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Capítulo 7 
 

 

Conclusões e Trabalho Futuro 
 

 

7.1 Conclusões 

 

 O objectivo primordial desta tese residiu na proposta de uma solução alternativa 

ao controlo dos filtros activos de potência, recorrendo à implementação do circuito de 

controlo num computador pessoal de uso genérico, com um sistema operativo standard 

e munido de uma carta de aquisição de dados de uso geral. 

 Esta solução foi proposta por apresentar diversas vantagens: o custo 

relativamente baixo do equipamento; a elevada capacidade de processamento; a 

versatilidade do uso de um computador pessoal, permitindo implementar facilmente 

outras tarefas, tais como a análise remota dos sistemas; a possibilidade de 

armazenamento de eventos importantes; a inserção dos dados mais relevantes em bases 

de dados; a facilidade de integração com outros sistemas, e uma vasta gama de 

possibilidades permitida pelo uso de um computador pessoal. 

 Do trabalho desenvolvido pode concluir-se que a implementação de sistemas de 

controlo para filtros activos potência em computador pessoal é possível, mas apesar de 

um computador pessoal ter um processador extremamente rápido quando comparado 

com os microcontroladores disponíveis, esta estratégia de controlo é complexa, pois um 

computador pessoal não foi concebido para desempenhar este tipo de funções. 

 Os maiores problemas estão relacionados com os sistemas operativos 

multitarefas standard. Esses problemas podem ser torneados através de programação 

avançada – sendo para isso necessário conhecer em profundidade todo o hardware 

utilizado: computador pessoal e placa de aquisição de dados. 

O sistema operativo Microsoft Windows não é um sistema operativo de tempo 

real, possuindo um sistema de mensagens que leva a uma latência variável. Além disso, 

tratando-se de um sistema operativo multitarefa, sempre que é feito um pedido de 
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interrupção de prioridade mais elevada, o sistema tenta atender esse pedido, 

interrompendo assim a tarefa em execução. A única forma de resolver, ou minorar estes 

problemas em Windows é através do desenvolvimento de um device driver novo para a 

placa de aquisição de dados, que possua funções mais apropriadas para a tarefa em 

causa, e que faça todos os cálculos do controlador em modo kernel, pois este modo 

possui níveis de prioridade mais elevados. O desenvolvimento desse driver revelou-se 

infrutífero, pois o fabricante da placa de aquisição de dados não disponibilizou toda a 

informação necessária. 

 O sistema operativo Linux com um módulo de tempo real e um device driver 

apropriado é a solução mais adequada para implementar sistemas de controlo em 

computador pessoal, onde existam restrições temporais da mesma ordem de grandeza, 

das que os sistemas de controlo de filtros activos de potência necessitam para funcionar 

convenientemente – frequências de amostragem de uma ou duas dezenas de kHz. 

 As placas de aquisição de dados são normalmente ligadas ao barramento PCI do 

computador pessoal, não tirando todo o partido da velocidade do processador central, e 

são normalmente destinadas a fazer aquisição de dados ou controlo de processos. 

Habitualmente são muito limitadas no controlo de sistemas em tempo real, pois os 

fabricantes não prevêem esse tipo de utilização, os device drivers que são fornecidos 

não disponibilizam as funções mais adequadas e os programas de controlo funcionam 

em modo user (baixa prioridade), quando deveriam funcionar em modo kernel (alta 

prioridade). Existem no entanto algumas placas mais recentes, que segundo os 

fabricantes, estão optimizadas para operações do tipo estímulo/resposta [114-117]. 

 Um sistema de controlo baseado em microcontrolador ou em DSP tem uma 

capacidade de cálculo muito inferior à de um computador pessoal, mas possui um 

sistema de entrada/saída de dados mais rápido e simples de utilizar. Num caso geral, 

pode concluir-se que os circuitos de controlo baseados em computador pessoal 

fornecem melhores resultados no caso de aplicações onde não seja necessária uma 

frequência de amostragem muito alta, mas onde os algoritmos de controlo exijam 

cálculos intensos e de elevada complexidade.  

 A teoria p-q é muito eficiente e simples de utilizar no sistema de controlo dos 

filtros activos paralelos, onde os sinais de referência (correntes desejadas) são à partida 

desconhecidas e dependentes da carga. Na maior parte das vezes a distorção da tensão é 

suficientemente pequena para se poder fazer os cálculos directamente com os valores de 

tensão medidos em vez de ser necessário determinar as suas componentes fundamentais 
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de sequência positiva. Por outro lado, se for pretendida uma estratégia de potência 

constante na fonte, o nível de distorção das tensões do sistema não é relevante para os 

cálculos a efectuar pelo sistema de controlo. 

 No caso dos filtros activos do tipo série, regra geral, as correntes são demasiado 

distorcidas, sendo necessário determinar as componentes fundamentais de sequência 

positiva para se poder aplicar o algoritmo de compensação baseado na teoria p-q, de 

forma a tornar as tensões sinusoidais. O algoritmo de potência constante não será 

adequado para um filtro activo série, pois a ideia principal é eliminar a distorção das 

tensões. 

No caso dos filtros activos série a compensar tensões, os valores desejados para 

as tensões são conhecidos (valor eficaz de 400 V, por exemplo), sendo possível gerar os 

sinais de referência sincronizados com as tensões a compensar e usar um controlador 

clássico, por exemplo. 

A lei permite uma variação da tensão em torno do seu valor pretendido (± 5 % 

em Portugal), sendo preferível manter o filtro desligado para minimizar as perdas, no 

caso da tensão se encontrar dentro dos limites legais. 

 As componentes fundamentais de sequência positiva das tensões ou correntes de 

um sistema trifásico podem ser determinadas com sucesso por circuitos inseridos no 

sistema de controlo dos filtros activos, nomeadamente por um circuito PLL ou por um 

filtro vectorial adaptativo. 

 O filtro activo série revela-se eficaz na redução do conteúdo harmónico presente 

nas tensões de um sistema eléctrico, conseguindo-se uma alimentação com uma taxa de 

distorção harmónica total inferior à disponibilizada pelo distribuidor de energia 

eléctrica. 

 O trabalho desenvolvido no âmbito desta tese de doutoramento, consistiu 

essencialmente na implementação de: um filtro activo série monofásico, controlado a 

partir de um computador pessoal com o sistema operativo Linux tempo real (concluído); 

um filtro vectorial adaptativo digital, capaz de extrair a componente directa fundamental 

das tensões ou correntes de um sistema trifásico, controlado com DSP (em fase de 

implementação); um filtro activo paralelo para sistemas trifásicos com neutro (em fase 

de conclusão). 
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7.2 Trabalho Futuro 

 

 As ideias fundamentais desta tese foram apresentadas, testadas e analisadas. No 

entanto é possível desenvolver mais a solução encontrada, sendo para isso necessário 

executar ainda algumas tarefas de cariz mais específico, nomeadamente, a 

implementação de um filtro activo série trifásico. Um outro objectivo a atingir é a 

ligação combinada dos filtros activos paralelo e série de forma a construir um 

condicionador de qualidade de energia unificado. 

 A avaliação da possibilidade de efectuar a modulação dos sinais de referência 

gerados pelo circuito de controlo no computador pessoal é também uma tarefa 

interessante. Os sinais de controlo para os semicondutores de potência poderiam ser 

directamente retirados das saídas digitais da placa de aquisição de dados, contornando o 

problema do número insuficiente de saídas analógicas destas placas e dispensando a 

necessidade de hardware adicional. 

 A fonte de corrente contínua utilizada para alimentar o filtro pode não ser a mais 

indicada em alguns casos, pois também ela provoca alguma distorção da tensão que se 

pretende corrigir. Uma alternativa seria, por exemplo, um rectificador com consumo de 

corrente sinusoidal. No entanto, a substituição da fonte de corrente contínua apenas por 

condensadores seria essencial para que o circuito de potência se comporte realmente 

como um filtro activo série, sendo por isso necessário explorar esta possibilidade. 

 Finalmente, pretende-se ainda a aplicação dos filtros activos a fontes de energia 

alternativas, de forma a obter-se os valores de tensão e corrente pretendidos, procurando 

extrair o máximo de potência disponível dessas fontes. 

 Quanto ao circuito de controlo propriamente dito, a construção de uma placa de 

aquisição de dados para o barramento PCI do computador com as especificações 

adequadas para este tipo de aplicação de tempo real, juntamente com o desenvolvimento 

de um conjunto de device drivers apropriados, tanto para o sistema operativo Microsoft 

Windows, como para o Linux, seria indispensável para se conseguir optimizar o 

desempenho do sistema de controlo implementado em computador pessoal. 

 O desenvolvimento de uma nova placa de aquisição e respectivos device drivers 

também seria a solução para um outro problema que não se prende directamente com as 

especificações do hardware e software: os fabricantes não fornecem toda a informação 

sobre os seus produtos, impedindo o desenvolvimento de um novo conjunto de device 

drivers mais adequados a determinadas aplicações. 


