

5. Suportar WMI (Windows Management Instrumentation). O modelo WMI (figura 

4.13) é uma implementação Microsoft  da norma industrial designada por 

WBEM (Web-Based Enterprise Management), e tem por objectivo fornecer um 

modelo para a gestão de sistemas e descrição dos dados de gestão numa rede 

empresarial, que seja o mais independentemente possível de um conjunto 

específico de APIs ou de modelos de objectos dos dados. Esta independência irá 

facilitar o desenvolvimento de um mecanismo genérico para a criação, 

transporte e visualização de dados, assim como a aplicação de controlo sobre 

componentes individuais do sistema. Os drivers WDM seguem o modelo de 

gestão WMI, na medida em que: 

• O WMI responde aos pedidos para dados que normalmente transportam 

informação sobre o desempenho. 

• As aplicações de controlo variadas podem usar estas facilidades para controlar 

características genéricas dos dispositivos standard. 

• O WMI fornece um mecanismo de sinalização de eventos que permite ao driver 

notificar eventos importantes às aplicações interessadas. 
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Fig. 4.13 – Arquitectura do WMI 

 

 

4.6.3 Modelo de Entrada/Saída do Windows 

 

 Todos os sistemas operativos apresentam um modelo para a gestão do fluxo de 

dados de e para os periféricos. O modelo E/S do Windows, além de incluir suporte à E/S 

do tipo assíncrono apresenta, as seguintes características: 

• O gestor de E/S (ou I/O Manager) apresenta uma interface consistente para 

todos os device drivers do modo kernel, sendo os pedidos E/S aos drivers 

emitidos através de IRPs. O gestor E/S invoca o driver a partir de um dos seus 

pontos de entrada de despacho (Dispatch entry points) quando tem um pedido 

E/S para o driver processar. 

• As operações E/S são processadas por camada, isto é, o gestor de E/S exporta os 

serviços do sistema E/S, que subsistemas ou aplicações do modo utilizador 

invocam, interceptam essas chamadas e constróem um ou mais IRPs que 

posteriormente os encaminharão aos dispositivos físicos, possivelmente, através 

de várias camadas de drivers. 

• O gestor de E/S define um conjunto de rotinas standard (criação, leitura, escrita, 

escrita de informação, obtenção de informação e outras operações sobre objectos 

ficheiros), sendo algumas obrigatórias e outras opcionais que os drivers podem 

suportar. Todos os drivers seguem um modelo de implementação relativamente 

consistente, dadas as diferenças entre os dispositivos periféricos e as diferentes 

funcionalidades exigidas pelos controladores de barramento, de funções, de 

filtros e do sistema de ficheiros. 

• Como os drivers e respectivos dispositivos, bem como o sistema de hardware, 

são representados como objectos, o gestor de E/S e outros componentes do 
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sistema operativo exportam rotinas de apoio do modo kernel, que podem ser 

invocadas pelos drivers para a manipulação dos objectos apropriados. 

• Além da emissão dos IRPs tradicionais, o gestor de E/S juntamente com o 

controlador ACPI enviam IRPs contendo pedidos PnP e de gestão de energia. 

 

 Os subsistemas e aplicações apenas podem aceder ao driver de um dispositivo 

ou ficheiro em disco através de um handle para um objecto ficheiro, fornecido pelo 

gestor E/S. Para abrir um objecto ficheiro, ou obter um handle para efectuar E/S para 

um dispositivo ou ficheiro de dados, o subsistema invoca os serviços E/S do sistema 

com um pedido para abrir o referido ficheiro. Este ficheiro pode ter associado um 

“alias” (symbolic link) para um nome do modo kernel, para o respectivo objecto 

ficheiro. 

 

 

4.6.4 Processamento de Entrada/Saída Síncrona 

 

 Ao invocar um controlador de dispositivo a partir de um dos seus pontos de 

entradas de despacho, este deve efectuar a seguinte sequência de eventos: 

1. Validar o pedido recebido e completá-lo caso não for válido. 

2. Processar o pedido tanto quanto for possível, incluindo a conclusão do pedido se 

todo o processamento puder ser concluído na rotina de despacho. 

3. Se o pedido puder ser iniciado na rotina de despacho, assinalar o pedido como 

sendo pendente e colocá-lo na queue para mais tarde ser processado. 

4. Se o dispositivo a que o pedido se destina está ocupado, assinalar o pedido como 

estando pendente e inseri-lo na queue para mais tarde ser iniciado. 

 

 Os pedidos que podem ser processados e completados de forma imediata na 

rotina de despacho são designados por conclusão síncrona. Isto porque, o pedido pode 

ser processado e concluído no contexto do thread que o chamou, sendo forçado a 

esperar enquanto o pedido é processado. 

 O gestor de E/S usa uma estrutura de dados do tipo DRIVER_OBJECT para 

representar cada device driver. Esta estrutura é parcialmente opaca, dado que apenas 

alguns campos podem ser acedidos ou alterados (figura 4.14: campos a negrito). O 

campo DeviceObject acomoda uma lista de estruturas de dados do tipo 
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DEVICE_OBJECT (figura 4.14c), uma para cada dispositivo gerido pelo driver. O 

campo DriverExtension é um apontador para uma pequena estrutura onde apenas o 

membro AddDevice é visível, sendo este um apontador para uma função do driver que 

cria os objectos do dispositivo. O campo DriverStartIO é um apontador para uma 

função que processa os pedidos E/S serializados pelo gestor de E/S. O campo 

MajorFunction é uma tabela de apontadores para funções do driver responsáveis pelo 

tratamento de cada tipo dos pedidos E/S. 

 Invoca-se a função IoCreateDevice para criar os objectos do dispositivo, mas 

será da responsabilidade do gestor E/S a gestão dos mesmos. O campo DriverObject da 

estrutura DEVICE_OBJECT é um apontador para o driver associado ao objecto do 

dispositivo, driver este que normalmente invocou IoCreateDevice para criar o objecto 

do dispositivo. O campo CurrentIrp aponta para o pacote IRP enviado mais 

recentemente à função StartIO. 

 

Type Size  DriverObject  Type Size 
DeviceObject  AddDevice  ReferenceCount 

Flags  Count  DriverObject 
DriverStart  ServiceKeyName  NextDevice 
DriverSize    AttatchedDevice 

DriverSection    CurrentIrp 
DriverExtension    Timer 

DriverName    Flags 
HardwareDatabase    Characteristics 

FastIoDispatch     
DriverInit    DeviceExtension 

DriverStartIo    DeviceType 
StackSize …  DriverUnload    

   
MajorFunction    AlignmentRequirement 

    … 
Fig. 4.14a – Estrutura de 

dados de 

DRIVER_OBJECT 

 Fig. 4.14b – Estrutura de 

dados de 

DRIVER_EXTENSION 

 Fig. 4.14c – Estrutura de 

dados de 

DEVICE_OBJECT 

 

 

4.6.5 Função DriverEntry( ) 

 

 Esta rotina é responsável pela inicialização global do driver, que é normalmente 

efectuada apenas quando este é carregado pela primeira vez. No Windows NT4, esta 
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função era responsável pelo tratamento de todas as tarefas necessárias para a 

inicialização de drivers e dispositivos: os pontos de entrada eram exportados por 

intermédio do DriverObject, identificava-se os dispositivos e criava-se um 

DeviceObject para cada dispositivo encontrado. No modelo WDM, estas tarefas foram 

separadas em três partes: 

• Aspectos relacionados com a inicialização do driver, tais como exportar pontos 

de entrada, continuam a ser efectuados pela DriverEntry(). 

• Aspectos relacionado com a determinação dos dispositivos que o driver deve 

suportar, incluindo a criação de um DeviceObject, passaram a constituir um 

novo ponto de entrada efectuado pela função AddDevice() e colocado no 

DriverObject->DriverExtension->AddDevice(). 

• Aspectos relacionados com recursos dos dispositivos e inicialização dos mesmos 

passaram a ser processados por um novo ponto de entrada de despacho 

associado ao gestor PnP, através de um IRP do tipo IRP_MJ_PNP com a função 

IRP_MN_START_DEVICE. O apontador para este pedido será colocado no 

DriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_PNP]. 

 

 A função DriverEntry() fica limitada apenas às tarefas relacionadas com a 

inicialização global dos drivers como um todo. Do extracto de código que se segue 

pode-se verificar que a actividade principal da função DriverEntry() consiste em 

preencher os vários ponteiros de função do DriverObject, apontadores estes que 

permitem ao sistema operativo localizar as rotinas  suportadas pelo driver. 

 

 

4.6.6 Função AddDevice( ) 

 

 Em qualquer instante após o driver retornar da função DriverEntry(), sempre 

que um dispositivo é acrescentado ao sistema, o gestor de E/S invoca o ponto de entrada 

AddDevice(). Ao invocar-se este ponto de entrada, será criado um ou mais 

DeviceObjects para representarem o dispositivo, seguindo os seguintes passos: 

• Invocar IoCreateDevice() para criar um DeviceObject e uma instância de um 

DeviceExtention. 



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

Universidade do Minho  121 

• Registar uma ou mais interfaces ao dispositivo, permitindo deste modo que as 

aplicações conheçam o dispositivo. Alternativamente, pode-se atribuir um nome 

ao DeviceObject e posteriormente criar um symbolic link. 

• Inicializar o objecto DeviceExtension e as flags constituintes do DeviceObject. 

• Invocar IoAttachDeviceToDeviceStack() para colocar o novo dispositivo na 

pilha. 

 

 

4.6.7 Função StartDevice( ) 

 

 O gestor PnP usa a função secundária  IRP_MN_START_DEVICE (minor 

function) para informar ao driver de função quais os recursos E/S foram atribuídos ao 

hardware, mas também para instruir a função de driver para efectuar inicializações de 

software e hardware necessárias para o funcionamento do dispositivo.  

 

 

4.7 Controlo em Tempo Real com Linux RT, Comedi e Comedilib 

 

 O projecto GNU (http://www.gnu.org/) foi lançado em 1984 para desenvolver 

um sistema operativo completo e livre, semelhante ao Unix – o sistema GNU/FSF (Free 

Software Foundation). Software livre é software que vem com permissão para qualquer 

pessoa copiar, usar e distribuir, com ou sem modificações, gratuitamente ou não. Em 

particular, isso significa que o código fonte deve estar disponível. Segundo os 

fundadores do projecto GNU, software livre é uma questão de liberdade, não de preço. 

As empresas de software usam por vezes o termo livre (free software) para se referirem 

ao preço: possibilidade de obter uma cópia binária sem nenhum custo; ou cópia incluída 

no preço de aquisição de uma máquina. 

 Diversas variantes do sistema GNU, que utilizam o kernel Linux são actualmente 

muito utilizadas: apesar desses sistemas serem vulgarmente denominados por Linux, a 

designação mais correcta deveria ser sistemas GNU/Linux. Muitos utilizadores do 

sistema operativo GNU – hoje mais conhecido por Linux – não estão a par da sua 

ligação com o projecto GNU. No entanto, o Linux existe realmente: trata-se de um 

núcleo (kernel; http://www.kernel.org/) de um sistema operativo; no entanto um núcleo 

só é útil como parte de todo um sistema operativo. O Linux é normalmente utilizado 
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com em combinação com o sistema operativo GNU, ou seja, o sistema completo é 

essencialmente GNU com o Linux a funcionar como núcleo. Por razões de simplicidade, 

daqui por diante o sistema operativo passará a ser designado simplesmente por Linux. 

 Existem diversas distribuições de Linux, umas de uso mais genérico e outras 

com aplicação mais específica. Interessa por isso definir o que se entende por 

distribuição. Uma distribuição de Linux é na sua essência, um pacote que inclui 

habitualmente três camadas de software: o kernel Linux; a biblioteca de C; e um 

conjunto arbitrário de aplicações para fornecer as funcionalidades específicas desejadas. 

De acordo com esta definição, uma distribuição de Linux pode significar qualquer coisa 

desde um pacote suficientemente pequeno capaz de caber num cartão de memória até 

um pacote de grandes dimensões, requerendo discos rígidos de elevada capacidade. O 

kernel Linux é muito flexível e suporta uma grande quantidade de plataformas de 

hardware, podendo adaptar-se bem tanto a sistemas pequenos, como a sistemas de 

elevada capacidade. 

 De acordo com o modelo apresentado, duas distribuições de Linux podem 

apresentar-se de forma bastante diferente ao utilizador final. As duas distribuições 

podem partilhar apenas o kernel Linux e a biblioteca de C, podendo possuir uma 

aparência totalmente diferente e suportar um conjunto de aplicações totalmente díspar. 

De forma análoga, existem sistemas operativos de aspecto e comportamento muito 

semelhante ao Linux, mas que não se tratam de Linux, pois o kernel Linux não está 

presente. Um exemplo disso é o sistema operativo Debian GNU/Hurd, baseado no 

sistema Debian, mas com o kernel substituído pelo kernel Debian GNU/Hurd. 

 O sítio de internet LWN.net (http://lwn.net/) tem vindo a cobrir as comunidades 

de Linux e software gratuito desde 1998, com o intuito de fornecer informação das 

comunidades de desenvolvimento de uma forma concisa, bem escrita e objectiva. O 

LWN tem vindo a fazer o rasteio das diversas distribuições de Linux desde 1999, 

fornecendo apontadores para os seus sítios e uma pequena descrição sobre cada uma 

delas. 

 A distribuidora Red Hat, Inc. (http://www.redhat.com/) fornece uma das mais 

conhecidas distribuições do mundo. Em 2003 a companhia anunciou a decisão de 

descontinuar a versão popular Red Hat Linux de forma a dedicar-se à linha Red Hat 

Enterprise Linux. O projecto Fedora substituiu a linha Red Hat Linux para a utilização 

em casa ou em pequenas empresas. A versão 9 do RedHat Linux foi lançada em 7 de 

Abril de 2003 e o seu suporte oficial terminou em 1 de Maio de 2004. O Red Hat 
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Enterprise Linux não é gratuito e inclui contractos de suporte para os clientes que 

exijam um sistema estável com informação de apoio e suporte. A versão 3 do Red Hat 

Enterprise foi lançada em 22 de Outubro de 2003. 

 O projecto Fedora (http://fedora.redhat.com/) é patrocinado pela empresa Red 

Hat, Inc. e suportado pela comunidade de distribuição do Red Hat Linux com o intuito 

de construir um sistema operativo de uso geral a partir exclusivamente de software 

gratuito. Serve também como câmara de testes dos produtos da linha Red Hat 

Enterprise. 

 O sistema operativo Linux não permite garantir a satisfação de restrições 

temporais da aplicação, ou seja, não é um sistema operativo de tempo-real. No entanto é 

possível alterar o kernel Linux através de módulos de tempo real. Estes módulos 

permitem tornar o kernel preemptivo de modo a satisfazer os requisitos temporais da 

aplicação. Existem duas extensões para tempo real: RTAI (Real-Time Application 

Interface; http://www.aero.polimi.it/~rtai/) e RTLinux (http://www.fsmlabs.com/). 

 A versão utilizada foi o Red Hat Linux 7.3 cuja versão do kernel é 2.4.18. Foi 

usado o RTAI como extensão de tempo real. Na aquisição de dados foi usado o driver 

Comedi (Control and Measurement Device Interface; http://www.comedi.org/), versão 

0.7.65, uma vez que tem interface ao RTAI.  

 

 

4.7.1 RTAI – Realtime Application Interface 

 

 Um sistema de tempo real pode ser definido como um sistema capaz de garantir 

os requisitos de tempo dos processos que controla. Deve ser rápido e previsível. Rápido 

significa com baixa latência, ou seja, capaz de responder a eventos externos e 

assíncronos num curto espaço de tempo. Previsível significa que é capaz de determinar 

o tempo de conclusão da tarefa com certeza. 

 O Linux é um sistema operativo multitarefa standard capaz de fornecer uma 

grande variedade de serviços, mas que não disponibiliza suporte para aplicações em 

tempo real. Quando se pretende o suporte para tempo real, é necessário efectuar 

algumas alterações nas fontes (sources) do kernel, isto é, no tratamento de interrupções 

e no escalonamento de tarefas. Assim, é possível obter uma plataforma de tempo real, 

não perdendo as funcionalidades do sistema operativo Linux. 
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 O RTAI consiste basicamente num serviço de despacho de interrupções: no 

essencial, o RTAI intercepta os pedidos de interrupção dos periféricos, e se necessário, 

redirecciona-os para o Linux. Não é uma modificação profunda do kernel, pois usa o 

conceito de HAL (Hardware Abstraction Layer) para obter informação do Linux e para 

interceptar algumas funções fundamentais. O RTAI considera o Linux como uma tarefa 

que executa em segundo plano, enquanto não ocorre nenhuma actividade de tempo real. 

 A escolha do módulo de tempo real recaiu sobre o RTAI devido à sua 

compatibilidade com a interface Comedi.   

 

 

4.7.2 Comedi – Control and Measurement Device Interface  

 

 O Comedi fornece a interface para um vasto conjunto de placas de aquisição e 

consiste basicamente em dois módulos complementares: comedi que implementa as 

funcionalidades do espaço kernel e o comedilib que implementa o acesso ao device 

driver a partir do espaço do utilizador. Além das primitivas para aceder às 

funcionalidades das placas de aquisição, também fornece primitivas para determinar o 

estado dos dispositivos instalados. Por exemplo, uma aplicação pode saber quais os 

canais que estão disponíveis, assim como os respectivos parâmetros físicos. 

 Juntamente com estruturas do espaço kernel que o comedi usa para modelar os 

recursos da placa de aquisição, são fornecidas funcionalidades tais como: 

• Instruction – permite efectuar a aquisição síncrona de um único dado num 

determinado canal ou efectuar a configuração de um canal. 

• Scan – permite repetir várias instructions sobre diferentes canais, com uma 

sequência e temporização programadas. 

• Command – permite desencadear e terminar uma aquisição autónoma (sem 

intervenção do software, através de temporizadores presentes na placa, ou 

eventualmente devido a triggers externos) sobre um determinado conjunto de 

canais. Os commands tornam-se por isso adequados para a realização de 

aquisições assíncronas através de um certo número de scans. 

 

 As estruturas básicas do Comedi são as seguintes: 
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• Channel – componente de baixo nível que representa as propriedades de um 

único canal de dados (entrada/saída analógica, entrada/saída digital). Cada canal 

tem associados parâmetros que especificam a gama de tensão, a tensão de 

referência, polaridade do canal (unipolar, bipolar) e factor de conversão entre 

tensão e unidades físicas. 

• Sub-device – conjunto de funcionalidades idênticas aos canais que são 

fisicamente implementados na mesma placa de interface (por exemplo, um 

conjunto de 16 saídas analógicas idênticas). Cada sub-device tem associado 

parâmetros para a especificação do número e tipo dos canais.  

• Device – conjunto de sub-devices implementados fisicamente na mesma placa de 

interface. Por exemplo, uma placa de aquisição pode apresentar um sub-device 

com 16 canais de entrada analógicos, outro sub-device com dois canais de saída 

analógica e um terceiro sub-device com 8 canais digitais de entrada/saída. Cada 

device apresenta parâmetros para o rótulo de identificação do fabricante, o rótulo 

de identificação fornecido pelo sistema operativo (que serve para distinguir 

várias placas do mesmo tipo), o número do sub-device, etc.. 

 

 Além das funcionalidades fornecidas através de chamadas às funções, o Comedi 

fornece também primitivas para configuração e gestão de buffer de dados, mecanismos 

de gestão de sincronismo e interrupções. A aquisição de dados pode sinalizar a 

respectiva conclusão através de uma interrupção ou chamada de uma função callback. 

Callbacks são também usadas para assinalar erros ocorridos durante o processo de 

aquisição, escrita no buffer, ou na conclusão de um scan ou aquisição que foram 

desencadeadas de forma assíncrona. 

 O Comedi suporta placas que apresentam as seguintes características: canais de 

entrada analógica, canais de saída analógica, canais digitais de entrada e canais digitais 

de saída. Os canais digitais são conceptualmente simples e não impõem muitos detalhes 

de configuração: número de canais, endereços no barramento e direcções 

(entrada/saída). Já a configuração dos canais analógicos é mais complicada, visto que 

podem ser programados para gerar ou ler uma tensão entre dois extremos (por exemplo, 

-10V e +10V), as placas podem ser programadas para adquirirem amostras de forma 

automática num conjunto de canais e numa dada ordem, ou para usar DMA para 

transferir dados para uma localização de memória sem a intervenção do processador. 
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4.7.3 Programas de Controlo dos Filtros Activos Série e Paralelo 

 

 Os programas desenvolvidos para o controlo dos filtros activos paralelo e série 

foram baseados na teoria p-q. O código correspondente ao controlo de cada um dos 

filtros foi introduzido num exemplo de demonstração para aquisição de dados em Linux 

tempo real, usando RTAI e Comedi, desenvolvido por Maarten Egmond, um dos muitos 

exemplos fornecidos juntamente com o Comedi. Nesse exemplo faz-se a leitura de uma 

entrada analógica e coloca-se o mesmo valor numa saída analógica 

 A leitura dos conversores analógico/digitais e a escrita nos conversores 

digital/analógicos foram feitas de forma simples, dando ordem de uma leitura a cada um 

dos canais e seguidamente uma ordem de escrita a cada uma das saídas. Seria 

aconselhável ter os conversores em funcionamento ininterrupto, para se obter o máximo 

de velocidade com um atraso mínimo, mas tal não foi possível, pois esta estratégia 

provoca o estouro (crash) do sistema operativo, por razões ainda desconhecidas. Mesmo 

com uma leitura (particularmente crítica) e escrita não optimizadas, conseguiu-se obter 

uma frequência de amostragem máxima de 14 kHz, correspondendo a 280 amostras por 

ciclo da rede eléctrica. No entanto esta taxa de amostragem provoca o “bloqueio” do 

computador para as outras tarefas, optando-se por uma frequência de amostragem de 

10 kHz, à qual corresponde uma taxa de 200 amostras por período da rede. Com esta 

frequência, o computador já permite um desempenho razoável das outras tarefas, e para 

a aplicação em causa, é suficiente. 

 

 

4.7.4 Solução Adoptada 

 

 A solução escolhida para efectuar o controlo do filtro activo série baseia-se no 

sistema operativo Linux munido do módulo de tempo real RTAI e do controlador de 

dispositivo Comedi. O controlador foi concebido especificamente para um filtro activo 

série monofásico, mas pode ser facilmente alterado para controlar filtros trifásicos. 

 O algoritmo de controlo baseia-se no controlo por comparação. A tensão de 

referência é gerada no computador a partir de uma tabela de valores de função seno 

sincronizada com as tensões da rede. Isto exige a determinação das passagens por zero 

da tensão da rede, mas o processo é simples, pois as tensões costumam apresentar 

formas de onda sem grandes variações, principalmente nos momentos de passagem pelo 
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zero, onde se faz a detecção. É também possível usar uma tabela de senos ligeiramente 

adiantada para compensar algum atraso introduzido pelo sistema. 

 A sincronização é feita no final de cada ciclo da tensão de referência: quando 

esta chega a zero, o ciclo seguinte é iniciado quando a placa de aquisição recebe um 

sinal de sincronismo proveniente da rede. Este processo é possível de implementar, pois 

a frequência da rede é seu o parâmetro mais preciso. 

A regulamentação prevê uma possibilidade de oscilação da frequência de 1 %, 

em torno do seu valor nominal (50 Hz). Sendo assim, é possível variar o relógio do 

controlador entre 9,9 kHz e 10,1 kHz, para fazer o sincronismo com a rede, o que 

corresponderia a um sinal de referência com possibilidade de variar entre 49,5 Hz e 

50,5 Hz respectivamente. 

 O algoritmo de controlo prevê também a possibilidade da variação da tensão 

disponível no barramento de corrente contínua, adaptando o ganho do circuito de 

controlo em função dessa tensão. Como a fonte de corrente contínua utilizada não é 

regulada, a variação de tensão aos seus terminais afectaria directamente a tensão de 

compensação gerada pelo filtro, diferindo do valor pretendido. 

 Na solução proposta, é necessário utilizar três canais analógicos de entrada da 

placa: canal 1 para medida da tensão actual da rede eléctrica, canal 2 para a detecção do 

sinal de sincronismo e canal 3 para a medida da tensão fornecida pela fonte de corrente 

contínua. Como se trata de um controlador para filtro monofásico, seria necessário 

utilizar apenas uma saída analógica, com o sinal de compensação a modular, no entanto 

optou-se por colocar também a sinusóide de referência na segunda saída analógica, para 

verificação do desempenho do sistema.  

 O programa que faz o controlo do filtro activo série encontra-se no Anexo J e 

denomina-se pot.c. Trata-se também de um programa construído com base no exemplo 

de Maarten Egmond. 

 

 

4.8 Conclusão 

 

 Existem técnicas específicas de aquisição de dados em computador, consoante a 

cadência e quantidade de dados a adquirir. O modo single-buffered é o mais simples 

mas apresenta um limite prático da quantidade de dados, pois vai enchendo a memória 

disponível com cada nova aquisição. O modo double-buffered é mais elaborado e 
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permite uma aquisição de dados virtualmente infinita e de elevada velocidade. Contudo,  

se a cadência dos dados for muito rápida, os dados são transferidos para o computador 

em “pacotes” bastante grandes, provocando um desfasamento elevado entre os dados 

que são recebidos pelo computador para processar e os dados que são adquiridos pela 

placa, originando problemas de sincronismo. 

 O LabVIEW é uma linguagem de programação gráfica que se está a tornar um 

standard em aplicações de controlo, monitorização, actuação, processamento de 

imagem, etc., baseadas em computador pessoal ou outros tipos de máquinas dotadas de 

processadores. O LabVIEW possibilita a construção de aplicações com relativa 

simplicidade e dotadas de uma interface com o utilizador muito semelhante à dos 

aparelhos de medida, logo, muito simples de usar. O LabVIEW é apenas um sistema de 

desenvolvimento de aplicações e não resolve os problemas inerentes aos sistemas 

operativos sem tempo real. Para isso existe uma versão em tempo real do LabVIEW, que 

não foi testada, pois trata-se de uma aplicação de custo muito elevado, o que inviabiliza 

os objectivos da solução proposta. As versões mais recentes do LabVIEW incluem os 

denominados instrumentos virtuais ponto por ponto, que se adaptam melhor a sistemas 

de controlo em tempo real, em vez dos instrumentos baseados em matrizes. 

 O Microsoft Windows não é um sistema operativo de tempo real. Esse facto 

impõe limites ao desempenho de um controlador implementado num computador 

pessoal que utiliza este sistema operativo. Os fabricantes de placas de aquisição de 

dados genéricas fornecem controladores de dispositivo indicados para sistemas lentos, 

tais como controlo de processos. As funções disponibilizadas nos controladores de 

dispositivo dos fabricantes revelam-se normalmente muito limitadas ou inadequadas 

para aplicações onde se pretende um sistema de controlo relativamente rápido: 

tipicamente com frequências de medição/actuação na ordem de alguns kHz. 

 Em ambiente Windows, a única possibilidade de contornar os problemas 

inerentes ao facto de se tratar de um sistema operativo sem tempo real é o 

desenvolvimento de um controlador de dispositivo adequado à aplicação, pois trabalha 

com níveis de prioridade de interrupção mais elevados e que podem ser definidos. 

Integrando o código da aplicação de controlo do filtro activo no controlador de 

dispositivo, consegue-se que a aplicação corra sempre em modo kernel, em vez de 

modo utilizador, desfrutando de maior prioridade e sofrendo menos atrasos relacionados 

com as passagens entre os modos, pois é sempre necessário guardar/recuperar o 

contexto da aplicação quando se passa de um modo para o outro. 
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 A construção de um controlador de dispositivo em Windows exige 

conhecimentos de programação avançados e um perfeito conhecimento do dispositivo 

de hardware que se pretende controlar. O controlador de dispositivo tem duas 

interfaces: uma com o sistema operativo, outra com o dispositivo de hardware. Em 

relação ao primeiro ponto, já existe documentação disponível, quanto ao segundo, as 

dificuldades são ainda maiores, pois os fabricantes de hardware não disponibilizam 

toda a informação necessária, e por vezes fornecem informações erradas – como foi o 

caso. 

 Uma alternativa interessante é o sistema operativo Linux. O Linux não é um 

sistema operativo de tempo real. No entanto o seu código fonte está disponível, sendo 

mais fácil efectuar as alterações necessárias para se obter um sistema de controlo em 

tempo real. Existem disponíveis módulos de tempo real com os quais se pode 

recompilar o kernel do sistema operativo, tornando-o um sistema de tempo real. Além 

disso existem também controladores de dispositivo desenvolvidos, não pelos fabricantes 

de hardware, mas sim por terceiros, que são indicados para aplicações de tempo real e 

que se adaptam a muitas das placas de aquisição de dados existentes no mercado. Tudo 

isto a custo nulo. 

 Atendendo à aplicação em causa, os dados devem ser adquiridos uma amostra de 

cada vez, seguidamente devem ser processados e depois devem activar-se as saídas. 

Numa aplicação deste tipo deve usar-se entrada/saída de dados programada (PIO) em 

vez de acesso directo à memória (DMA), pois este último só é aconselhável quando o 

volume de dados a transferir de uma só vez é muito grande. A aplicação deve também 

proporcionar uma linha de interrupção, e o processamento de entrada/saída de dados no 

sistema operativo deve ser de conclusão síncrona, pois isto significa que o pedido de 

interrupção é completado de forma imediata. O controlador desenvolvido em Windows 

satisfaz todos estes requisitos. Curiosamente, estes requisitos – perfeitamente adequados 

à aplicação que se pretende – simplificam a programação envolvida na construção do 

controlador de dispositivo. 

 


