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Capítulo 6 
 

 

Resultados Experimentais 
 

 

6.1 Introdução 

 

 Neste capítulo encontra-se um sumário do desempenho obtido com cada um dos 

tipos de sistemas de controlo implementados em computador pessoal para filtros activos 

de potência. É feita também uma comparação do desempenho do sistema de controlo 

baseado na teoria p-q, implementado em computador pessoal, com o mesmo sistema de 

controlo implementado numa placa comercial, munida de um microcontrolador. 

 No final do capítulo encontram-se as formas de onda e espectros obtidos 

experimentalmente em testes práticos do filtro activo série de potência. O teste consiste 

na compensação da tensão de alimentação de uma carga crítica, que se encontra 

distorcida devido a uma carga não linear ligada no mesmo barramento. Esta, ao 

consumir diversos harmónicos de corrente, provoca quedas de tensão não lineares nas 

impedâncias das linhas, distorcendo a tensão do sistema eléctrico. 

 Recorde-se que os resultados registados neste capítulo se referem a um 

computador pessoal possuindo um processador Intel Pentium III com um relógio a 

733 MHz e munido de uma placa de aquisição de dados com interface PCI. 

 

 

6.2 Sistema de Controlo em Microsoft Windows e LabVIEW 

 

 A linguagem de programação gráfica LabVIEW, usando como base o sistema 

operativo Microsoft Windows, foi utilizada para implementar sistemas de controlo para 

o filtro activo série trifásico, baseado na teoria p-q, e filtro activo série monofásico, 

baseado em controladores clássicos do tipo PI e por comparação. 
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Controlo Baseado na Teoria p-q 

 

 O controlo do filtro activo trifásico, baseado na teoria p-q, requer a aquisição dos 

valores das tensões e das correntes do sistema eléctrico. O VI desenvolvido para esse 

efeito faz a leitura das entradas analógicas da placa de aquisição de dados da forma mais 

elementar possível. 

 Os resultados obtidos com uma leitura simples das entradas analógicas são 

manifestamente insuficientes, como se pode verificar na figura 6.1. A sinusóide de 

referência possui uma frequência de 2,5 Hz e a base de tempo do osciloscópio foi 

ajustada para 20 ms/divisão. O sistema de entrada/saída é extremamente lento, cada 

patamar de saída dura quase 40 ms (o dobro do período das tensões da rede), 

inviabilizando por completo um sistema controlo simples, onde se faria uma aquisição 

de dados de todos os canais, seguidamente os cálculos do algoritmo de controlo, e por 

fim, a activação das saídas da placa de aquisição. 

 

 
Fig. 6.1 – Desempenho da entrada/saída de dados elementar 

 

Controlador Clássico – Controlador PI e por Comparação 

 

 Os controladores PI e por comparação foram utilizados para implementar o 

sistema de controlo do filtro activo monofásico. Estes controladores necessitam de ler 

apenas uma entrada analógica da placa de aquisição de dados e activar uma saída do 

mesmo tipo. Utilizaram-se métodos de leitura de dados optimizados, para conseguir 

aumentar a taxa de amostragem. 

Os resultados obtidos são satisfatórios, como se pode verificar nas fotografias do 

osciloscópio. Na figura 6.2 vêem-se as duas formas de onda utilizadas para o teste de 
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desempenho do controlador. A forma de onda superior é a tensão de referência 

introduzida num dos conversores analógico/digitais e a onda inferior é a saída do 

controlador, numa das saídas analógicas da placa, que foi ajustado para seguir a onda de 

entrada. A tensão de referência considerada tem uma frequência de 50 Hz, as escalas 

são 1 Volt/divisão e 2 ms/divisão. As ondas de entrada e saída parecem iguais. 

 Na figura 6.3, as escalas do osciloscópio foram ajustadas para 0,1 Volt/divisão e 

0,1 ms/divisão para se poder apreciar correctamente o desempenho do controlador. 

Nesta escala nota-se um atraso da saída em relação à entrada e seu o efeito de escada, 

característico de um a onda gerada a partir de um conversor digital/analógico. Como se 

pode ver, existe um atraso da saída em relação à entrada de cerca de 70 µs (considerado 

na esquina dos degraus da tensão de saída), e cada patamar da tensão de saída tem 

exactamente 100 µs de duração, correspondente à frequência de amostragem de 10 kHz. 

 

 
Fig. 6.2 – Ondas de entrada e saída do 

controlador em LabVIEW 

 
Fig. 6.3 – Atraso do controlador em LabVIEW 

 

 O controlador possui no entanto uma limitação: como o sistema operativo 

Windows XP não é de tempo real, para que a tensão de saída seja gerada com patamares 

de duração fixa (de 100 µs) e para que não haja perda de amostras, é necessário atribuir 

a prioridade máxima ao controlador no gestor de tarefas do sistema operativo, como se 

pode ver na figura 6.4. Apesar do nível de prioridade máximo ser denominado como 

Realtime, é de salientar, que este não corresponde de facto à execução de uma aplicação 

em tempo real. 

Alterando a prioridade da aplicação, o resultado obtido é o seguinte: o 

controlador funciona correctamente, com tempos bem definidos e sem perda de 

amostras, mas o computador fica “bloqueado”, não respondendo a nenhuma outra 

tarefa, nem a pedidos de interrupção do rato ou do teclado, por parte do utilizador. Isto 
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acontece, porque a frequência de amostragem considerada está próximo do limite físico 

que todo o sistema de controlo suporta. Para que o computador possa responder a outra 

tarefa, teria de se baixar bastante (para menos de 1/4) a frequência de amostragem, 

degradando consideravelmente o desempenho do controlador. 

 Mesmo com o computador “bloqueado” para outras tarefas, este tipo de 

controlador mostra-se apropriado, desde que se pretenda que o computador faça 

exclusivamente o controlo do filtro activo. 

 

 
Fig. 6.4 – Gestor de tarefas do Microsoft Windows XP 

 

 No quadro 6.1 encontra-se o sumário do desempenho deste controlador. O 

sistema de controlo não funciona em tempo real, mas é capaz de uma taxa de 

amostragem fixa de 200 amostras por cada ciclo da rede eléctrica e provoca um atraso 

de 70 µs, incluindo os tempos despendidos nos cálculos dos algoritmos de controlo (PI 

ou por comparação, conforme o caso). 

 

Tab. 6.1 – Desempenho do controlador clássico utilizando LabVIEW 

Processador iPentium III @ 733 MHz 

Tempo real Não 

Frequência de amostragem 200 amostras/ciclo (10 kHz) 

Atraso do controlador 70 µs (incluindo cálculos) 
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 Uma forma de melhorar um pouco o desempenho de um controlador baseado em 

computador pessoal, independentemente do sistema operativo, é diminuir o número de 

serviços do sistema. Experimentou-se reduzir ao máximo os serviços do Windows XP, 

tendo sido possível atingir uma frequência de amostragem de 13 kHz, ou seja, 260 

amostras por cada ciclo da rede. 

 

 

6.3 Sistema de Controlo em Microsoft Windows com Driver do Fabricante 

 

 Apresentam-se aqui os resultados obtidos com o sistema de controlo baseado em 

computador pessoal com sistema operativo Microsoft Windows, linguagem de 

programação Visual C++ e usando as funções do controlador de dispositivo 

disponibilizadas pelo fabricante da placa de aquisição de dados. 

 

Controlo Baseado na Teoria p-q 

 

 O algoritmo de controlo implementado baseou-se na teoria p-q. Os cálculos são 

efectuados em vírgula flutuante e dupla precisão, num tempo que oscila entre 3 µs e 

4 µs. O provoca um atraso de aproximadamente 200 µs, e é capaz de efectuar o 

algoritmo de controlo a uma frequência de amostragem cerca de 120 vezes superior à 

frequência da rede eléctrico (a menos de uma variação de ±2 %, causada pela ausência 

de controlo em tempo real). Os resultados obtidos são resumidos nas tabelas 6.2 e 6.3. 

 

Tab. 6.2 – Desempenho de cálculo utilizando Microsoft Windows 

Processador iPentium III @ 733 MHz 

Precisão dos cálculos Vírgula flutuante, dupla precisão 64 bit 

Duração dos cálculos 3 µs a 4 µs 

 

Tab. 6.3 – Desempenho de entrada/saída optimizadas utilizando Microsoft Windows 

Processador iPentium III @ 733 MHz 

Tempo real Não 

Frequência de amostragem Aprox. 120 amostras/ciclo (~6 kHz) 

Atraso do controlador Aprox. 200 µs 
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6.4 Sistema de Controlo em Microsoft Windows com Novo Driver 

 

Neste caso, os cálculos do algoritmo de controlo não devem utilizar números em 

vírgula flutuante. Isso é totalmente desaconselhado, ou mesmo impossível, quando se 

trabalha em modo kernel no Microsoft Windows, dependendo do hardware utilizado. É 

necessário efectuar os cálculos com números inteiros e 32 bit de precisão.  

A construção do novo device driver acabou por se revelar infrutífera, pois o 

fabricante da placa de aquisição de dados disponibiliza bastante informação, mas não 

toda a que seria necessária. Analisando o device driver desenvolvido com um debugger 

conclui-se que a interface deste com o sistema operativo funciona correctamente, no 

entanto a interface com a placa não, devido a falta ou incorrecção da informação 

disponibilizada pelo fabricante da placa. Assim sendo, não é possível apresentar 

resultados práticos obtidos com este sistema de controlo. 

 

 

6.5 Sistema de Controlo em Linux Tempo Real com Comedi e Comedilib 

 

 Para avaliar o desempenho do sistema usando Linux com um módulo de tempo 

real, introduziu-se um sinal sinusoidal com uma frequência de 50 Hz em cada uma das 

entradas analógicas da placa, colocou-se os valores de um dos sinais numa das saídas 

analógicas, e analisaram-se as formas de onda de uma das entradas e da saída. As 

figuras 6.5 e 6.6 mostram os resultados obtidos. 

 

 
Fig. 6.5 – Ondas de entrada e saída do 

controlador em Linux RT 

 
Fig. 6.6 – Atraso do controlador em Linux RT
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 Na figura 6.5 encontram-se o sinal de entrada, em cima, e o de saída, em baixo. 

Os sinais foram deslocados para poderem ser melhor apreciados. Nesta escala 

verifica-se que a saída é quase uma imagem perfeita da entrada. 

 A figura 6.6 mostra o atraso existente entre a entrada e a saída e a frequência de 

amostragem. A base de tempo do osciloscópio foi ajustada para 0,1 ms/divisão. Como 

se pode ver na imagem, o atraso entre a entrada e a saída é cerca de 50 µs e a frequência 

de amostragem é exactamente de 10 kHz, não havendo perda de amostras. 

A intervenção do utilizador ou o desempenho de outras tarefas pelo computador 

pessoal não influenciam o funcionamento deste sistema de controlo. 

 

Controlo Baseado na Teoria p-q 

 

 Os cálculos da teoria p-q são efectuados em vírgula flutuante e dupla precisão, 

num tempo de 4 µs. O controlador funciona em tempo real, provoca um atraso de 

aproximadamente 50 µs, e é capaz de efectuar o algoritmo de controlo a uma frequência 

200 vezes superior à da rede. As tabelas 6.3 e 6.4 resumem os resultados obtidos com 

esta estratégia. 

 

Tab. 6.3 – Desempenho de cálculo utilizando Linux RT 

Processador iPentium III @ 733 MHz 

Precisão dos cálculos Vírgula flutuante, dupla precisão 64 bit 

Duração dos cálculos 4 µs 

 

Tab. 6.4 – Desempenho de entrada/saída utilizando Linux RT 

Processador iPentium III @ 733 MHz 

Tempo real Sim 

Frequência de amostragem 200 amostras/ciclo (10 kHz) 

Atraso do controlador 50 µs 

 

Controlador por Comparação 

 

 O controlador por comparação para filtro activo série monofásico foi também 

implementado em Linux tempo real. Este sistema de controlo gera uma sinusóide de 

referência interna no computador, mede a tensão da rede eléctrica, mede também a 
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tensão disponível pelo barramento de corrente contínua e lê um sinal de sincronismo 

proveniente da rede eléctrica. São por isso necessários três canais analógicos de entrada 

e um de saída. 

A frequência máxima de amostragem possível é nesta situação de 30 kHz. No 

entanto optou-se, por manter a frequência de amostragem nos 10 kHz – valor possível 

quando se trata de um sistema de controlo para um filtro activo trifásico. 

O quadro 6.5 apresenta um resumo do desempenho do controlador por 

comparação para o filtro activo série monofásico, utilizando o sistema operativo Linux 

tempo real. A máxima frequência de amostragem possível é 30 kHz, correspondendo a 

600 amostras por ciclo da rede eléctrica (embora se tenha utilizado apenas 10 kHz), e o 

atraso causado pelo controlador, incluindo a tempo despendido nos cálculos é de 30 µs. 

 

Tab. 6.5 – Desempenho do controlador por comparação utilizando Linux RT 

Processador iPentium III @ 733 MHz 

Tempo real Sim 

Frequência de amostragem 200 (600 máx.) amostras/ciclo (10 kHz) 

Atraso do controlador 30 µs (incluindo cálculos) 

 

 

6.6 Resultados Obtidos com um Microcontrolador 

 

 Um filtro activo de potência do tipo paralelo foi desenvolvido no Departamento 

de Electrónica Industrial da Universidade do Minho, no âmbito de um trabalho de 

doutoramento [6]. O seu sistema de controlo foi implementado com uma placa baseada 

no microcontrolador i80296SA @ 40 MHz da Intel. É interessante apresentar aqui os 

resultados obtidos utilizando esta tecnologia. 

 

Controlo Baseado na Teoria p-q 

 

 O desempenho obtido com esse microcontrolador está resumido nas tabelas 6.6 e 

6.7. Os cálculos da teoria p-q foram efectuados sobre números inteiros com uma 

precisão de 8 bit, e demoram 50 µs. O sistema de controlo trabalha em tempo real, é 

capaz de efectuar o ciclo de controlo a uma frequência 300 vezes superior à da rede 

eléctrica, e causa um atraso de 66,7 µs. 
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O atraso do controlador foi “mascarado” usando as amostras do ciclo anterior 

para gerar as referências do ciclo presente. Empregando esta técnica, o atraso em regime 

permanente não é notado. Esta forma de “mascarar” o atraso em regime permanente não 

é exclusiva dos microcontroldadores, sendo também possível implementá-la em 

computador pessoal, desde que este funcione em tempo real. 

 

Tab. 6.6 – Desempenho de cálculo do microcontrolador 

Processador i80296 @ 40 MHz 

Precisão dos cálculos Números inteiros 8 bit 

Duração dos cálculos 50 µs 

 

Tab. 6.7 – Desempenho de entrada/saída do microcontrolador 

Processador i80296 @ 40 MHz 

Tempo real Sim 

Frequência de amostragem 300 amostras/ciclo (15 kHz) 

Atraso do controlador Atraso 66,7 µs (“mascarado”) 

 

 

6.7 Distorção da Tensão Devida a Rectificador com Filtro Capacitivo 

 

 Os rectificadores com filtro capacitivo e resistência, são como já foi  referido no 

ponto 3.2, causadores de distorção na tensão de alimentação. A figura 6.7 mostra as 

formas de onda de tensão no protótipo construído para simular as impedâncias das 

linhas. A onda de maior amplitude corresponde à tensão da rede (convertida para um 

valor mais baixo através de um transformador de isolamento) e a onda da tensão aos 

terminais da carga é a que exibe abaixamentos de tensão nas amplitudes maiores.  

 As quedas tensão provocadas pelo rectificador com filtro capacitivo podem 

variar bastante, dependendo das impedâncias do sistema de alimentação, do valor da 

corrente média consumida pela carga, e do valor da capacidade do condensador de 

filtragem. Neste caso, a tensão de alimentação é de 50 V, as linhas possuem uma 

indutância de 1 mH e 1 Ω de resistência. A corrente média consumida pela carga foi 

ajustada a 2,5 A e a capacidade da bateria de condensadores de filtragem é 2 mF. 
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Fig. 6.7 – Distorção da tensão devida a rectificador com carga capacitiva 

 

 

6.8 Compensação da Distorção da Tensão com Filtro Activo Série 

 

 O filtro activo série monofásico desenvolvido destina-se a compensar a distorção 

da tensão aplicada a uma carga crítica, ligada em paralelo com a carga que provoca a 

distorção da tensão (ver figura 6.8). Os valores de resistência e indutância das linhas 

foram mantidos iguais a 1 Ω e 1 mH, respectivamente. A carga não linear inclui uma 

resistência variável, que permite variar a distorção da tensão, conforme a corrente por si 

consumida. Existe também um interruptor de bypass, que permite fazer a alimentação 

da carga crítica em paralelo com a carga não linear, ou então, ligar o filtro activo em 

série com a carga crítica, compensando a distorção da tensão aos seus terminais. 

 

 
Fig. 6.8 – Esquema eléctrico para teste do filtro activo série 

 

 Fizeram-se alguns testes práticos ao funcionamento do filtro série como 

compensador de tensões, cujos resultados são apresentados nas figuras seguintes. Em 

todas as formas de onda apresentam-se a tensão de referência a verde, a tensão 
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distorcida pela carga não linear a castanho, a tensão de compensação gerada pelo filtro a 

vermelho e a tensão aplicada à carga crítica a azul. O espectro situado à direita de cada 

uma das figuras é respeitante à tensão aplicada na carga crítica, em cada uma das 

situações. 

 

 

6.8.1 Testes com Sinal de Referência Extraído da Rede 

 

 Os testes efectuados utilizando como sinal de referência a tensão da rede servem 

apenas para verificar o funcionamento do sistema proposto. Numa aplicação real não é 

possível usar esta referência, sendo por isso necessário gerar a referência a partir do 

circuito de controlo. É de salientar, que já existe alguma distorção na tensão de 

referência, pois o sinal usado como referência é a tensão disponível no laboratório, que 

apresenta uma taxa de distorção harmónica de cerca de 3 %, medida com um aparelho 

analisador de qualidade de energia.  

 Inicialmente, a carga não linear foi ajustada para provocar uma pequena 

distorção da tensão, tal como se pode ver na figura 6.9, onde se verifica um ligeiro 

abaixamento da tensão. Na mesma figura à direita pode ver-se o espectro da tensão 

resultante e constatar que a taxa de distorção harmónica nesta situação é de 4,9 %. 

 

   
Fig. 6.9 – Distorção inicial baixa: tensão na rede, de compensação, 

tensão na carga e seu espectro, antes da compensação 

 

 Ligando o filtro activo série, a distorção da tensão de alimentação da carga 

crítica diminui, como se pode concluir pela análise tanto das formas de onda como pelo 

espectro da tensão, apresentados na figura 6.10. 
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 Como se pode verificar, a taxa de distorção harmónica que era inicialmente de 

4,9 % passou a 3,1 % (valor da distorção original da rede eléctrica) e o valor eficaz da 

tensão passou de 47,7 V para 50,4 V. 

 

   
Fig. 6.10 – Distorção inicial baixa: tensão na rede, de compensação, 

tensão na carga e seu espectro, depois da compensação 

 

 Seguidamente, ajustou-se a carga não linear para provocar uma elevada 

distorção da tensão, como se pode verificar pelas formas de onda e pelo espectro da 

figura 6.11.  

 

   
Fig. 6.11 – Distorção inicial elevada: tensão na rede, de compensação, 

tensão na carga e seu espectro, antes da compensação 

 

 Ligando novamente o filtro série e analisando os resultados da figura 6.12, 

verifica-se uma melhoria notável da tensão aplicada à carga crítica, cuja taxa de 

distorção harmónica passou de 18,3 % para 4,5 % e cujo valor eficaz passou de 34,4 V 

para 48,9 V. 
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Fig. 6.12 – Distorção inicial elevada: tensão na rede, de compensação, 

tensão na carga e seu espectro, depois da compensação 

 

 

6.8.2 Testes com Sinal de Referência Gerado pelo Computador 

 

 Numa aplicação real, é necessário gerar a tensão de referência a partir do circuito 

de controlo. O sinal de referência é gerado a partir do computador pessoal, sendo 

sincronizado com a rede eléctrica, e visa a obtenção de uma tensão na carga critica com 

valor eficaz de 48 V. É também necessário prever a variação da tensão na fonte de 

alimentação de corrente contínua, pois esta é em princípio não regulada. No sistema 

ensaiado, o valor desta tensão também é afectado pela queda de tensão na impedância 

que simula a impedância das linhas de um sistema eléctrico real. 

 Tal como nos ensaios anteriores, ajustou-se de início a carga não linear para 

provocar uma pequena distorção da tensão, provocando o abaixamento da tensão na 

carga crítica para 46,4 V com uma taxa de distorção harmónica de 4,5 %, como se pode 

ver na figura 6.13. 

 

   
Fig. 6.13 – Distorção inicial baixa: tensão na rede, de compensação, 

tensão na carga e seu espectro, antes da compensação 
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 Ligando o filtro, através do interruptor de bypass, a tensão aplicada à carga 

crítica sobe para 48,2 V e a sua distorção desce para 1,3 %, como pode verificar-se na 

figura 6.14. 

 

   
Fig. 6.14 – Distorção inicial baixa: tensão na rede, de compensação, 

tensão na carga e seu espectro, depois da compensação 

 

 Ajustou-se de seguida a carga não linear para provocar uma distorção mais 

elevada da tensão do barramento de corrente alternada, onde a carga critica se encontra 

ligada. Neste caso, a tensão desceu para um valor eficaz de 37,2 V e a sua taxa de 

distorção harmónica estabeleceu-se nos 13,2 %, tal como ilustra a figura 6.15. 

 

   
Fig. 6.15 – Distorção inicial elevada: tensão na rede, de compensação, 

tensão na carga e seu espectro, antes da compensação 

 

 Nesta situação, com o filtro activo ligado, a tensão de alimentação da carga 

crítica melhora consideravelmente mais uma vez. Pode constatar-se pela figura 6.16 que 

a tensão passa para 48,2 V e a sua distorção desce para 1,8 %. 
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Fig. 6.16 – Distorção inicial elevada: tensão na rede, de compensação, 

tensão na carga e seu espectro, depois da compensação 

 

 Testou-se também o sistema a compensar a distorção da tensão disponível no 

laboratório. A taxa de distorção harmónica desta tensão varia ao longo do dia mas 

situa-se em torno dos 3 %, e pode ser facilmente visível com um osciloscópio (ver 

figura 6.17). 

 Para fazer este ensaio, retirou-se do circuito a impedância que simulava as linhas 

nos ensaios anteriores. No momento em que se fez o ensaio, a tensão disponível era de 

50,3 V no secundário do transformador de isolamento e apresentava uma distorção de 

2,4 %, como ilustra a figura 6.17. Nesta figura pode verificar-se também que todo o 

circuito de compensação se encontra desligado, para perturbar o menos possível as 

medidas efectuadas. 

 

   
Fig. 6.17 – Compensação da distorção da rede: tensão na rede, de compensação, 

tensão na carga e seu espectro, antes da compensação 

 

 Ligando mais uma vez o circuito de compensação, verifica-se que este é capaz 

de melhorar a qualidade da alimentação da carga crítica, pois como se pode ver na 
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figura 6.18, a tensão desce para 48,5 V, sendo o valor eficaz desejável para a tensão da 

carga de 48,0 V, e a taxa de distorção desce para 0,9 %. 

 

   
Fig. 6.18 – Compensação da distorção da rede: tensão na rede, de compensação, 

tensão na carga e seu espectro, depois da compensação 

 

 

6.9 Conclusão 

 

 O sistema operativo Windows apresenta várias limitações na implementação de 

sistemas de controlo de alto desempenho, para processos rápidos, pois não está 

vocacionado para tal. As limitações advêm do facto de não ser um sistema operativo de 

tempo real e dos programas funcionarem em modo utilizador em vez de funcionarem 

em modo kernel, desfrutando assim de maior prioridade. É necessário alterar 

manualmente as prioridades das tarefas no gestor de tarefas, obtendo-se, mesmo assim, 

resultados um pouco pobres, independentemente da linguagem de programação, seja 

Visual C++, LabVIEW ou outra. 

 O número de entradas analógicas que é necessário utilizar para implementar o 

sistema de controlo baseado num computador pessoal é determinante no desempenho 

que se consegue obter: quanto mais entradas analógicas existirem, menor será a 

frequência de amostragem máxima. 

 A forma de ultrapassar os problemas mencionados consiste no desenvolvimento 

de um controlador de dispositivo adaptado à aplicação que se pretende. Tal nem sempre 

é possível, pois os fabricantes protegem-se, não disponibilizando toda a informação 

necessária para o efeito. 
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 Utilizando o sistema operativo Linux, dotado dos respectivos módulos de tempo 

real, conseguem-se obter desempenhos satisfatórios, pois trata-se já de um sistema 

vocacionado para aplicações de controlo em tempo real. 

 É possível melhorar a taxa de amostragem/actuação do controlador diminuindo a 

quantidade de serviços activos no sistema operativo, pois muitas vezes há serviços que 

nem sequer são utilizados. 

 Quando se compara o desempenho de um sistema de controlo implementado em 

computador pessoal com o de um sistema implementado num microcontrolador ou num 

DSP, conclui-se que o computador possui uma capacidade de cálculo muito superior, 

mas possui um sistema de entrada/saída de dados mais lento.   

 Quanto ao funcionamento do filtro activo série, verifica-se uma melhoria 

considerável na qualidade da tensão fornecida quando este é ligado, conseguindo 

fornecer uma tensão de melhor qualidade do que a tensão disponível no laboratório 

Por outro lado, o atraso do circuito de controlo, juntamente com o efeito devido 

ao tempo morto do inversor e atraso provocado pelo seu filtro de saída provocam um 

pequeno atraso na saída do filtro, que também contribui para a existência de alguma 

distorção da tensão, mesmo depois do filtro ligado. 

 


