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______________________________________________________________________ 

Resumo 

______________________________________________________________________ 

 

Com o avanço da tecnologia de equipamentos, das formas de geração e utilização de 

energia, os parâmetros de qualidade de energia passam a influenciar de forma mais 

expressiva os diversos tipos de cargas consumidoras. Atualmente, são muitos os tipos 

de equipamentos que analisam a qualidade de energia. Entretanto, existe a necessidade 

de criar dispositivos que, além de realizar medições e calcular parâmetros, encontrem 

falhas, sugiram alterações, e possam dar suporte ao gerenciamento da instalação. Além 

disso, é necessário garantir que tais dispositivos sejam acessíveis. Para manter esse 

equilíbrio, deve ser utilizado um método de medição de grandezas que não requeira 

grandes recursos de processamento ou de memória. O trabalho mostra que aplicação do 

algoritmo de Goertzel, em comparação com a comumente utilizada FFT, permite que as 

medições sejam feitas utilizando muito menos recursos de hardware, disponibilizando 

espaço na memória para implementação de funções de gerenciamento. O ponto inicial 

do trabalho consiste na pesquisa dos distúrbios que são mais frequentes para 

consumidores de baixa tensão. Em seguida é proposto o diagrama funcional que 

indicará o que será medido, calculado, quais problemas serão detectados e que soluções 

podem ser encontradas. Através da simulação do algoritmo de Goertzel utilizando o 

Scilab, é possível calcular componentes de frequência de um sinal distorcido com 

resultados satisfatórios. Finalmente, é montado o protótipo e são realizados os testes, 

ajustando os parâmetros necessários para que se consiga manter o dispositivo confiável 

sem aumentar seu custo. 

 

Palavras-chave: Gerenciamento Eletrônico de Instalações Elétricas, Qualidade de 

Energia, Algoritmo de Goertzel, Instalações Elétricas. 
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______________________________________________________________________ 

Abstract 

______________________________________________________________________ 

 

With the progress of devices technology, generation and use of energy ways, power 

quality parameters start to influence more significantly the various kinds of power 

consumers. Currently, there are many types of devices that analyze power quality. 

However, there is a need to create devices, and perform measurements and calculate 

parameters, find flaws, suggest changes, and to support the management of the 

installation. In addition, you must ensure that such devices are accessible. To maintain 

this balance, one magnitude measuring method should be used which does not require 

great resources processing or memory. The work shows that application of the Goertzel 

algorithm, compared with the commonly used FFT allows measurements to be made 

using much less hardware resources, available memory space to implement 

management functions. The first point of the work is the research of troubles that are 

more common for low voltage consumers. Then we propose the functional diagram 

indicate what will be measured, calculated, what problems will be detected and that 

solutions can be found. Through the Goertzel algorithm simulation using Scilab, is 

possible to calculate frequency components of a distorted signal with satisfactory results. 

Finally, the prototype is assembled and tests are carried out by adjusting the parameters 

necessary for one to maintain a reliable device without increasing its cost. 

 

Keywords: Electronic Management of Electrical Installations, Power Quality, 

Goertzel’s Algoritm, Electrical Installations. 
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______________________________________________________________________ 

Capítulo 1 

Introdução 
______________________________________________________________________ 

 

Atualmente, são diversos os problemas relacionados à qualidade da energia nas 

instalações elétricas. O perfil do consumo de energia tem se modificado ao longo dos 

anos tanto pelo o crescimento da demanda como pela alteração da natureza das cargas. 

Com uma participação mais expressiva das cargas não lineares, problemas que antes 

eram irrelevantes passaram a modificar razoavelmente o comportamento dos sistemas 

de potência, gerando a necessidade de se estabelecer novos parâmetros e indicadores de 

qualidade.  

As unidades consumidoras alimentadas em baixa tensão são bastante prejudicadas 

por não possuírem uma forma de monitorar a energia entregue pela concessionária. Os 

distúrbios ocorridos tanto no lado de alta como de baixa tensão podem causar graves 

problemas para os equipamentos e instalações, de maneira geral. Muitas vezes, 

sobretensões, subtensões, transitórios ou ainda outros distúrbios somente são 

identificados após a queima de algum equipamento.   

Além disso, deve-se considerar outro tipo de problema: crescimento e alteração de 

cargas, onde carga nesse contexto se refere a um equipamento ou um conjunto de 

equipamentos. Existem unidades que, por terem um layout físico estático, apresentam 

perfis uniformes de consumo e demanda. Porém, existem também alguns casos que 

necessitam de constantes alterações no posicionamento de equipamentos em virtude da 

chegada de outro equipamento ou por um motivo qualquer. Ambientes como 

laboratórios, centros de pesquisa, entre outros, normalmente requerem constantes 

modificações, seja por mudança de pessoal ou por chegada de novos recursos. 

A alteração de cargas, bem como a inserção de novos equipamentos, se for feita sem 

planejamento, pode causar problemas que afetam tanto a própria instalação como as 

instalações adjacentes.  

Os distúrbios da qualidade de energia podem ser traduzidos em mau funcionamento 

ou até mesmo a queima de equipamentos, podendo causar perda total dos tais. Sem 
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contar o prejuízo de tempo e o atraso na produção quando máquinas deixam de 

funcionar.  

A partir do exposto, ressalta-se a necessidade de monitoramento e gerenciamento 

eletrônico de energia elétrica que seja voltado para as unidades consumidoras de baixa 

tensão com pequena ou média carga instalada. Tal sistema deve alertar o usuário sobre a 

ocorrência de distúrbios ou alterações no fornecimento de energia, além de fornecer 

dados úteis para auxiliar a equipe de técnica em projetos, manobras e no planejamento 

de operações. 

 

1.1 Monitoramento de Energia Elétrica  

Equipamentos que monitoram energia são simplesmente medidores dotados de 

funções que vão além de simples medições de grandezas. Em geral calculam parâmetros 

que expressam a ocorrência de problemas, seja de caráter transitório ou permanente. 

Alguns dispositivos fazem o monitoramento de apenas uma grandeza, como os relés de 

falta de fase, relé de desequilíbrio. Outros possuem um maior número de grandezas 

monitoradas, como os analisadores de energia. Alguns apenas medem e informam os 

resultados, enquanto outros possuem algum tipo de ação em resposta ao problema 

detectado.  

 

1.1.1 Forma de Coleta de Sinais 

Os equipamentos de monitoramento de energia elétrica, na sua maioria, são 

dispositivos microprocessados, com leitura de tensões e correntes através de conversão 

analógico-digital. As amostras dos sinais são processadas e cálculos são executados 

tendo como dados de entradas os valores binários de cada amostra. Utilizam sensores de 

corrente e tensão para a adequação do nível do sinal às portas dos conversores AD dos 

chips de processamento. Os transdutores de corrente geralmente são TCs, resistores 

shunt ou sensores de efeito hall. Os transdutores de tensão normalmente são divisores 

resistivos, com possibilidade de utilização de transformador (TOLEDO, 2012).  

O transformador, apesar de não ser essencial, é de grande importância para tais 

equipamentos, já que, além de realizar a transformação de tensão, provê isolação entre o 

primário e o secundário, além de eliminar ruídos de alta frequência (SENRA, 2013).  

 



   17 

  

1.1.2 Medição de Valores Eficazes 

Com o crescimento das cargas não lineares, a medição do valor eficaz de uma 

determinada grandeza não pode mais ser feita apenas coletando os valores de pico e 

aplicando uma relação matemática para encontrar o valor RMS. Daí, surge a 

necessidade de se desenvolver técnicas capazes de permitir a medição de valores 

eficazes para ondas senoidais distorcidas ou até mesmo ondas não senoidais (BRAGA, 

2010). 

À medida em que circuitos integrados são desenvolvidos para realizar o cálculo RMS 

de forma puramente analógica, algoritmos são implementados em microcontroladores 

com o intuito de se calcular valores eficazes de forma discreta, amostra por amostra.  

 

1.1.3 Análise de Frequência 

Apesar de existirem outras maneiras de filtrar uma determinada componente de 

frequência em um sinal distorcido, uma técnica amplamente utilizada é a transformada 

discreta de Fourier, principalmente quando se trabalha com sinais periódicos em regime 

permanente. Quando se analisa eventos transitórios, a FFT pode gerar resultados 

imprecisos, sendo mais apropriado utilizar outras técnicas, tais como a transformada 

Wavelet (PEREIRA JUNIOR e KAGAN, 2009). A análise de frequência de sinais 

elétricos contribui significativamente para se mensurar problemas como distorção 

harmônica total, seja de corrente ou de tensão, permitindo a coleta de dados para a 

correção de problemas em instalações elétricas.  

 

1.2 Equipamento proposto x Analisadores de Energia x 

Multimedidores 

Dentre os equipamentos conhecidos, os que mais se aproximam da proposta deste 

trabalho são os analisadores de energia e os multimedidores, motivo pelo qual serão 

comentadas algumas de suas funcionalidades, bem como vantagens e desvantagens. 

 

1.2.1 Multimedidores 

São dispositivos capazes de realizar medições de várias grandezas elétricas. 

Geralmente possuem transformadores de corrente no seu interior, os quais são 
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acessíveis por meio de bornes. As entradas destinadas à medição de tensão também são 

através de bornes.  

O objetivo principal dos multimedidores é a própria medição das grandezas, 

dispondo-as através de mostradores digitais e substituindo os obsoletos medidores 

analógicos. Alguns modelos possuem funções de monitoramento, ativando alarmes, 

enviando mensagens sempre que a medição de uma determinada grandeza alcançar um 

valor inadequado.  

A interface de usuário é simples, com poucas teclas é possível manusear o 

equipamento e fazer diversos ajustes operacionais. A comunicação pode ser feita 

seguindo padrões frequentemente utilizados na automação industrial. Tal fato permite 

aos multimedidores operarem em conjunto com outros dispositivos seguindo um mesmo 

propósito.   

 

1.2.2 Analisadores de Energia 

De forma semelhante aos multimedidores, são capazes de medir grandezas elétricas, 

porém com outra finalidade: a de se qualificar e quantificar os problemas relacionados à 

qualidade da energia elétrica. Na sua grande maioria são dispositivos portáteis e dotados 

de acessórios de medição, como garras, conectores e outros. Em geral são manuseados 

por um profissional que é acionado quando existe a suspeita de problemas.  

Tais dispositivos possuem uma capacidade de processamento bastante superior aos 

primeiros, medindo as grandezas com maior resolução e rapidez. A sua interface é bem 

mais sofisticada, dispondo não somente de mostradores digitais alfanuméricos, mas 

também de telas capazes de reproduzir gráficos em tempo real. Entretanto, seu alto 

custo torna restrita sua aplicação mesmo em locais que necessitariam de suas 

funcionalidades (PEREIRA JUNIOR e KAGAN, 2009). Os analisadores se comunicam 

com computadores através de conexão direta por uma porta USB. Os dados são 

exibidos por meio da instalação de um aplicativo específico.  

 

1.2.3 Equipamento Proposto 

As limitações dos multimedidores e o alto custo dos analisadores de energia são os 

principais fatores que impulsionaram este trabalho. Apesar de ter uma quantidade 

razoável de grandezas medidas, os multimedidores são um tanto inflexíveis, já que são 

projetados para serem transpassados pelos cabos de corrente e de tensão. Caso o usuário 
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deseje realocar um multimedidor de um quadro para outro, será necessário fazer o 

desligamento da instalação e, a partir daí, prosseguir com a desconexão dos cabos.  

Os analisadores de energia, por possuírem garras de conexão, são mais flexíveis que 

os multimedidores. Podem ser realocados com maior facilidade entre quadros. São 

também utilizados no modo portátil, já que compõem uma ferramenta essencial para 

empresas que trabalham com qualidade de energia. Contudo, para muitos consumidores, 

se torna impraticável a sua aquisição, fato que os obriga a conviver diariamente com 

problemas ou coletar dados de forma ineficaz. 

Com base nessas considerações, percebe-se a necessidade de projetar um 

equipamento que venha preencher a lacuna deixada pelos outros dois tipos discutidos. A 

ideia é que, mesmo com um número não elevado de grandezas medidas, o equipamento 

possua funcionalidades que realmente sejam utilizadas. Deseja-se que seja flexível e que 

apresente baixo custo de produção. Ele se distingue dos analisadores de energia e dos 

multimedidores pelo fato de ter como principal objetivo o gerenciamento da instalação, 

utilizando os dados das medições como variáveis de entrada para as rotinas de detecção 

de inconformidades e prevenção de problemas. 

 

1.3 Objetivo Geral 

O presente trabalho tem como objetivo a implementação do protótipo de um sistema 

de monitoramento da energia elétrica com fins de auxílio ao gerenciamento das 

instalações. Para isso, o protótipo deve medir grandezas, calcular parâmetros, identificar 

problemas e fornecer sugestões tanto para correção de distúrbios como para prevenção 

de ocorrências mais graves. 

 

1.3.1 Objetivos Específicos 

O objetivo geral será alcançado através do cumprimento dos seguintes tópicos: 

 Análise dos distúrbios mais comuns para os consumidores no lado de baixa 

tensão com pequena e média carga instalada; 

 Definição das funcionalidades essenciais para o sistema de gerenciamento; 

 Definição da arquitetura de funcionamento; 

 Projeto de hardware e software; 

 Montagem do protótipo; 

 Simulações e testes. 
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1.4 Organização do Trabalho 

O capítulo 2 aborda os problemas que são mais comuns para os consumidores 

residenciais e industriais. Simulações são feitas com o propósito de expor situações que 

expressam a realidade desses consumidores frente às adversidades existentes em seus 

cotidianos. O mesmo capítulo também trata sobre o algoritmo utilizado na aquisição e 

tratamento de sinais, dando o suporte teórico necessário.  

O capítulo 3 traz uma visão geral sobre a arquitetura do hardware. São mostradas as 

lógicas de conexão entre blocos funcionais. Nesse momento são estabelecidas as 

funcionalidades essenciais para o protótipo. Também serão mostradas todas as equações 

que devem ser programadas no hardware. 

O capítulo 4 descreve a forma de implementação do equipamento, detalhando os 

circuitos eletrônicos, diagramas e componentes utilizados em cada etapa de 

processamento. Os resultados finais tais como esquemático e desenho da placa de 

circuito impresso também são discutidos no referido capítulo.  

 O capítulo 5 expõe os resultados da simulação do equipamento utilizando softwares 

apropriados. Considerações finais e propostas de trabalhos futuros são feitas no capítulo 

6. Os diagramas completos, o código fonte em C, os desenhos das placas de circuito 

impresso, além do manual de operação técnica estão inseridos nos apêndices.  
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______________________________________________________________________ 

Capítulo 2 

Fundamentação Teórica 
______________________________________________________________________ 

 

2.1 Qualidade da Energia  

Ao longo dos anos o perfil de consumo de energia tem se alterado significativamente. 

Nos primórdios do uso da energia elétrica os problemas relacionados à sua geração, 

transmissão e distribuição se resumiam a continuidade do serviço e variações de tensão.  

Nos dias atuais, com a eclosão dos sistemas eletrônicos, mais parâmetros passaram a ser 

utilizados para descrever integralmente a qualidade do fornecimento de energia.  

O estudo da qualidade da energia procura estabelecer valores e condições que 

permitam que um determinado sistema opere sem oferecer riscos aos consumidores nele 

inseridos. Além dessa classificação, busca-se descobrir os motivos que desencadeiam 

cada fenômeno.  

Nesta seção serão abordados os principais fenômenos no contexto da qualidade de 

energia, expondo suas possíveis causas, prevendo os efeitos e constatando-os através da 

observação do comportamento do SEP (Sistema Elétrico de Potência) utilizado em cada 

tipo de defeito. Os problemas que serão abordados nesse trabalho são: 

 Variações de tensão;  

 Desequilíbrio de corrente; 

 Desequilíbrio de tensão; 

 Distorção Harmônica. 

As sobrecorrentes, embora não sejam consideradas um tipo de problema de 

qualidade de energia, serão discutidas, já que representam a maior porcentagem de 

problemas vivenciados por consumidores de energia elétrica.  

 

2.1.1Variações de tensão 

Os problemas de variações de tensão podem ser classificados em Elevação, 

Afundamento, sobretensão, subtensão e transitórios, dependendo do tempo de 

ocorrência e da agressividade do distúrbio (STAROSTA, 2014).  
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Tensões com valores alterados podem afetar drasticamente os equipamentos ligados 

à rede elétrica. Elevações de tensão, sejam de curta ou de longa duração, podem 

provocar a queima de vários tipos de equipamentos. Normalmente, as unidades 

consumidoras não possuem proteção contra aumentos de tensão, ficando sujeitas às 

avarias da rede externa.  

Em alguns estabelecimentos são colocados dispositivos de proteção contra surtos 

(DPS) que conseguem eliminar ou pelo menos minimizar os efeitos dos transitórios de 

tensão. Porém, para valores não muito altos de tensão, a instalação fica desprotegida. 

Mas não são somente as elevações que causam problemas. Os motores de indução, 

quando submetidos a tensões muito baixas, sofrem redução no conjugado de partida e 

aumento da temperatura a plena carga. O aumento da temperatura interfere 

negativamente na vida útil do motor, já que compromete, aos poucos, a isolação dos 

enrolamentos (COTRIM, 2009).  

 

2.1.2 Desequilíbrio de corrente 

É muito comum, nas instalações atuais, o acréscimo de cargas monofásicas nas 

instalações elétricas. Nas instalações de médio e pequeno porte é mais comum que o 

controle e monitoramento das correntes e tensões seja feito de forma manual, 

dificultando e atrasando a detecção de problemas. 

Por hora, se faz necessário entender o quanto esses problemas podem afetar de forma 

significativa o funcionamento de uma instalação elétrica, tanto em termos de qualidade 

como de continuidade do serviço.  

 Alguns dos efeitos mais desagradáveis do desequilíbrio de corrente são: 

 Disjuntor operando mesmo com fases subcarregadas; 

 Circuito impossibilitado de fornecer a potência para a qual foi 

dimensionado. 

 

2.1.3 Desequilíbrio de tensão 

Desequilíbrios de tensão ocorrem quando o módulo e a fase das tensões de um 

sistema trifásico distinguem-se entre si. Podem afetar gravemente os equipamentos e 

máquinas presentes na rede, dependendo do valor de tensão ao qual cada um estará 

submetido.  
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O desequilíbrio de tensão pode ser calculado por 4 maneiras distintas: Método 

NEMA, o método IEEE, método das componentes simétricas e o método CIGRÉ. Os 

dois primeiros métodos não utilizam os ângulos das tensões na realização dos cálculos, 

necessitando apenas do módulo destas.  

O método das componentes simétricas calcula o desequilíbrio de tensão através da 

equação 2.1: 

 𝑘% = 100 ×
𝑉2

𝑉1
 (2.1) 

 Onde 𝑉2  e 𝑉1  correspondem à componente de sequência negativa e positiva, 

respectivamente. Diferente da expressão utilizada pelo IEEE, esta considera os ângulos 

entre as tensões no cálculo do desequilíbrio, detectando problemas tanto causados por 

desvios de módulo como desvios de fase.  

Desequilíbrios de 1% causam desequilíbrio de corrente de 8,5% em motores de 

indução em plena carga. Desequilíbrios em torno de 3,5% aumentam as perdas em 

motores em 20%. Valores a partir de 5% causam danos imediatos (REZENDE e 

SAMESIMA, 2010). 

Convém salientar que tensões desequilibradas possuem componente de sequência 

negativa, que exerce conjugado oposto e age de forma a frenar a máquina. Tal fato 

explica o aumento das perdas e a diminuição da vida útil da máquina, já que existe uma 

componente indesejada gerando corrente e aquecendo os enrolamentos (COTRIM, 

2009). 

Dentre as causas do desequilíbrio de tensão, destacam-se: má distribuição de cargas 

monofásicas, cargas trifásicas desbalanceadas, rompimento de condutor em sistema de 

distribuição ou transmissão, componentes do sistema de distribuição desbalanceados 

(transformadores, bancos de capacitores ou linhas de transmissão).  

Neste trabalho, foi dada maior importância a uma causa do desequilíbrio de tensão: o 

desequilíbrio de corrente.  

O circuito da figura 2.1 foi montado e simulado para mostrar o efeito de se ter 

correntes desequilibradas em uma carga individual provocando tensões distorcidas, as 

quais serão impostas à outras cargas.  
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Figura 2.1 - Cargas consumidoras em baixa tensão 

A impedância da linha foi representada por ramos RL. As cargas também são do tipo 

RL. A carga comum foi simulada com valores iguais de resistência e reatância indutiva. 

Dessa forma, além de possuir o mesmo módulo de corrente, possui a mesma defasagem 

entre tensão e corrente, não introduzindo qualquer desequilíbrio na rede. 

A segunda carga, no entanto, foi desequilibrada com o objetivo de que a corrente na 

fase C fosse maior que as outras correntes.  Utilizando o ATP (Alternative Transient 

Program) foi simulado o circuito da figura 2.1 e foram observadas as tensões na fonte, 

no ponto de conexão e as correntes no ponto de conexão. As formas de onda estão 

mostradas nas figuras 2.2, 2.3 e 2.4: 

 

Figura 2.2 - Tensões de fase no gerador 

 

Figura 2.3 – Correntes desequilibradas no ponto de conexão 
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Figura 2.4 - Tensões levemente desequilibradas ponto de conexão 

Analisando as formas de onda de tensão e corrente, percebe-se que, uma vez que há 

uma impedância diferente de zero entre a geração e o ponto de conexão, o desequilíbrio 

de corrente dará origem a um desequilíbrio de tensão. No último gráfico, os valores 

RMS das tensões de fase nas fases A, B e C são, respectivamente, 209.4 V, 211.9 V e 

200.4 V.  

O cálculo do fator de desequilíbrio de tensão, através da equação 2.1, resulta em um 

fator de desequilíbrio de 1.69 %. Tal valor de desequilíbrio, segundo as referências 

citadas, pode provocar significativo aumento no consumo de energia sem ser detectado. 

A partir desse fato, conclui-se que a não preocupação por parte de um consumidor em 

distribuir adequadamente as potências nas três fases se traduz em problemas para outros 

consumidores alimentados nas suas proximidades.  

 

2.1.4 Distorção Harmônica 

A distorção harmônica ocorre quando alguns tipos de cargas requerem da rede uma 

corrente de forma não senoidal. Uma corrente elétrica desse tipo pode ser decomposta 

em várias correntes com frequências múltiplas de 60 Hz, fato que causa diversos 

problemas para os sistemas elétricos de potência.  

As cargas que trazem esse tipo de transtorno são conhecidas como cargas não 

lineares. Conversores de potência tais como estabilizadores e nobreaks são responsáveis 

por boa parte da introdução de harmônicos nas instalações elétricas, tanto pelo presença 

de diodos retificadores quanto pela presença de outros semicondutores chaveando em 

altas frequências. O controle de potência através de tiristores, a utilização de forno a 

arco são outros exemplos de elementos que introduzem distorção harmônica. 
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Os harmônicos podem estar presentes tanto em sinais de corrente como de tensão, 

sendo mais comuns no primeiro caso. Porém, no segundo caso não envolvem apenas 

uma carga de forma isolada, mas um conjunto de cargas próximas. 

De acordo com Mamede Filho (2013), as harmônicas de tensão ou corrente podem 

gerar: 

 Sobrecarga em condutores e barramentos; 

 Erros em leituras feitas por equipamentos convencionais; 

 Ressonância em banco de capacitores; 

 Aumento das perdas em transformadores e motores; 

 Conjugado reverso em motores; 

 Atuação incorreta de dispositivos de proteção; 

 Perdas de energia. 

Para observar outro efeito da distorção harmônica, foi montado o esquema da figura 

2.5, simulando duas cargas conectadas à rede de distribuição.  

 

Figura 2.5 - Introdução de carga não linear 

Na figura, a carga comum representa um consumidor com carga indutiva que não 

traz nenhuma perturbação para a rede. A carga perturbadora representa os consumidores 

que possuem equipamentos não lineares. Foi introduzido um diodo na fase A da carga 

perturbadora e foram medidas as tensões e as correntes no ponto de conexão (PC). As 

figuras 2.6 e 2.7 mostram os gráficos das correntes e tensões no referido ponto, obtidos 

através da simulação no ATP. 
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Figura 2.6 - Distorção de corrente na fase A 

 

Figura 2.7 - Distorção da tensão na fase A no ponto de conexão 

Percebe-se que a carga perturbadora, além de estar desequilibrada, causa uma 

pequena distorção na tensão no ponto de conexão. As figuras 2.8 e 2.9 mostram o 

espectro de frequências para as mesmas correntes e tensões: 

 

Figura 2.8 - Harmônicas de corrente 
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Figura 2.9 - Harmônicas de tensão 

Na figura 2.9 a janela foi ajustada de forma a perceber mais claramente a existência 

das componentes harmônicas. A DHT foi de 8,9% para a tensão na fase A, no ponto de 

conexão. A análise dos gráficos permite constatar que as cargas não lineares trazem 

problemas para os consumidores alimentados em suas proximidades.  

Mesmo que as amplitudes das componentes harmônicas, para a situação simulada, 

sejam pequenas em relação à componente fundamental, elas não devem ser 

desconsideradas. O quanto elas vão ser representativas depende de dados como a 

impedância da linha, a relação de potência entre as cargas, além de outros fatores.  

 

2.1.5 Sobrecorrentes 

As sobrecorrentes são originadas por sobrecarga e por curto-circuito. As sobrecargas 

normalmente são causadas por partida de motores, partida de lâmpadas de alta pressão 

ou mau dimensionamento de circuito. Os dois primeiros casos geram sobrecargas 

transitórias, enquanto que o terceiro caso gera uma sobrecarga permanente.  

A aplicação inadequada de fatores de demanda pode gerar sobrecarga permanente e 

consequentemente, problemas mais graves. Normalmente, os valores de sobrecarga são 

de 10 a 20 por cento maiores que a capacidade de condução dos cabos, elevando a 

temperatura entre 10 e 15 por cento acima da máxima temperatura de serviço (COTRIM, 

2009).  

Os curto-circuitos são gerados quando potenciais diferentes são conectados através 

de impedância nula ou relativamente baixa. Em geral, produzem correntes mais altas 

que as de sobrecarga, porém, é possível ocorrer o inverso.  

A troca de alguns equipamentos, o mau uso de outros, além de erros de ligação 

podem provocar sobrecorrentes e colocar em risco a segurança de uma instalação 

elétrica.  
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2.2 O Algoritmo de Goertzel 

Desenvolvido em 1958 por Gerald Goertzel, foi implementado com o intuito de 

encontrar componentes de frequências de um sinal. É aplicado em sistemas de 

telecomunicações mais precisamente em circuitos Dual Tone Multi Frequency 

(CHASSAING e REAY, 2008).   

Derivado da transformada discreta de Fourier, o algoritmo detecta amplitudes de 

frequências específicas de um sinal com várias componentes de frequência, porém com 

menor complexidade computacional do que a DFT, já que não analisa todo o espectro 

de frequência. Por isso, em casos onde se busca analisar poucas frequências, se mostra 

muito mais eficiente que a própria FFT (Fast Fourier Transform) (ARAÚJO, LIRA, & 

FERREIRA, 2012).  

Atualmente, apesar do algoritmo de Goertzel ser aplicado na maioria das vezes em 

circuitos DTMF, pode-se encontrar exemplos de sua aplicação na análise de sistemas de 

potência e na análise da qualidade da energia elétrica, no que diz respeito à distorção 

harmônica.  

 

2.2.1 Equações do Algoritmo de Goertzel 

A equação 2.2 expressa a transformada discreta de Fourier.  

 𝑥(𝑘) = ∑ 𝑥(𝑛)𝑒𝑗(
−2𝜋𝑘𝑛

𝑁
)

𝑁−1

𝑛=0

 (2.2) 

Onde N é o número total de amostras, n é a n-ésima amostra do sinal e k-ésimo 

termo da transformada discreta de Fourier. Utilizando transformada Z e algumas 

manipulações matemáticas, é possível chegar à equação diferença mostrada na equação 

2.3 (OSORIO & VARGAS, 2010): 

 𝑦(𝑛) = 2 cos (
2𝜋𝑘

𝑁
) 𝑦(𝑛 − 1) + 𝑦(𝑛 − 2) = 𝑥(𝑛) − 𝑒−𝑗(

2𝜋𝑘
𝑁

)𝑥(𝑛 − 1) (2.3) 

Para facilitar a implemtentação do algoritmo, a equação 2.3 é decomposta nas 

equações 2.4 e 2.5: 

 𝑆(𝑛) = 𝑥(𝑛) + 2 cos (
2𝜋𝑘

𝑁
) 𝑦(𝑛 − 1) − 𝑦(𝑛 − 2) (2.4) 

 

 𝑦(𝑛) = 𝑆(𝑛) − 𝑒−𝑗(
2𝜋𝑘

𝑁
)𝑥(𝑛 − 1) (2.5) 
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A expressão tem a forma de um filtro digital recursivo e, pela pequena quantidade de 

operações matemáticas, pode ser utilizado em sistemas com recursos escassos (LIRA, 

FREIRE, COSTA, MACEDO, & LUCIANO, 2005).  

 

2.2.2 Considerações sobre o algoritmo de Goertzel 

Com o objetivo de implementar o algoritmo de Goertzel, reescrevem-se as equações, 

resultando nas expressões 2.6 e 2.7. 

 𝑆𝑘(𝑛) = 𝑥(𝑛) + 2 cos (
2𝜋𝑘

𝑁
) 𝑆𝑘(𝑛 − 1) − 𝑆𝑘(𝑛 − 2) (2.6) 

 

 𝑌𝑘(𝑛) = 𝑆𝑘(𝑛) − 𝑒−𝑗(
2𝜋𝑘

𝑁
)𝑆𝑘(𝑛 − 1) (2.7) 

Onde: 

 𝑋(𝑛) = Amostra atual; 

 𝑆𝑘(𝑛)= Saída atual; 

 𝑆𝑘(𝑛 − 1)= Saída anterior; 

 𝑆𝑘(𝑛 − 2)= Saída ante anterior; 

 𝑌𝑘(𝑛)= Resposta atual do algoritmo. 

 

Para cada frequência analisada é calculado um k, conforme a equação 2.8: 

 𝑘 = 𝑁
𝑓𝑏𝑢𝑠𝑐𝑎𝑑𝑎

𝑓𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑔𝑒𝑚
 (2.8) 

Onde N é o tamanho do bloco de amostras do sinal.  

 

2.2.3 Definição dos parâmetros iniciais 

Antes de implementar o algoritmo é necessário escolher adequadamente os 

parâmetros da equação 2.8. Abaixo estão listados os parâmetros que devem ser 

ajustados corretamente para que se obtenham os valores iniciais, já que estes são de 

extrema importância para garantir a eficiência do método.   

 Definição da taxa de amostragem (𝑓𝑎); 

 Escolha do tamanho do bloco de amostras (N); 

 Cálculo do fator k para cada frequência analisada; 

 Cálculo de um cosseno para cada frequência analisada. 
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A frequência de amostragem deve ser ajustada em pelo menos duas vezes a maior 

frequência do sinal observado, de acordo com o critério de Nyquist (CARVALHO, 

2009). O módulo 8 do PRODIST estabelece que seja analisada pelo menos até a 

harmônica de 25ª ordem (1,5 kHz) nos instrumentos de medição. De acordo com esses 

critérios, a frequência de amostragem mínima seria de 3kHz.  

Na prática, utilizam-se frequências de amostragem em torno de 10 vezes maiores que 

a máxima frequência do sinal. Dessa forma, caso seja utilizada uma frequência de 15 

kHz, será possível respeitar tanto o critério de Nyquist quanto as exigências da ANEEL. 

Tal valor é possível de ser implementado com o hardware proposto, conforme será 

mostrado posteriormente.  

Também faz parte desse trabalho a análise da quantidade mínima de harmônicas a ser 

analisada, conforme as considerações feitas nas próximas seções. A simulação do 

protótipo permitirá quantificar a influência da diminuição do número de harmônicas 

analisadas no resultado das medições. 

O número de amostras (N) aumenta a resolução de frequência, devendo ser escolhido 

o mais alto possível. Porém, quanto maior o valor, mais amostras serão computadas e 

maior será a duração do algoritmo, tornando o processo lento e exigindo mais poder de 

processamento por parte do hardware.  

Para uma análise exata de frequência, recomenda-se que N seja ajustado de forma 

que a razão 𝑓𝑎 𝑁⁄  seja um múltiplo inteiro da frequência analisada, o que é mais simples 

de se fazer do que na FFT, já que o algoritmo de Goertzel não exige que a quantidade de 

amostras seja uma potência de 2 (ARAÚJO, LIRA, & FERREIRA, 2012).  

 

2.2.4 Fluxograma do Algoritmo de Goertzel 

A figura 2.10 ilustra o fluxograma da aplicação do algoritmo de Goertzel. 

 

 

 

 

 

 

  

𝑓𝑎, 𝑓𝑏 , 𝑁 𝑘 = 𝑁
𝑓𝑏

𝑓𝑎

 

 

cos (
2𝜋𝑘

𝑁
) 

 

𝑆𝑘(𝑛) = 𝑥(𝑛) + 2 𝑐𝑜𝑠 (
2𝜋𝑘

𝑁
) 𝑆𝑘(𝑛 − 1) − 𝑆𝑘(𝑛 − 2) 

𝑌𝑘(𝑛) = 𝑆𝑘(𝑛) − 𝑒(−𝑗2𝜋𝑘/𝑁)𝑆𝑘(𝑛 − 1) 

 

Figura 2.10 - Fluxograma do algoritmo de Goertzel 

Calcula-se o módulo 

do último 𝑌𝑘 
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Para o calculo do módulo, são feitas as seguintes manipulações: 

 𝑌𝑘(𝑁) = 𝑆𝑘(𝑁) − 𝑒(−𝑗2𝜋𝑘/𝑁)𝑆𝑘(𝑁 − 1) (2.9) 

Realizando substituição de variáveis,  

𝑌𝑘(𝑁) = [𝐴 − 𝐵 cos 𝜃] + 𝑗𝐵 sin 𝜃 

O módulo é dado por: 

|𝑌𝑘(𝑁)|2 = (𝐴 − 𝐵 cos 𝜃)2 + (𝐵 sin 𝜃)2 

Algumas manipulações levam a: 

|𝑌𝑘(𝑁)|2 = 𝐴2 − 2𝐴𝐵 cos 𝜃 + 𝐵2(cos 𝜃)2 + 𝐵2(sin 𝜃)2 

Resultando em: 

 |𝑌𝑘(𝑁)|2 = 𝐴2 + 𝐵2 − 2𝐴𝐵 cos 𝜃 (2.10) 

Onde  

𝐴 = 𝑆𝑘(𝑁) 

𝐵 = 𝑆𝑘(𝑁 − 1) 

𝜃 =
2𝜋𝑘

𝑁
 

Outra facilidade trazida pelo algoritmo de Goertzel é a possibilidade de cálculo da 

fase da componente de frequência analisada, o que é uma grande vantagem, por permitir 

o cálculo da defasagem angular entre dois sinais. Tal fato implica em mais economia de 

hardware, já que é possível calcular o ângulo entre corrente e tensão sem necessitar de 

circuitos adicionais (LIRA, FREIRE, COSTA, MACEDO, & LUCIANO, 2005).  

 

2.2.5 Aplicação prática do algoritmo de Goertzel 

A fim de observar a eficácia do algoritmo apresentado, é feita uma simulação 

utilizando o Scilab, na qual são geradas várias ondas senoidais com frequências distintas. 

Depois, é criado um sinal que equivale à soma das funções geradas. Em seguida são 

escolhidos os valores de N e de 𝑓𝑎  e é executado o algoritmo que deve encontrar a 

amplitude de algumas componentes de frequência, inclusive a de 60 Hz.   

Convém salientar que o algoritmo de Goertzel somente calcula a amplitude da onda 

para uma frequência, sendo necessário criar uma função principal que chame o referido 

algoritmo enviando como parâmetro uma lista de frequências cujas amplitudes devem 

ser encontradas.  

Depois de encontrar as amplitudes de cada componente de frequência o programa 

imprime os valores, calcula o valor RMS total e a DHT do sinal. Finalmente os valores 
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são apresentados por meio de um gráfico apropriado. A tabela 2.1 mostra os valores 

utilizados e encontrados na simulação: 

 

Tabela 1.1 - Resultados da simulação do algoritmo de Goertzel 

Valores ajustados Valores calculados 

Harmônica Frequência Amplitude Amplitude 

1 60 311 310.997 

3 180 100 99.992 

5 300 80 79.987 

7 420 55 54.982 

9 540 30 29.977 

11 660 25 24.972 

13 780 20 19.968 

15 900 15 14.963 

17 1020 10 9.959327 

Distorção Harmônica Total 0.473271 

Valor RMS total 243.256 

 

A função principal permite que o comando “plot2d3”, do Scilab, seja dado para as 

várias componentes analisadas, gerando barras verticais com amplitudes 

correspondentes. Adicionalmente, é gerado o gráfico do sinal distorcido, no domínio do 

tempo. As figuras 2.11 e 2.12 mostram o sinal distorcido e o seu respectivo espectro de 

frequência, considerando as harmônicas ímpares até a 17ª. 

Ao observar as figuras, é possível constatar que, apesar de simples de ser 

implementado, o algoritmo consegue resgatar com boa exatidão o valor das amplitudes 

de cada harmônica. No capítulo 4 é discutida a sua programação no microcontrolador, 

bem como os detalhes de conversão AD associados.  
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Figura 2.11 - Sinal distorcido gerado pela soma de várias senóides 

 

 

hFigura 2.12 - Amplitudes das harmônicas encontradas pelo algoritmo de Goertzel 
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______________________________________________________________________ 

Capítulo 3 

Equipamento Proposto 
______________________________________________________________________ 

  

O sistema proposto deve possuir, essencialmente, as seguintes funcionalidades: 

 Medição e monitoramento de grandezas; 

 Detecção de inconformidades; 

 Apoio ao gerenciamento da instalação. 

A tabela 3.1 mostra os principais problemas monitorados e as ações a serem 

executadas para as suas respectivas correções: 

 

Tabela 3.1 - Ações de gerenciamento 

Problema Ações Preventivas ou Corretivas 

Sobrecorrentes Alerta quando a corrente atinge valor pré-estabelecido 

Variações de tensão Alerta sobre tensões precárias ou críticas 

Desequilíbrio de corrente Alerta e dá sugestão de balanceamento 

Desequilíbrio de tensão Alerta e dá sugestão de desligamento de cargas 

Harmônicos Indica a instalação de filtros ou outras medidas de correção 

de harmônicos 

Baixo fator de potência Estima o banco do capacitor para compensação de reativos 

  

Vale salientar que a correção do fator de potência não visa apenas ao faturamento de 

energia reativa, mas também a eliminação ou pelo menos minimização das 

desvantagens operacionais existentes, caso o seu valor seja baixo (MAMEDE FILHO, 

2013). 

Tomando os itens destacados como ponto de partida, propõe-se a arquitetura 

mostrada na figura 3.1: 
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Figura 3.1 - Visão geral do sistema de gerenciamento proposto 

As correntes e tensões, através de TCs e TPs, são injetadas em circuitos que 

compatibilizarão os níveis dos sinais com os limites adequados para o circuito de 

processamento.  Tais circuitos serão compostos por divisores de tensão em conjunto 

com circuitos de acoplamento capacitivo.  

O circuito de processamento consiste num microcontrolador dotado de conversores 

AD. Os valores analógicos serão amostrados a uma frequência 𝑓𝑎 e resolução de N bits. 

A discussão sobre estes valores dependerá do método utilizado para o cálculo das 

grandezas, além da máxima frequência do sinal analisado, como será abordado no 

capítulo seguinte.  

Outra necessidade essencial é a de disponibilizar as informações para o usuário de 

forma simples e intuitiva, além do manuseio do equipamento. Para isso, o circuito conta 

com duas interfaces de saída. Uma, que é localizada no próprio ponto de medição, se 

resume a um display LCD e alguns botões, permitindo ao usuário visualizar as 

grandezas medidas, além de alternar entre várias funções.  

O outro tipo de interface é baseado em módulos que permitem o envio de dados para 

equipamentos distantes. A comunicação é feita de forma simples, já que o 

microcontrolador é programado com o auxílio de bibliotecas prontas para envio de 

mensagens utilizando comunicação serial. As mensagens serão enviadas para qualquer 

dispositivo inserido na mesma rede lógica.  

Os dados enviados através do módulo de comunicação sem fio podem ser tratados 

por um aplicativo específico. A ideia é que o microcontrolador implemente o maior 

número possível de rotinas, tornando o dispositivo compacto e completo. Entretanto, é 

importante que as medições sejam compartilhadas e acessíveis em pontos distantes do 

quadro de distribuição. As seções seguintes trarão detalhes sobre o que o hardware vai 

medir e o que será possível realizar com o resultado das medições.  
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3.1 Medição de Corrente 

Uma vez conseguindo extrair as amostras do sinal de corrente o sistema será 

responsável por implementar tanto o monitoramento da mesma, como o cálculo de 

índices relacionados aos seus distúrbios, como será exposto nas subseções seguintes. A 

figura 3.2 ilustra a organização do bloco de medição de corrente: 

 

Figura 3.2 - Bloco de medição de corrente 

Na figura, o bloco “TCs e Condicionadores” representa toda a parte de transformação 

e condicionamento de sinais. As correntes alternadas são convertidas em tensões que 

variam de zero até um valor de referência que será ajustado no próprio microcontrolador. 

Os valores instantâneos das correntes serão amostrados e armazenados na memória, 

onde estarão disponíveis para os processamentos necessários.  

 

3.1.1 Monitoramento Simples de Corrente 

A equação 3.1 implementa o monitoramento de corrente elétrica. Onde a, b, c são as 

fases e n é o neutro de um sistema trifásico.  

 𝐼𝑎, 𝐼𝑏 , 𝐼𝑐, 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 (3.1) 

O microcontrolador realizará continuamente a medição dos valores instantâneos da 

corrente, calculará o valor eficaz e fará a comparação com valores pré-estabelecidos. 

Caso a corrente atinja o valor de ajuste em alguma das fases, o sistema gera um alerta 

para que o usuário tome as devidas providências.  

O valor de ajuste deve ser escolhido de forma que, quando as correntes estiverem 

próximas aos valores máximos suportados pelos condutores, os responsáveis já 

comecem a planejar intervenções nos circuitos a fim de evitar desligamentos por 

sobrecarga.  

Um diferencial do protótipo em relação às formas convencionais de medição e 

monitoramento é o cálculo do valor eficaz verdadeiro sem o acréscimo de circuitos ou 

componentes. Grande parte dos instrumentos portáteis de medição de corrente ainda 

utiliza técnicas obsoletas para o cálculo do valor RMS (BRAGA, 2010).  
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O problema é que, como as cargas atuais apresentam correntes não senoidais, as 

técnicas empregadas nesses equipamentos retornam valores incoerentes. Infelizmente, 

para dispor de um equipamento que faça a leitura verdadeira do valor RMS de uma 

corrente ou tensão, é preciso dispor de um valor razoavelmente mais alto do que o 

necessário para a aquisição de aparelhos convencionais.  

Para o cálculo do valor eficaz será feito o somatório dos quadrados dos valores das 

amostras do sinal, sendo o resultado dividido pela quantidade de amostras e, 

posteriormente, extraída a raiz quadrada do resultado. A equação 3.2 expressa o valor 

RMS para um sinal de corrente qualquer. 

 𝐼𝑅𝑀𝑆 = √
1

𝑁
∑ 𝑖𝑛

2

𝑁

𝑛=1

 (3.2) 

Onde N representa a quantidade de amostras. A vantagem de se utilizar este método 

consiste no fato de se levar em conta as distorções presentes no sinal, conforme será 

discutido adiante.  

 

3.1.2 Cálculo do Fator de Desequilíbrio de Corrente 

O fator de desequilíbrio de corrente pode ser calculado através da equação 3.3: 

 𝑘% = 100 ×
𝐼2

𝐼1
 (3.3) 

Onde 𝐼2  é a componente de sequência negativa das correntes e 𝐼1  é componente de 

sequência positiva. O circuito mede os valores eficazes das correntes das três fases e 

calcula o desequilíbrio. Dependendo do valor calculado, o sistema pode gerar um alerta 

ao usuário, informando sobre a necessidade de redistribuição de cargas.  

  

3.1.3 Cálculo da Distorção Harmônica de corrente 

A distorção harmônica de corrente pode ser calculada pela equação 3.4: 

 𝐷𝐻𝑇𝑖 = √(
𝑖𝑟𝑚𝑠

𝑖1
)

2

− 1 (3.4) 

Onde 𝑖1  representa a componente fundamental da corrente. O conteúdo do 

numerador representa o valor eficaz do sinal.  

O módulo 8 do PRODIST estabelece uma quantidade mínima de harmônicas que 

devem ser analisadas pelos sistemas de medição das concessionárias. Entretanto, como 
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este protótipo é voltado para consumidores, no auxílio à detecção de distúrbios, e não 

especificamente à medição, propõe-se diminuir a quantidade de harmônicas computadas, 

de maneira que o software possa ser implementado com menor complexidade 

computacional.   

Além da própria aplicação do protótipo, outro fator permite a diminuição da 

quantidade de harmônicas analisadas: As harmônicas de ordem muito elevada pouco 

influenciam no resultado das medições. Com um número razoável de harmônicas, os 

cálculos podem ser executados de forma mais rápida sem uma perda significativa de 

informação. 

 

3.2 Medição de Tensão 

A figura 3.3 ilustra a organização do bloco de medição de tensão: 

 

Figura 3.3 - Bloco de medição de tensão 

De forma semelhante ao bloco de medição de corrente, os sinais de tensão presentes 

nos secundário dos TPs serão injetados em divisores de tensão e outros circuitos que 

permitirão a compatibilidade com a tensão de entrada do conversor AD.  

No que concerne ao funcionamento do circuito, não existe a obrigatoriedade de se 

utilizar transformadores, já que os divisores de tensão podem reduzir a tensão da rede 

para valores aceitáveis no circuito de coleta de dados. Entretanto, tal prática é 

recomendável, já que isola o equipamento da rede elétrica, evitando a exposição aos 

possíveis danos da conexão direta. 

As subseções seguintes trarão detalhes sobre o que vai ser medido e a maneira como 

parâmetros serão calculados através das medições. 

 

3.2.1 Monitoramento Simples de Tensão 

O cálculo do valor eficaz das tensões é feito com base na equação 3.5, que tem a 

mesma forma da equação 3.2.  



   40 

  

 𝑉𝑅𝑀𝑆 = √
1

𝑁
∑ 𝑉𝑛

2

𝑁

𝑛=1

 (3.5) 

Sendo N a quantidade de amostras coletadas e 𝑉𝑛 o valor da enésima amostra.  

Depois de computado o valor RMS para todas as tensões de fase, é aplicada a 

equação 3.6, permitindo comparação com valores pré-estabelecidos. 

 𝑉𝑎𝑛, 𝑉𝑏𝑛, 𝑉𝑐𝑛 = 𝑉𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 ± ∆𝑣 (3.6) 

𝑉𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 é a tensão nominal de distribuição e ∆𝑣 é a variação permitida em torno do 

valor nominal. Os valores de ∆𝑣 são ajustados de acordo com os valores estabelecidos 

pelo PRODIST para diversos locais e suas respectivas tensões nominais. Com base no 

valor medido, será gerado um alerta caso a tensão se enquadre na faixa considerada 

precária ou crítica. A tabela abaixo classifica as faixas de tensão de leitura, para 

consumidores alimentados por sistemas 380/220 volts. 

 

Tabela 3.2 - Classificação da tensão de fornecimento em sistemas 380/220V 

Tensão de 

Atendimento  

Faixa de Variação da Tensão 

de Leitura – Tensão de Linha 

(Volts) 

Faixa de Variação da Tensão 

de Leitura – Tensão de Fase 

(Volts) 

Adequada 350 ≤ 𝑇𝐿 ≤ 399 202 ≤ 𝑇𝐿 ≤ 231 

Precária 331 ≤ 𝑇𝐿 < 350 𝑜𝑢 

 399 < 𝑇𝐿 ≤ 402 

191 ≤ 𝑇𝐿 < 202 𝑜𝑢  

231 < 𝑇𝐿 ≤ 233 

Crítica 𝑇𝐿 < 331 𝑜𝑢 𝑇𝐿 > 403 𝑇𝐿 < 191 𝑜𝑢 𝑇𝐿 > 233 

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 

 

3.2.2 Fator de Desequilíbrio de Tensão 

Além do monitoramento de tensão de forma individual, os valores de tensão são 

utilizados para o cálculo do desequilíbrio de tensão. Para isso, será empregado o método 

das componentes simétricas, conforme a equação 2.1, já apresentada no capítulo 

anterior: 

 𝑘% = 100 ×
𝑉2

𝑉1
  

O resultado da expressão acima é comparado com valores pré-estabelecidos e, 

dependendo do resultado dessa comparação, é gerado um alerta sobre a necessidade de 

desligamento de cargas sensíveis ou ainda outras soluções enquanto não for 

normalizada a situação.  
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3.3.3 Cálculo da Distorção Harmônica de tensão 

Para o cálculo da distorção harmônica de tensão será utilizada a equação 3.7. 

 𝐷𝐻𝑇𝑣 = √(
𝑣𝑟𝑚𝑠

𝑣1
)

2

− 1 (3.7) 

Onde  𝑣1 é o valor RMS da componente de frequência fundamental. De acordo com 

a expressão, desde que se conheça o valor eficaz total e o valor eficaz da componente 

fundamental, é possível estimar o valor da distorção total e compará-lo com um valor 

pré-estabelecido, a fim de gerar alertas ou mensagens.  

 

3.3 Medição do Fator de Potência 

Definido como a razão entre a potência ativa e a potência aparente, pode ser expresso 

de acordo com a equação 3.8: 

 𝐹𝑃 =
𝑃

𝑆
=

𝑃

√𝑃2 + 𝑄2
 (3.8) 

Onde: 

 P é a potência ativa;  

 Q é a potência reativa; 

 S é a potência aparente. 

 Porém, em sistemas com distorção harmônica, a potência aparente passa a ser 

definida como: 

 𝑆 = √𝑃2 + 𝑄2 + 𝐷2 (3.9) 

Onde 𝐷 é chamada de potência de distorção.  

Logo, o triângulo das potências dá origem a o tetraedro das potências, o qual permite 

representar a forma como estas grandezas se relacionam. Como se pode observar na 

figura 3.4: 

 

Figura 3.4 - Tetraedro de Potências 

A análise da figura permite concluir que: 
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 Fazendo a potência de distorção igual a zero, o ângulo θ é suficiente para 

fornecer o valor do fator de potência, ou seja, fazendo: 

𝑆 = 𝑆1 

cos 𝜃 =
𝑃

𝑆1
 

 Onde 𝑆1 é a potência aparente considerando apenas a frequência fundamental. 

 Se a potência de distorção for diferente de zero, surgem os ângulos δ, entre 𝑆 e 

𝑆1 , e α, entre 𝑆  e 𝑃 , fazendo com que o ângulo θ não seja suficiente para 

fornecer o fator de potência. 

Então, é necessário distinguir 𝜃 - ângulo entre a potência aparente fundamental e a 

potência ativa – e 𝐹𝑃, que é a razão entre a potência ativa e a potência aparente.  

De maneira geral, um baixo fator de potência tanto pode ser fruto da existência de 

harmônicos como de excesso de consumo de reativos. Caso o protótipo informe um 

único valor, que deverá ser função de FP e θ, o usuário não saberá, a priori, se deve 

corrigir o problema compensando reativos ou com filtros de harmônicos. Por este 

motivo, propõe-se calcular os valores dessas duas grandezas separadamente e torná-las 

visíveis ao usuário.  

A correção do fator de potência, portanto, será realizada pela compensação da 

potência reativa, inserindo capacitores, já que na grande maioria dos casos, as 

instalações apresentam cargas indutivas. Os efeitos da distorção harmônica serão 

eliminados através de soluções convencionais, como filtros projetados de acordo com as 

componentes detectadas.  

A estimativa da potência reativa necessária é feita com base em métodos 

convencionais de correção de fator de potência, ou seja, para elevar o fator de potência 

de 𝐹𝑃1 a 𝐹𝑃2, basta aplicar a equação 3.10 (MAMEDE FILHO, 2013). 

 𝑃𝑐 = 𝑃𝑎𝑡 × (tan 𝜑1 − tan 𝜑2) (3.10) 

Onde,  

 𝑃𝑐 – Potência do banco de capacitores em kvar; 

 𝑃𝑎𝑡 – Potência ativa em kW; 

 𝜑1 – Ângulo correspondente ao fator de potência original; 

 𝜑2 – Ângulo correspondente ao fator de potência desejado. 
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Fazendo um levantamento de todos os problemas que devem ser analisados, percebe-

se a necessidade de implementar um hardware que consiga, realizar conversão AD dos 

sinais de corrente e de tensão, realizar a análise em frequência e, baseado nessa análise, 

ser capaz de encontrar tanto o valor da amplitude como o valor da fase de cada 

componente de frequência.  

Ao determinar o valor da amplitude de todas as harmônicas analisadas de um sinal, 

será possível estimar o seu valor RMS. Uma vez conhecendo o ângulo de fase destas 

mesmas componentes, será possível estimar as defasagens angulares entre sinais de 

corrente e tensão.  
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______________________________________________________________________ 

Capítulo 4 

Implementação 
______________________________________________________________________ 

 

O circuito de processamento principal consiste em um PIC18F4550, quatro botões, 

conectores tipo borne para entrada de sinais e conectores tipo barra de pinos para a 

conexão das saídas auxiliares. O arranjo composto por um cristal e dois capacitores é 

necessário para a geração do clock de processamento.  

Os resistores de pull-up mantêm a tensão nas entradas do PIC em nível alto quando 

os botões não são pressionados. Ao pressionar um determinado botão, o pino 

correspondente é conectado diretamente ao GND. Os valores adotados para os resistores 

de pull-up, para os capacitores e para o cristal foram escolhidos de acordo com o 

datasheet. A figura 4.1 mostra o diagrama de conexão dos componentes. 

 

Figura 4.1 - Circuito de processamento principal 
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Para facilitar a compreensão do esquema, algumas conexões foram feitas através de 

barramentos virtuais, que são as linhas mais grossas da figura e que contém mais de um 

condutor internamente. As correntes, por exemplo, são injetadas nos conectores X1 e 

X2, os quais são ligados através de um barramento às entradas RA0, RA1, RA2 e RA3. 

De modo semelhante, as tensões são injetadas no conector X3 e levadas às portas RB1, 

RB2 E RB3. 

Além das conexões necessárias à coleta de sinais, o hardware dispõe de alguns 

componentes necessários para algum tipo de sinalização, assim como o LED e o buzzer, 

conectados às portas RB5 e RB0, respectivamente. Outros pinos são dedicados à 

comunicação do PIC com os periféricos do circuito, como os pinos dedicados ao envio 

de dados ao display LCD e os pinos dedicados à comunicação UART.  

Os conectores SV1 e SV2 permitem que os pinos configurados como saídas 

auxiliares sejam conectados ao circuito de ativação de cargas. Detalhes sobre a 

programação do PIC, sobre os circuitos de condicionamento e sobre circuitos periféricos 

serão abordados nas próximas subseções.  

 

4.1 Circuitos condicionadores de sinais 

4.1.1 Acopladores de Tensão 

Os sinais de tensão serão injetados nas entradas analógicas a fim de que os valores 

analógicos passem por todo o processo de conversão AD. Entretanto, tais entradas 

possuem uma tensão máxima, tornando necessário o uso de componentes externos que 

limitem em cinco volts o valor de pico a pico da tensão de entrada. A figura 4.2 mostra 

o esquema utilizado esse fim. 

 

 

Figura 4.2 - Circuito de conversão de tensão 
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Os resistores R9 e R10 compõem um divisor resistivo enquanto os resistores R11 e 

R12 mantêm o valor instantâneo da tensão entre 0 e 𝑉𝐷𝐷  , impedindo que tensões 

negativas cheguem à entrada do microcontrolador. Diodos Zeners são comumente 

utilizados com o objetivo de limitar a tensão em 5,1 volts, caso a tensão de entrada 

apresente valor acima do esperado. 

O cálculo dos resistores é baseado na faixa de medição de tensão. Considerando a 

máxima tensão eficaz mensurável no valor de 280 volts (fase-neutro), na saída do 

circuito da figura 4.2 deve ser encontrada uma tensão de 5 volts, porém, de pico a pico.  

De acordo com o circuito, a tensão de saída em função da tensão de entrada é 

encontrada utilizando a equação 4.1: 

 𝑉𝑂𝑈𝑇 =
𝑅10

𝑅9 + 𝑅10
𝑉𝐼𝑁 (4.1) 

Fixando R10 em 1kΩ e calculando o valor de pico a pico da tensão de entrada, 

encontra-se para R9 o valor de 157,38 kΩ. Na realidade, será utilizado o resistor de 150 

kΩ, ficando os ajustes para serem feitos por software. Os Valores de R11 e R12 foram 

escolhidos de forma que não atuem como carga para os resistores R9 e R10. Foram 

adotados resistores de 100 kΩ.k 

 

4.1.2 Acopladores de Corrente 

Para realizar o acoplamento do sinal de corrente, foram escolhidos TCs com abertura 

de janela relação de transformação de 100 A para 50 mA, os quais têm seus secundários  

conectados aos terminais de entrada do circuito da figura 4.3. 

 

Figura 4.3 - Circuito de conversão de corrente 



   47 

  

Considerando uma corrente máxima de 100 A, que é compatível com valores de 

corrente para cargas instaladas de 75 KW. O TC utilizado tem 2000 espiras e possui 

corrente eficaz máxima de 100 A, fornecendo no secundário a corrente de 50 mA. 

Como a saída do referido TC é em corrente, é necessário colocar um resistor na saída 

para a conversão do valor de corrente em um valor de tensão. 

Sendo a corrente de pico a pico no secundário do TC igual a 141,48 mA, é necessário 

escolher R18 de forma a tensão entre seus terminais seja menor que 5 volts. Utilizando 

um resistor de 33Ω, a tensão será de 4,67 volts, aproximadamente. O capacitor C3 em 

conjunto com o divisor resistivo, formado por R19 e R20, fixa o valor do potencial da 

entrada IA_IN-2 em 2,5 volts, adicionando um nível CC e consequentemente impedindo 

que tensões negativas sejam injetadas nas entradas analógicas do microcontrolador.  

 

4.2 Circuito de Ativação de Cargas Auxiliares 

O circuito de ativação de cargas auxiliares consiste na utilização de transistores como 

chaves eletrônicas. Nesta configuração o transistor tem sua base polarizada através de 

uma das saídas digitais do PIC. Considerando a tensão de alimentação VCC, e a 

resistência da bobina do relé, o resistor de base é calculado de forma a manter o 

transistor operando na região de saturação. A figura 4.4 mostra o esquema utilizado. 

 

Figura 4.4 - Circuito de chaveamento de cargas auxiliares 

Logo, já que a bobina do relé é a própria resistência de coletor, a corrente neste será: 
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𝐼𝑐 =

𝑉𝑐𝑐 − 𝑉𝑐𝑒

𝑅𝑐
 (4.2) 

Onde 𝑉𝑐𝑒 pode ser considerado como nula, já que na saturação o transistor oferece no 

máximo 0,2 volts. Mesmo com uma tensão um pouco abaixo de 12 volts, é possível 

energizar a bobina do relé.  

Com o objetivo de impor a saturação do transistor, escolhe-se 𝑅1 de forma que a 

corrente na base seja 10% da corrente do coletor, situação conhecida como saturação 

forte (MALVINO e BATES, 2011). A equação 4.3 expressa a forma de cálculo de 𝑅𝑏. 

 
𝑅𝑏 =

𝑉𝑐𝑐 − 𝑉𝑏𝑒

0,1𝐼𝑐
 (4.3) 

Pela própria natureza da bobina do relé, surtos de tensão normalmente ocorrem 

quando é interrompida a corrente da bobina, por sua característica indutiva. Logo, é 

inserido um diodo em antiparalelo com a mesma, propiciando um caminho de descarga 

para tais surtos e impedindo que o transistor e outros componentes do circuito sejam 

danificados. 

Inicialmente a ideia era de utilizar transistores de potência para chavear diretamente 

as cargas auxiliares. Entretanto, isso obrigaria a utilização de cargas auxiliares operando 

em 12 volts e com a restrição de corrente máxima em poucos amperes. Com a utilização 

dos relés, a fonte de energia que alimenta as cargas auxiliares pode ser contínua ou 

alternada, independente da alimentação do equipamento, respeitando apenas os limites 

impostos pelos valores máximos dos contatos NA e NF do relé.  

Na montagem do protótipo são utilizados relés com correntes nominais de 7 A e 

tensão de 230 VAC. Tais valores permitem ligação de cargas auxiliares tanto em fontes 

contínuas como alternadas, tornando mais versátil a conexão do equipamento às cargas 

auxiliares.  

 

4.3 Principais Componentes Utilizados 

4.3.1 Memória EEPROM externa  

As informações referentes a problemas detectados são armazenadas em uma 

memória EEPROM externa ao microcontrolador. A EEPROM interna do PIC, por ser 

de menor capacidade, foi destinada ao armazenamento dos valores de ajuste, tais como 

corrente máxima, fator de potência mínimo, entre outros.  

Para esse fim foi utilizada a memória EEPROM 24C256, da Microchip.  Dentre as 

principais características desse circuito integrado destacam-se:  
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 Baixo consumo de energia; 

 Compatível com Interface I²C; 

 Rápida escrita; 

 1.000.000 de ciclos de leitura/escrita; 

 Proteção contra descargas eletrostáticas; 

 Retenção dos dados por mais de 200 anos; 

 Encapsulamento PDIP e SOIC; 

 Temperatura de operação de 0 a 75 ºC. 

 

Cada vez que um problema é detectado, uma string com 15 caracteres é armazenada 

na memória. Ao se utilizar a memória 24C256, que possui 32 kBytes, consegue 

armazenar mais de 2000 ocorrências,  sem que a memória precise ser apagada.  

Ao enviar um determinado string, o programa incrementa o valor de uma variável 

interna e a compara com um valor pré-estabelecido.  O programa ativa um LED quando 

o número de ocorrências ultrapassa o valor de 2000. Nesse caso, o operador tem a 

responsabilidade de salvar os dados antes que a memória comece a ser reescrita.   

A conexão da memória ao microcontrolador é feita através das linhas SDA (Serial 

Data) e SCL (Serial Clock), conforme o padrão do protocolo I²C. Resistores de Pull-Up 

são normalmente utilizados nesse tipo de comunicação.  

 

4.3.2 Relógio de Tempo Real  

No momento em que um problema é detectado, o controlador grava na memória a 

data e a hora da ocorrência, alimentando os logs que podem ser acessados em qualquer 

instante. Para isso, foi necessário introduzir um chip dedicado a essa tarefa.  

O DS1307 é um circuito capaz de processar e armazenar informações extremamente 

precisas sobre tempo. Sua utilização é ampla e compreende grande parte dos 

equipamentos eletrônicos que necessitam processar, armazenar e mostrar informações 

relacionadas ao tempo.  

A sua utilização no presente trabalho tem o principal objetivo de fornecer dados 

confiáveis sobre as datas e as horas dos eventos registrados, permitindo que o 

processador principal seja destinado principalmente aos cálculos de medições.  

Dentre suas características, destacam-se para esta aplicação: 
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 Contagem de Ano, mês, dia do mês, hora, minuto, segundo, dia da semana, 

etc; 

 Compatível com interface I²C; 

 Baixo consumo de energia; 

 Encapsulamentos PDIP e SO; 

 Pino dedicado à alimentação elétrica auxiliar; 

 Tensão de funcionamento de 5 volts. 

 

A utilização do RTC exige poucos componentes externos, conforme mostrado na 

figura 4.5.  

 

Figura 4.5 - Conexão do chip RTC 

Para a comunicação do RTC (Real Time Clock) com o microcontrolador é necessária 

apenas a ligação das linhas SCL (Serial Clock) e DAS (Serial Data). Tais linhas são 

conectadas ao VCC através de resistores de Pull-Up. O chip também possui pinos que 

permitem a ligação de uma fonte reserva de 3 volts, a qual será utilizada caso ocorra 

interrupção da fonte principal de tensão. Um cristal de 32,768 KHz é conectado aos 

pinos X1 e X2, a fim de garantir estabilidade na contagem de tempo.  

 

4.3.3 Módulo WIFI-SERIAL 

Para prover a comunicação entre o circuito e os equipamentos de rede sem fio, é 

necessário o uso de módulos, ou seja, circuitos que possuem toda a pilha tcp-ip 

implementada internamente. Sua função é transmitir as informações coletadas pelo 

circuito para os navegadores dos dispositivos conectados à mesma rede WIFI utilizando 
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protocolo que seja compreendido por tais aplicativos. O módulo utilizado no projeto foi 

o HlK-RM04, cujas principais características são mostradas na tabela 4.1.  

Tabela 4.1 - Principais características do HLK-RM04 

Padrão de rede IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b 

Taxa de transmissão 

sem fio 

150 Mbps (802.11n), 54 Mbps (802.11g), 11 Mbps (802.11b), 

Faixa de frequência 

de operação 

2,4 a 2,4835 GHz 

Potência de 

transmissão 

12 a 15 dBm 

Interface Ethernet, Serial, USB (host/escravo), GPIO 

Antena Interna / externa 

Taxa de transmissão 

máxima 

230400 bps 

 

O Hlk-RM04 pode operar em uma rede WIFI na forma de cliente, ponto de acesso ou 

como roteador. Pode ser configurado de várias maneiras, no que diz respeito ao tipo de 

segurança, criptografia, entre outros aspectos. A comunicação com o módulo pode ser 

estabelecida através de enlace USB, Ethernet, Serial ou GPIO, o que o torna flexível e 

permite um melhor gerenciamento dos pinos do microcontrolador  na fase do projeto. 

Foi escolhida a comunicação serial UART, sendo necessário reservar dois pinos do 

microntrolador para essa função. A conexão do módulo com o microcontrolador é feita 

utilizando os pinos TX e RX de ambos os chips.  

A comunicação entre o PIC e o módulo WIFI é realizada através de comandos AT, 

passados através das linhas TX e RX de ambos. A execução de comandos AT pelo 

microcontrolador é semelhante à escrita de uma string qualquer, bastando seguir os 

códigos fornecidos pelo fabricante do módulo.  

 

4.3.4 Microcontroladores 

O hardware necessário pode ser montado com qualquer microcontrolador, desde que 

respeite determinados parâmetros de memória e número de portas analógicas e digitais. 

O chip utilizado foi o PIC18F4550, que possui oito entradas analógicas e se encaixa 

perfeitamente nessa aplicação. Seu papel é realizar o processamento principal do 
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circuito, fazendo conversão AD, medição de grandezas amostradas e realizar o cálculo 

de parâmetros de QE. A tabela 4.2 traz um resumo sobre as características deste 

dispositivo.  

Tabela 4.2 - Principais características do PIC18F4550 

Canais AD – 10 Bit 13 

Pinos I/O 35 

Memória de Programa 32 kBytes 

Memória de dados 

(EEPROM) 

256 Bytes 

Memória de Dados 

(SRAM) 

2 kBytes 

Frequência do clock Até 48 MHz 

Encapsulamentos  PDIP, SOIC, TQFP e QFN 

Interfaces  I²C, SPI, UART 

  

No PIC, os pinos normalmente são divididos em blocos chamados de “ports”. No 

caso deste chip, Port_A, Port_B, Port_C, Port_D e Port_E. Apesar dos vários recursos 

disponíveis, é preciso tomar cuidado ao planejar o uso dos pinos. Quase todos os pinos 

possuem mais de uma função, como por exemplo o pino RA3, que tanto pode ser 

utilizado como entrada ou saída digital como pode ser utilizado como entrada analógica, 

e ainda, como pino destinado à tensão de referência do conversor AD interno.  

Dentre vários parâmetros a serem ajustados no PIC, alguns merecem maior atenção, 

como, por exemplo, o conversor AD. Primeiro, é necessário fazer o ajuste por software 

de quantos canais serão utilizados como entradas analógicas. Em seguida ajusta-se a 

frequência de amostragem e a tensão de referência utilizada na conversão. Mais detalhes 

sobre sua programação são descritos posteriormente. 

Com base nas finalidades do equipamento, percebeu-se que seria interessante a 

utilização de um segundo controlador em cooperação com o primeiro. Enquanto a etapa 

de processamento principal se preocupa com a conversão AD, conversão de valores e 

cálculos de parâmetros, o processador secundário provê a comunicação entre o 

processador principal e os periféricos. O CI utilizado na simulação e na montagem foi o 

PIC18F2550, porém, outros chips com menores valores de memória e poder de 

processamento podem ser utilizados.  
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A função principal deste CI é a criação da página web que contém todos os dados de 

medição, problemas e sugestões dadas pelo equipamento. Para isso, ele necessita se 

comunicar tanto com o outro PIC como com a memória e com o relógio de tempo real. 

  

4.4 Comunicação entre microcontrolador e periféricos 

Para a comunicação entre o microcontrolador e os dispositivos periféricos, foi 

escolhido o padrão I²C, já que o mesmo permite a comunicação de vários dispositivos 

através de um único par de fios. Entretanto, algumas rotinas de comunicação são 

realizadas através da comunicação serial.  

No protocolo I²C, todos os periféricos são conectados ao mesmo barramento 

composto pelas linhas DAS e SCL, conforme mostra a figura 4.6. A vantagem de sua 

utilização reside no fato de conseguir se comunicar com vários periféricos utilizando 

apenas dois pinos do microcontrolador.  

 

Figura 4.6 - Comunicação entre os periféricos 

 

4.5 Implementação do firmware 

A figura 4.7 mostra o fluxograma simplificado do firmware. Nela, constam apenas os 

blocos principais, sendo os pontos mais relevantes do código explicados nas subseções 

seguintes. O código completo escrito em C, bem como comentários de programação são 

exibidos no Apêndice A.  
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Figura 4.7 – Fluxograma simplificado do código 

 

4.5.1 Inicialização dos Periféricos 

Inicialmente, o programa provê a inicialização das variáveis e a ativação dos 

periféricos. Após a ligação na fonte de energia, cada periférico precisa de um 

determinado intervalo de tempo para que possa de fato ser utilizado. Essa etapa 

compreende o envio de mensagens de configurações internas tanto para o LCD como 

para a memória EEPROM.  

Além disso, são feitas as configurações iniciais e ajustadas as preferências do usuário. 

Grandezas como corrente máxima ou fator de potência mínimo podem ser recarregadas 

da EEPROM, caso o usuário em algum momento tenha optado pela mudança desses 

parâmetros. No caso do RTC, o usuário insere manualmente as informações de data e 

hora.  
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4.5.2 Rotina de medição 

Depois de feitas as configurações iniciais o programa parte para a rotina de medição, 

que inicialmente faz a amostragem de dois canais analógicos, sendo um de corrente e 

outro de tensão. A grande dificuldade encontrada nesse momento foi amostrar dois 

canais simultaneamente por meio de um único conversor AD. O PIC18F4550 possui 13 

canais de conversão AD, porém a conversão ocorre de forma multiplexada, ou seja, um 

canal é processado por vez (PEREIRA, 2009). Dessa maneira, ao serem dois vetores, 

um de corrente e outro de tensão, preenchidos individualmente, será perdida a 

informação sobre a defasagem entre os respectivos sinais.  

A solução encontrada foi preencher tais vetores de forma alternada com as amostras 

dos dois canais analógicos. Em contrapartida, foi necessário dobrar a frequência de 

amostragem do PIC para 24 kHz, mantendo a frequência de amostragem de cada canal 

em 12 kHz. 

Depois de preenchidos os vetores com as amostras dos sinais de corrente e de tensão, 

o programa chama uma nova sub-rotina chamada RMS_TOTAL, a qual aplicará o 

algoritmo de Goertzel para a frequência fundamental e para as harmônicas até a 15ª 

ordem. Cada vez que o algoritmo é acionado, retorna o valor da amplitude e da fase da 

respectiva harmônica. Finalmente, com base nos valores eficazes individuais de todas as 

componentes de frequência, a equação 3.2 é aplicada e é calculado o valor eficaz tanto 

da corrente como da tensão. O processo se repete para as fases B e C.  

 

4.5.3 Rotina de alerta de problemas 

Após o cálculo dos os valores eficazes das correntes e tensões nas três fases o 

programa parte para a etapa de identificação de problemas de qualidade de energia. 

Inicialmente, é calculado o fator de desequilíbrio de tensão. Em seguida é feito o cálculo 

do desequilíbrio de corrente. O cálculo das distorções totais de corrente e tensão já são 

realizados pela rotina RMS_TOTAL, ficando os resultados armazenados para serem 

futuramente comparados com os valores pré-definidos.  

Em seguida todos os parâmetros de QE, seus valores, assim como as tensões e 

correntes nas fases, são comparados com os limites máximos estabelecidos por norma e 

pelo usuário. A forma de realização dos alertas é bastante simples. Quando um dos 

parâmetros citados anteriormente alcança um valor considerado fora do normal, o 

programa muda o estado lógico de um pino do PIC, o que faz com que um transistor 
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saia da região de corte para a saturação, energizando a bobina de um relé e este ative 

uma carga auxiliar. Além disso, é enviada uma string do PIC para a memória EEPROM 

externa, registrando o problema ocorrido, a hora e a data da ocorrência. Por último, são 

enviadas informações ao display, para uma inspeção local.  

 

4.6 Elaboração do Protótipo 

Levando em consideração a quantidade de componentes necessários para a 

realização física do protótipo, para que seja possível acomodar todos os componentes 

em uma placa com pequenas dimensões, é necessário que se utilize placa com pelo 

menos duas camadas de cobre. Entretanto, como a construção foi feita de forma 

artesanal, optou-se por construir o equipamento em três partes distintas.  

Foi construída uma placa para o circuito de condicionamento de sinais, uma para o 

circuito principal e outra destinada à inserção dos relés das cargas auxiliares. Dessa 

maneira, foi mais fácil identificar erros na elaboração da placa ou do diagrama, já que 

os testes puderam ser feitos separadamente. Entretanto, para fazer o teste final foi 

necessária uma maior quantidade de conexões por fios.   

Conforme se observa na figura 1 do apêndice B, algumas conexões foram feitas 

através de barramentos, ou seja, as linhas mais grossas representam conjuntos de fios, 

tornando o diagrama mais claro e objetivo.  Houve o cuidado de nomear os barramentos 

para facilitar a compreensão do circuito, como por exemplo, o barramento I²C, que 

contém as linhas SDA e SCL, necessárias para a comunicação entre os chips.  

A elaboração do layout da PCI levou em conta a maneira de construção real da placa. 

Por isso, os valores mínimos de largura de trilhas e ilhas foram ajustados de maneira a 

possibilitar a construção da placa adotando procedimentos manuais. 

Os conectores escolhidos para o protótipo são do tipo borne e do tipo barra de pinos, 

pela facilidade de serem encontrados no mercado e pela simplicidade de uso. Os 

potenciômetros, embora inseridos no protótipo, podem ser substituídos por trimpots 

equivalentes. Os bornes são destinados tanto às entradas dos sinais (corrente e tensão) 

como à alimentação do circuito. Os conectores tipo barra são utilizados para conectar os 

pinos do PIC destinados às saídas auxiliares. Os diagramas feitos e os layouts são 

mostrados nos apêndices C e D.  

 

 



   57 

  

______________________________________________________________________ 

Capítulo 5 

Simulações e Resultados 
______________________________________________________________________ 

 

O circuito da figura 5.1 representa uma unidade consumidora trifásica alimentada em 

baixa tensão, onde os valores das resistências e indutâncias estão contidos na tabela 5.1. 

Além dos elementos lineares foi inserido um elemento não linear na fase C que pode ser 

acionado ou não, dependendo da posição da chave S. O arranjo foi simulado utilizando 

o programa PROTEUS. 

 

 

Figura 5.1 – Representação de carga trifásica de baixa tensão 

Tabela 5.1 - Resistências e reatâncias por fase 

Fase R (Ω) L (mH) XL (Ω) Z (Ω) 

A 4 2,5 0,942 4,11 

B 2,5 10 3,77 4,52 

C 3 5 1,88 3,54 

 

5.1 Medições de Grandezas Básicas 

A primeira etapa da simulação foi feita para observar os valores de medição de 

grandezas, tais como correntes de fase, tensão das fases e fator de potência por fase, 

considerando o funcionamento normal de uma instalação.  
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A tabela 5.2 mostra as correntes calculadas e os resultados das medições fornecidos 

pelo próprio equipamento. Na segunda coluna estão os valores calculados através da 

análise do circuito trifásico e com o auxílio do Excel. Nas colunas 3 e 4 constam os 

valores mínimos e máximos das medições  para a mesma corrente calculada em cada 

fase.  

 

Tabela 5.2 - Valores de medição de corrente (A) 

Fase Calculado Mínimo medido Máximo medido ∆I 

A 53,53 53,45 53,67 0,22 

B 48,67 48,41 48,68 0,27 

C 62,15 61,57 61,86 0,29 

 

Para um valor fixo de corrente esperado, o equipamento apresentou pequenas 

variações ao longo do tempo. Em alguns instantes forneceu valores maiores e em outros, 

valores menores do que o calculado. Na última coluna foram inseridas as maiores 

variações registradas durante a simulação.  

A explicação para este fato está no próprio processo de conversão AD, no algoritmo 

utilizado para o cálculo das amplitudes de cada harmônica e também na necessidade de 

utilização de fatores para elevação dos valores medidos a níveis que representam 

correntes e tensões compatíveis com sistemas de potência.  

Para investigar a causa dessa flutuação foi inserida uma fonte de tensão senoidal sem 

distorção com amplitude variável. Ao aplicar uma tensão eficaz de 1,43 volts, percebeu-

se a variação da terceira casa decimal em algumas unidades. Este procedimento foi 

adotado em cada canal AD, tanto para os canais de corrente como os de tensão. A 

variação foi igual em todos os casos.  

As entradas analógicas do PIC suportam até o valor de 5 volts, oferecendo a 

possibilidade de se amostrar ondas senoidais com amplitudes de até 2,5 volts. Para essa 

tensão, o valor eficaz é de 1,76 volts. Logo, se existe alguma corrente circulando no 

primário do TC e gerando o valor de 1.76 volts eficazes na entrada analógica do PIC, é 

necessário informar ao usuário que o máximo valor de corrente está ocorrendo no 

circuito, sendo necessário multiplicar o valor medido por um fator que depende da 

relação de transformação do TC e dos resistores existentes nos circuitos de acoplamento.  

O problema é que ao multiplicar um número com variações na terceira casa decimal 

por um fator maior que 10, a variação no resultado se torna mais perceptível. Para 

diminuir as variações foram implementados no software rotinas de média móvel, as 

quais, antes de mostrar o valor medido, fazem uma média aritmética com o valor da 
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medição anterior. Os valores das tensões medidas são mostrados na tabela 5.3, 

permitindo a comparação com o valor calculado pelo Excel.  

 

Tabela 5.3 - Valores de medição de tensão (V) 

Fase Nominal Mínimo medido Máximo medido ∆V 

A 220,00 219,60 220,54 0,94 

B 220,00 219,20 220,2 1,00 

C 220,00 219,50 220,9 1,40 

 

Percebe-se que as variações de tensão mostradas na última coluna superam as 

variações de corrente mostradas na mesma coluna da tabela 5.2. A explicação para isto 

está no fato de que o fator utilizado para multiplicar o valor de baixa tensão, 

representando-o em alta tensão é maior que o fator correspondente utilizado na medição 

das correntes.  

As indutâncias mostradas na figura 5.1 foram inseridas propositalmente para 

provocar defasagens entre os sinais de tensão e corrente das três fases. Na fase B foi 

inserida uma carga com baixo fator de potência, representando uma carga fortemente 

indutiva. Nas fases A e C foram inseridas cargas com fatores de potência razoáveis.  

De acordo com a tabela 5.4, percebe-se que a medição do fator de potência ocorreu 

de maneira satisfatória, com pequenas variações no resultado. Outros valores de 

indutâncias e resistências foram aleatoriamente inseridos, mantendo o circuito um 

comportamento aceitável.  

 

Tabela 5.4 - Valores de medição de fator de potência 

Fase Calculado Mínimo medido Máximo medido ∆FP 

A 0,97 0,96 0,97 0,01 

B 0,55 0,52 0,53 0,01 

C 0,85 0,86 0,87 0,01 

 

5.2 Detecção e Medição de Problemas 

5.2.1 Distorção Harmônica 

Depois de feitas as simulações em condições normais de funcionamento da 

instalação, foi dado início à simulação das falhas e dos problemas de QE monitorados 

pelo circuito.  O primeiro deles foi a distorção de corrente, através da abertura da chave 

S da figura 5.1. Após a abertura, foi ativada a saída auxiliar e atualizada a página 

resumo indicando a ocorrência de distorção. Ambas as ações ocorreram em tempo 

satisfatório.  
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Nesse ponto a análise dos resultados passa a ser um pouco mais trabalhosa, já que 

exige o cálculo das amplitudes de diversas harmônicas da série de Fourier de uma onda 

senoidal retificada. Para encontrar as amplitudes de série de Fourier, foi utilizada a série 

trigonométrica da equação 5.1: 

 
𝑓(𝑡) =

𝑎0

2
+ ∑[𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠(𝑛𝜔𝑡) + 𝑏𝑛𝑠𝑒𝑛(𝑛𝜔𝑡)]

∞

𝑛=1

 
(5.1) 

Onde os valores dos termos 𝑎𝑛 e 𝑏𝑛 são dados pelas equações 5.2 e 5.3. 

 
𝑎𝑛 =

2

𝑇
× ∫ 𝑓(𝑡) cos(𝑛𝜔𝑡)𝑑𝑡

𝑡0+𝑇

𝑡0

 (5.2) 

 

 
𝑏𝑛 =

2

𝑇
× ∫ 𝑓(𝑡)𝑠𝑒𝑛(𝑛𝜔𝑡)𝑑𝑡

𝑡0+𝑇

𝑡0

 (5.3) 

O termo antes do somatório corresponde ao valor médio da onda. No caso de um 

retificador de meia onda, o cálculo do valor médio resulta na expressão 5.4. 

 
𝑉𝑚é𝑑𝑖𝑜 =

2𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜

𝜋
 (5.4) 

Considere o sinal mostrado na figura 5.2, representando a tensão em um circuito 

retificador de meia onda. Será feito o cálculo das amplitudes de todas as harmônicas até 

a 15ª ordem. Com o valor das amplitudes, será feito o cálculo da distorção total. Com 

base nos resultados, será possível avaliar se as medições feitas pelo equipamento estão 

satisfatoriamente próximas do esperado.  

 

Figura 5.2 - Forma de onda de sinal retificado 

Como a função é par, os termos seno do somatório serão iguais a zero, restando 

apenas as harmônicas pares cujas amplitudes são encontradas a partir da equação 5.5, 

para n= 2, 3, 4.... 

 
𝑎𝑛 =

2𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜

𝜋(1 − 𝑛2)
cos(𝑛𝜋 2⁄ ) (5.5) 
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Para n = 1, a amplitude é dada pela expressão 5.6.  

 
𝑎1 =

2

𝑇
× ∫ 𝑓(𝑡) cos(𝜔𝑡)𝑑𝑡

𝑡0+𝑇

𝑡0

 (5.6) 

De forma que a série trigonométrica de Fourier para o sinal retificado é dada pela 

expressão 5.7.  

 

 
𝑓(𝑡) =

𝑉𝑝

𝜋
× {1 +

𝜋

2
cos(𝜔𝑡) −

2

3
cos(2𝜔𝑡) +

2

15
cos(4𝜔𝑡) −

2

35
cos(6𝜔𝑡)

+
2

63
cos(8𝜔𝑡) −

2

99
cos(10𝜔𝑡) +

2

143
cos(12𝜔𝑡)

−
2

195
cos(14𝜔𝑡)} 

(5.7) 

Percebe-se que a amplitude diminui significativamente à medida que a ordem da 

harmônica aumenta. A influência das harmônicas com ordem maior que 10, apesar de 

existente, pode ser desprezada. Por outro lado, as harmônicas de segunda e quarta 

ordem contribuem significativamente para o aumento do valor RMS total, motivo pelo 

qual não podem ser ignoradas. 

Aplicando a equação 3.4, chega-se ao valor da distorção harmônica mostrado na 

terceira coluna da tabela 5.5.  

Tabela 5.5 - Medição de distorção harmônica de corrente (DHTi) 

Fase Calculada Medida Calculada Medida 

A 0,00 0,00 - - 

B 0,00 0,00 - - 

C 0,00 0,00 39,17% 37,00% 

 
Sem Perturbação Com perturbação 

 

Para simular a DHTv, foi montado um circuito somador inversor composto por 

amplificador  operacional, resistores e três fontes, dispostos de acordo com a figura 5.3.  

 

Figura 5.3 - Circuito somador Inversor com AMPOP 
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Desde que os resistores sejam todos iguais, a tensão de saída terá amplitude igual à 

soma das amplitudes das tensões de entrada. A ideia é simplesmente inserir três sinais 

com amplitudes e frequências diferentes, gerando um sinal resultante distorcido. 

Observou-se que ao iniciar a simulação, a saída auxiliar referente ao problema da 

distorção de tensão foi ativada. Na página inicial do display o problema foi demarcado 

com o “S”. E ao acessar a página que mostra as distorções harmônicas de tensão nas três 

fases, foram observados os valores diferentes de zero. Os valores de ajuste das fontes, o 

cálculo da distorção harmônica e os valores medidos pelo equipamento estão mostrados 

nas tabelas 5.6, 5.7, 5.8 e 5.9.  

Tabela 5.6 – DHTv - Caso 1 

 

Fonte 

Frequência 

(Hz) 
Módulo (V) Calculado 

Mínimo 

(medido)  

Máximo 

(medido)  

1 60,00 1,45  

89,5 % 

 

  

2 120,00 1,00 88,6 % 91,5 % 

3 180,00 0,80   

 

Tabela 5.7 – DHTv - Caso 2 

Fonte 
Frequência 

(Hz) 
Módulo (V) Calculado 

Mínimo 

(medido)  

Máximo 

(medido)  

1 60,00 1,45  

40,21 % 

 

  

2 120,00 0,50 36,3 % 40,1 % 

3 180,00 0,30   

 

Tabela 5.8 – DHTv - Caso 3 

Fonte 
Frequência 

(Hz) 
Módulo (V) Calculado 

Mínimo 

(medido)  

Máximo 

(medido)  

1 60,00 1,45  

30,84 % 

 

  

2 180,00 0,40 29,2 % 30,7 % 

3 240,00 0,20   

 

Tabela 5.9 – DHTv- Caso 4 

Fonte 
Frequência 

(Hz) 
Módulo (V) Calculado 

Mínimo 

(medido)  

Máximo 

(medido)  

1 60,00 1,6  

19,7 % 

 

  

2 300,00 0,7 17,3 % 18,8 % 

3 420,00 0,10   

 

Vale salientar que a saída do circuito somador inversor foi conectada diretamente aos 

pinos de entrada da tensão 𝑉𝑐𝑛, não passando por nem um circuito divisor de tensão, 

motivo pelo qual o valor do módulo das tensões precisou ser ajustado em torno de 1,4 

volts.  
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5.2.2 Medições de Desequilíbrios 

A análise dos desequilíbrios de tensão foi feita em três etapas. O objetivo é 

comprovar que o algoritmo utilizado tem capacidade de detectar tanto desequilíbrio de 

módulo como de fase. Inicialmente foi simulado um desequilíbrio de módulo, no qual a 

tensão da fase A se mantem normal e as tensões nas fases B e C são ajustadas em 180 e 

220 volts, respectivamente. No início da simulação, foi ajustado o valor máximo do 

desequilíbrio em 10%.  

A equação 3.6 referente ao desequilíbrio foi implementada no Excel, de forma que, 

ao mudar o valor dos módulos e das fases das tensões, o resultado já é mostrado. A 

tabela 5.10 mostra o fator de desequilíbrio calculado pelo Excel e os correspondentes 

máximos e mínimos medidos pelo equipamento.   

Tabela 5.10 - Medição de desequilíbrio de tensão por módulo 

Fase Módulo (V) Fase (º) Calculado 
Mínimo 

Medido 

Máximo 

Medido 

A 220,00 0,00 

7,27% 6,90% 7,42% B 180,00 -120,00 

C 230,00 120,00 

 

Em seguida, foram ajustados os módulos das tensões para 220 volts e modificados os 

valores das fases, conforme a tabela 5.11. O equipamento respondeu de maneira 

coerente com o esperado. A saída analógica referente ao desequilíbrio foi ativada, a 

página contendo o resumo da instalação também foi atualizada, e a escrita na EEPROM 

foi feita corretamente, já que o fator de desequilíbrio foi maior que o valor máximo 

ajustado.  

Tabela5.11 - Medição do desequilíbrio de tensão por fase 

Fase Módulo (V) Fase (º) Calculado 
Mínimo 

Medido 

Máximo 

Medido 

A 220,00 0,00 

11,73% 11,43% 12,02% B 220,00 -120,00 

C 220,00 140,00 

 

Por último, foi simulada a pior situação possível, o desequilíbrio de módulo e fase. 

Dessa vez, a fase A foi mantida no seu valor normal enquanto que as fases B e C 

tiveram seus módulos e fases alterados. Com um pouco mais de um segundo a partir da 

inicialização, a saída auxiliar referente ao desequilíbrio de tensão foi ativada. A tela 

resumo foi atualizada demarcando a letra “S” para o referido problema. Os valores 

medidos são mostrados nas duas últimas colunas da tabela 5.12.  
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Tabela 5.12 - Medição de desequilíbrio de tensão por módulo e fase 

Fase Módulo (V) Fase (º) Calculado 
Mínimo 

Medido 

Máximo 

Medido 

A 220,00 0,00 

18,43% 17,96% 18,60% B 210,00 -130,00 

C 200,00 140,00 

 

5.2.3 Detecção de máxima corrente 

Ao ser ligado pela primeira vez, o equipamento considera que a máxima corrente 

considerada normal é de 80 A. De acordo com a tabela 5.2 (correntes por fase), a 

corrente na fase A é de 53,53 A. Logo, foi necessário inserir uma resistência em 

paralelo com o resistor Ra, conforme é indicado na figura 5.3.  

 

Figura 5.4 - Inserção de carga resistiva em paralelo 

Note que além de provocar uma sobrecorrente por diminuição da resistência 

equivalente, o fechamento da chave S2 provoca uma mudança no fator de potência da 

carga na fase A, tornando possível a análise de dois problemas de uma vez.  

Utilizando Rp de 4Ω, ao se fechar a chave S2, o equipamento passou a indicar que o 

valor da corrente máxima havia sido ultrapassado. A saída auxiliar referente á corrente 

máxima também foi imediatamente acionada, e, posteriormente, a mensagem de 

sobrecorrente foi enviada à memória EEPROM.  

O valor da corrente aumentou para aproximadamente 99 A, e o fator de potência, que 

era 0,97, diminuiu para 0,89, fazendo com que o equipamento realizasse os mesmos 

procedimentos de alerta para o baixo fator de potência.  

Outra maneira de simular a detecção de sobrecorrente foi reajustar o valor para 60 A 

no menu de ajustes.  Ao voltar à tela inicial, o equipamento já mostrou na tela a 

ocorrência do problema, e realizou os procedimentos de alerta e armazenamento. 
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5.2.4 Detecção de sub e sobretensão 

Os valores mínimos e máximos da tensão de fornecimento são configurados 

conforme tabela 3.2. Foi inserida uma chave em paralelo com uma resistência entre a 

fonte Van e a resistência Ra, conforme é mostrado na figura 5.4.  

Ao ser aberta a chave S2, a queda de tensão na resistência Rs provocará uma 

subtensão no ponto Van’. Utilizando Rs de 1 Ω, foi observado que a tensão medida foi 

de 177,55 V. A saída auxiliar referente a subtensão foi ativada e o log de subtensão foi 

enviado à EEPROM. Obviamente, foi detectado desequilíbrio e os mesmos 

procedimentos de alerta foram realizados pelo equipamento.  

 

Figura 5.5 - Inserção de resistência série 

A detecção de sobretensão ocorreu de maneira semelhante, bastando apenas alterar 

manualmente o valor do módulo da tensão em qualquer uma das fontes.  

 

5.2.5 Correções sugeridas pelo equipamento 

Seguindo a ideia inicial, que é propor um equipamento que, além de identificar 

problemas, possua uma maneira de auxiliar o usuário a corrigir as falhas detectadas, 

para todos os problemas simulados nas subseções anteriores existe pelo menos uma 

sugestão dada pelo equipamento no sentido normalizar o funcionamento da instalação.   

Logo após ser imposta uma sobrecorrente na fase A, foi acessado o menu de 

sugestões corretivas, o qual informou sobre a necessidade de modificar circuitos ou 

desligar algum equipamento.  

Ao simular subtensão o equipamento sugeriu que fosse desligado algum 

equipamento sensível a este tipo de problema. Outra sugestão dada foi a de transferir a 
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carga para outra fonte de energia. Obviamente, cabe ao usuário analisar a situação e 

comprovar se realmente é necessário realizar tal manobra.  

Na simulação de distorção harmônica de corrente o equipamento sugeriu a instalação 

de filtro, além de indicar as frequências presentes no sistema. Na ocorrência de 

distorção de tensão, além de sugerir a instalação de filtros, o equipamento também 

sugere que sejam desligados os equipamentos sensíveis a esse problema.  

Em relação ao desequilíbrio de tensão, o equipamento dá as mesmas sugestões dadas 

na ocorrência de subtensão. Já para o desequilíbrio de corrente, é dada a sugestão de 

balanceamento de cargas. A ideia inicial é permitir que o usuário, ao pressionar algum 

botão, seja informado sobre as quantidades de potência que precisam ser permutadas 

entre as fases. Entretanto, tal rotina de balanceamento ainda não foi implementada.  

Para auxiliar na correção do fator de potência o equipamento simplesmente mostra a 

potência reativa necessária para que o fator de potência se torne 0,92. Observe que se o 

fator de potência em determinada fase for maior que 0,92 o equipamento mostrara um 

valor negativo de potência, indicando que naquela fase não é necessária a compensação. 

As figuras 5.5, 5.6 e 5.7 dão exemplos de mensagens mostradas no menu de sugestões. 

 

 

Figura 5.6 - Sugestões dadas para evitar os efeitos da subtensão 

 

 

Figura 5.7 – Potência reativa capacitiva necessária por fase 
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Figura 5.8 – Indicação de ausência de distorção harmônica de tensão 
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_____________________________________________________________________ 

Capítulo 6 

Conclusão 
______________________________________________________________________ 

 

Com base no que foi exposto, ressalta-se a importância de se utilizar um 

equipamento que não apenas meça valores e informe-os aos usuários, mas que vá além 

dessas atribuições, dando suporte a correção de problemas, indicando possíveis soluções 

para a eliminação de falhas. Assim, ocorrências graves, tais como queimas de 

dispositivos, aquecimento excessivo de condutores, desgaste de motores, por exemplo, 

serão evitadas.   

A utilização do algoritmo de Goertzel, por requerer menos poder de processamento e 

armazenamento, permitiu que o protótipo conseguisse, além de realizar as medições, 

implementar funções de auxílio ao gerenciamento da instalação, cumprindo seu 

principal objetivo.  

Considerando a facilidade de manuseio, a coerência das medições com os valores 

calculados e o tempo de resposta obtido, pode-se dizer que o equipamento operou de 

maneira satisfatória, levando também em conta sua a simplicidade e o custo total de sua 

construção. Entretanto, são necessários ajustes tanto na parte de hardware como de 

software, para que o equipamento apresente menores variações nas medições das 

grandezas.  

 

6.2 Trabalhos futuros 

Como propostas para trabalhos futuros, temos: 

 Medição e monitoramento de problemas transitórios de energia elétrica; 

 Armazenamento de informações sobre energia consumida e demanda máxima; 

 Possível acoplamento a quadros de distribuição para pequenos e médios 

consumidores de energia, formando o que poderia ser chamado de “Quadro 

Inteligente”; 
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 Desenvolvimento de aplicativos de gerenciamento de energia elétrica baseados 

nos dados coletados pelo equipamento proposto; 

 Melhoria na forma de comunicação entre o equipamento e o navegador WEB; 

 Implementação rotina para o controle automático do número de harmônicas 

analisadas, tornando a resposta do equipamento mais ágil quando os sinais 

medidos forem senoidais com pouca distorção; 

 Reproduzir a versão monofásica do protótipo, para fins de monitoramento de 

tensão, corrente, distorção e detecção de problemas comuns para consumidores 

residenciais; 
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____________________________________________________________________ 

Anexo A  

Código Fonte 
______________________________________________________________________ 

A.1 Programação do Microcontrolador Principal 

//****** Assistente de prevenção de falhas em Instalações elétricas *********** 

// Configurações para o compilador 

#include <SIGEL.h> 

#INCLUDE <math.h> 

//#define LCD_DATA_PORT getenv("SFR:PORTC") 

#DEFINE BUZZER PIN_B0 

#DEFINE LED PIN_B5 

#DEFINE BOTAO PIN_B7 

#DEFINE BOTAO2 PIN_B6 

#DEFINE BOTAO3 PIN_A4 

#DEFINE BOTAO4 PIN_E3 

#DEFINE SAIDA1 PIN_C2 

#DEFINE SAIDA2 PIN_C4 

#DEFINE SAIDA3 PIN_C5 

#DEFINE SAIDA4 PIN_D3 

#DEFINE SAIDA5 PIN_E0 

#DEFINE SAIDA6 PIN_E2 

#DEFINE SAIDA7 PIN_C6 

#DEFINE SAIDA8 PIN_C7 

#include <Flex_LCD420.c> 

//#include <tones.c> 

#use RS232(baud=19200, xmit=PIN_C0,rcv=PIN_C1) 

#use fast_io(a) 

#use fast_io(b) 

//#use fast_io(c) 

 

//****************************** Variáveis *************************** 
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int i,nf;   

int1 done; 

long int medida,amostra[240],vetor_I[120],vetor_V[120]; 

float sinal[120],fase; 

 

// Variáveis de goertzel 

unsigned int m; 

 

int N=120; 

 

float 

vetor_amplitude[10],Dist_Harm,DHT_IA,DHT_IB,DHT_IC,DHT_IN,DHT_VAN, 

DHT_VBN,DHT_VCN; 

float cos_IaVan,cos_IbVbn,cos_IcVcn,FDT_ant; 

 

float lim_max_I=80,lim_max_V=231,lim_min_V=201,distI_max=30,distV_max=10, 

desqI_max=25,desqV_max=10; 

 

float Ia,Ia_ant,Ib,Ib_ant,Ic,Ic_ant,In,Van,Van_ant,Vbn,Vbn_ant,Vcn,Vcn_ant, 

FDC,FDT,coef_I,coef_V,fase_Ia,fase_Van,angulo_IaVan,teta,beta; 

float fase_Ib,fase_Vbn,angulo_IbVbn,fase_Ic,fase_Vcn,angulo_IcVcn, 

angAB,angBC,angCA,fase2; 

float 

ang_ideal=0.402,VAR_corr_A,Sa,Pa,VAR_corr_B,Sb,Pb,VAR_corr_C,Sc,Pc,FP; 

char pagina; 

char P1[],P2[],P3[],P4[],P5[],P6[],P7[]; 

char P1_ant[],P2_ant[],P3_ant[],P4_ant[],P5_ant[],P6_ant[],P7_ant[]; 

                // VARIÁVEIS DE AJUSTE 

 

 

//**************************Protótipos das funções*********************** 

int ajusta_tempo(int h); 

void coleta(void); 

void configura(void); 

void corrige(void); 
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float goertzel(int k); 

float RMS_total (float harmonico[10]); 

float calc_fdc(float Corr_A,float Corr_B,float Corr_C); 

float calc_fdt(float Tens_AN,float Tens_BN,float Tens_CN); 

float coleta_angulo(char k,char l); 

char coleta_dupla(char ci,char ct); 

long int bip(long int t); 

 

void main() { 

 

FP=cos(ang_ideal); 

      

nf=10;        // essa é a quantidade de frequências analisadas 

/*float 

Ia,Ib,Ic,In,Van,Vbn,Vcn,FDC,FDT,coef_I,coef_V,fase_Ia,fase_Van,angulo_IaVan; 

float fase_Ib, 

fase_Vbn,angulo_IbVbn,fase_Ic,fase_Vcn,angulo_IcVcn; 

float  

ng_ideal=0.402,VAR_corr_A,Sa,Pa,VAR_corr_B,Sb,Pb,VAR_corr_C,Sc,Pc;*/ 

 

//char P1[],P2[],P3[],P4[],P5[],P6[],P7[]; 

//char  

espectro_Ia[10],espectro_Ib[10],espectro_Ic[10], 

espectro_Van[10],espectro_Vbn[10],espectro_Vcn[10]; 

unsigned int ano,mes,dia,hora,minuto; 

 

//char pagina; 

coef_I=/*1;//*/68.2; 

coef_V=/*1;//*/153.5; 

 

//************************ Configurações de E/S ************************ 

 

   set_tris_a(0b00011111); // A0 a A3 são entradas analógicas 

   set_tris_b(0b11011110); 

   //set_tris_c(0b00000000); // Saídas para o LCD 
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   set_tris_D(0b00000000); 

   set_tris_e(0b00001000); 

    

    

//************************* Configurações do ADC **********************       

   setup_adc_ports(ALL_ANALOG);  // ADC 

   setup_adc(ADC_TAD_MUL_20); 

   setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_64);    

   //setup_timer_0(RTCC_8_BIT|RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_64); // Timer 0 

       

//**********************instruções de inicialização************************  

   lcd_init(); 

   delay_ms(100); 

    

   bip(300); 

    

   lcd_gotoxy(1,1); 

   printf(lcd_putc,"--------------------"); 

   lcd_gotoxy(8,2); 

   printf(lcd_putc,"APPIE"); 

   lcd_gotoxy(1,3); 

   printf(lcd_putc,"--------------------"); 

   delay_ms(1000); 

       

    lcd_gotoxy(1,1); 

   printf(lcd_putc,"\fAjustes iniciais..."); 

       

   lcd_gotoxy(1,2); 

   printf(lcd_putc,"--------------------"); 

   delay_ms(500); 

    

   printf(lcd_putc,"\f*****data e hora****"); 

   delay_ms(500); 

    

   printf(lcd_putc,"\f******* Ano *******"); 
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   lcd_gotoxy(1,2); 

   printf(lcd_putc,"--------------------"); 

   ano=ajusta_tempo(ano); 

    

   printf(lcd_putc,"\f******** Mes *******"); 

   lcd_gotoxy(1,2); 

   printf(lcd_putc,"--------------------"); 

   mes=ajusta_tempo(mes); 

    

   printf(lcd_putc,"\f******** Dia *******"); 

   lcd_gotoxy(1,2); 

   printf(lcd_putc,"--------------------"); 

   dia=ajusta_tempo(dia); 

    

   printf(lcd_putc,"\f******* Hora *******"); 

   lcd_gotoxy(1,2); 

   printf(lcd_putc,"--------------------"); 

   hora=ajusta_tempo(hora); 

    

   printf(lcd_putc,"\f****** Minuto ******"); 

   lcd_gotoxy(1,2); 

   printf(lcd_putc,"--------------------"); 

   minuto=ajusta_tempo(minuto); 

   printf(lcd_putc,"\fOK..."); 

    

  pagina=0; // controle do menu 

    

//**************************** Loop Infinito ************************** 

       

   while(TRUE){ 

     

   //////////////////////////////BLOCO 1 ////////////////////////////////////// 

    

   //Canal 0 ... ............................................Corrente na fase A 

   //set_adc_channel(0);          
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   coleta_dupla(0,10); // chama a rotina de amostragem 

    

   for (i=1;i<=N;i++){ 

   sinal[i]=0.0049*vetor_I[i]; 

   } 

    

   for (i=0;i<=nf;i++){ 

   vetor_amplitude[i]=goertzel(i); // aplica o algoritmo de goertzel 

   } 

      

   Ia=RMS_total(vetor_amplitude); 

   Ia=(Ia+Ia_ant)/2; 

   Ia_ant=Ia;   

    

   Ia=Ia*coef_I; 

      

   DHT_IA=Dist_harm; 

      

   fase_Ia=fase; 

    

   //for (i=1;i<nf;i++){ 

  // espectro_Ia[i]=(6*vetor_amplitude[i]/vetor_amplitude[1]); 

   //} 

    

   // Canal  10... ...................................................Tensão Van 

  //set_adc_channel(10); 

   

   for (i=1;i<=N;i++){ 

   sinal[i]=0.0049*vetor_V[i]; 

   } 

 

   for (i=1;i<nf;i++){ 

   vetor_amplitude[i]=goertzel(i); // aplica o algoritmo de goertzel 

   } 
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   Van=RMS_total(vetor_amplitude); 

   Van=(Van+Van_ant)/2; 

   Van_ant=Van; 

    

   Van=Van*coef_V; 

    

    

   DHT_VAN=Dist_harm;    

   fase_Van=fase;    

    

  // for (i=1;i<nf;i++){ 

  // espectro_Van[i]=(6*vetor_amplitude[i]/vetor_amplitude[1]); 

   //} 

    

   angulo_IaVan=(fase_Ia-fase_Van); 

   cos_IaVan=cos(fase_Ia-fase_Van);    

    

   /////////////////////////////////BLOCO 2 //////////////////////////////////// 

    

    

   // Canal 1 ... ..........................................Corrente na fase B 

    

   //set_adc_channel(1); 

    

   coleta_dupla(1,8); // chama a rotina de amostragem 

    

    

   for (i=1;i<=N;i++){ 

   sinal[i]=0.0049*vetor_I[i]; 

   }    

    

   for (i=1;i<nf;i++){ 

   vetor_amplitude[i]=goertzel(i); // aplica o algoritmo de goertzel 

                     } 
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   Ib=RMS_total(vetor_amplitude); 

   Ib=(Ib+Ib_ant)/2; 

   Ib_ant=Ib;     

   Ib=Ib*coef_I; 

    

    

    

   DHT_IB=Dist_harm; 

   fase_Ib=fase; 

    

  // for (i=1;i<nf;i++){ 

  // espectro_Ib[i]=6*vetor_amplitude[i]/vetor_amplitude[1]; 

   //}    

    

    // Canal  8... ...................................................Tensão Vbn 

   //set_adc_channel(8);       

    

   //coleta(); // chama a rotina de amostragem 

    

   for (i=1;i<=N;i++){ 

   sinal[i]=0.0049*vetor_V[i]; 

   } 

       

   for (i=1;i<nf;i++){ 

   vetor_amplitude[i]=goertzel(i); // aplica o algoritmo de goertzel 

   } 

    

   Vbn=RMS_total(vetor_amplitude);  

   Vbn=(Vbn+Vbn_ant)/2; 

   Vbn_ant=Vbn; 

   Vbn=Vbn*coef_V; 
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   DHT_VBN=Dist_harm; 

   fase_Vbn=fase; 

    

  // for (i=1;i<nf;i++){ 

  // espectro_Vbn[i]=(6*vetor_amplitude[i]/vetor_amplitude[1]); 

  // }    

    

   angulo_IbVbn=(fase_Ib-fase_Vbn); 

   cos_IbVbn=cos(fase_Ib-fase_Vbn); 

    

   ///////////////////////////////BLOCO 3////////////////////////////////////// 

    

   // Canal 2 ... ..........................................Corrente na fase C 

    

   //set_adc_channel(2);    

   coleta_dupla(2,9); // chama a rotina de amostragem 

    

   for (i=1;i<=N;i++){ 

   sinal[i]=0.0049*vetor_I[i]; 

   } 

       

   for (i=1;i<nf;i++){ 

   vetor_amplitude[i]=goertzel(i); // aplica o algoritmo de goertzel 

   } 

    

   Ic=RMS_total(vetor_amplitude);  

   Ic=(Ic+Ic_ant)/2; 

   Ic_ant=Ic; 

   Ic=Ic*coef_I; 

       

   DHT_IC=Dist_harm; 

   fase_Ic=fase; 

    

  // for (i=1;i<nf;i++){ 
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  // espectro_Ic[i]=6*vetor_amplitude[i]/vetor_amplitude[1]; 

  // } 

    // Canal  10... ..................................................Tensão Vcn 

   //set_adc_channel(9);          

        

   //coleta(); // chama a rotina de amostragem 

   for (i=1;i<=N;i++){ 

   sinal[i]=0.0049*vetor_V[i]; 

   }    

    

   for (i=1;i<nf;i++){ 

   vetor_amplitude[i]=goertzel(i); // aplica o algoritmo de goertzel 

   } 

    

   Vcn=RMS_total(vetor_amplitude); 

   Vcn=(Vcn+Vcn_ant)/2; 

   Vcn_ant=Vcn; 

   Vcn=Vcn*coef_V; 

       

   DHT_VCN=Dist_harm; 

   fase_Vcn=fase; 

    

  // for (i=1;i<nf;i++){ 

  // espectro_Vcn[i]=(6*vetor_amplitude[i]/vetor_amplitude[1]); 

  // } 

    

   angulo_IcVcn=(fase_Ic-fase_Vcn); 

   cos_IcVcn=cos(fase_Ic-fase_Vcn); 

    

   // Canal 3 ... ..........................................Corrente no neutro 

    

   //set_adc_channel(3);    

   coleta_dupla(3,11); // chama a rotina de amostragem 

    

   for (i=1;i<=N;i++){ 
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   sinal[i]=0.0049*vetor_I[i]; 

   } 

       

   for (i=1;i<nf;i++){ 

   vetor_amplitude[i]=goertzel(i); // aplica o algoritmo de goertzel 

   } 

    

   In=RMS_total(vetor_amplitude);  

   In=In*coef_I; 

   DHT_IN=Dist_harm; 

    

// ******************Etapa de Parâmetros de QE *************************** 

 

//---------------Fator de desequilíbrio de corrente----------------------------- 

  

   FDC=calc_fdc(Ia,Ib,Ic); 

   FDT=calc_fdt(Van,Vbn,Vcn); 

    

// *************************Etapa de monitoramento ************************ 

 

// -----------------Monitoramento de SobreCorrente------------------------------ 

   output_low(SAIDA1); 

   output_low(SAIDA2); 

   output_low(SAIDA3); 

   output_low(SAIDA4); 

   output_low(SAIDA5); 

   output_low(SAIDA6); 

   output_low(SAIDA7); 

   output_low(SAIDA8); 

       

   if ((Ia>lim_max_I)|(Ib>lim_max_I)|(Ic>lim_max_I)) { 

   P1='S'; 

   output_high(SAIDA1); 

   if(P1_ant!='S') {   

         putc('1'); 
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         P1_ant='S';} 

   

   } else{P1='N'; 

      if(P1_ant=='S'){ 

         putc('1'); 

         P1_ant='N'; 

      } 

    

   } 

    

   // Monitoramento de Tensão 

    

   if ((Van>lim_max_V)|(Vbn>lim_max_V)|(Vcn>lim_max_V)) { 

   P2='S'; 

   output_high(SAIDA2); 

      if(P2_ant!='S') {   

         putc('2'); 

         P2_ant='S';} 

       

   } else{P2='N'; 

   if(P2_ant=='S'){ 

         putc('2'); 

         P2_ant='N'; 

      } 

       

   } 

       

   if ((Van<lim_min_V)|(Vbn<lim_min_V)|(Vcn<lim_min_V)) { 

   P3='S'; 

   output_high(SAIDA3); 

   if(P3_ant!='S') {   

         putc('3'); 

         P3_ant='S';} 
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   } else{P3='N'; 

   if(P3_ant=='S'){ 

         putc('3'); 

         P3_ant='N'; 

      } 

       

   } 

       

   if ((DHT_Ia>distI_max)|(DHT_Ib>distI_max)|(DHT_Ic>distI_max)) { 

   P4='S'; 

   output_high(SAIDA4); 

      if(P4_ant!='S') {   

         putc('4'); 

         P4_ant='S';} 

   } else{P4='N'; 

      if(P4_ant=='S'){ 

         putc('4'); 

         P4_ant='N'; 

      } 

    

   } 

      

   if ((DHT_Van>distV_max)|(DHT_Vbn>distV_max)|(DHT_Vcn>distV_max)) { 

   P5='S'; 

   output_high(SAIDA5); 

      if(P5_ant!='S') {   

         putc('5'); 

         P5_ant='S';} 

   } else{P5='N'; 

   if(P5_ant=='S'){ 

         putc('5'); 

         P5_ant='N'; 

      } 

       

   } 
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   if (FDC>desqI_max) { 

   P6='S'; 

   output_high(SAIDA6); 

      if(P6_ant!='S') {   

         putc('6'); 

         P5_ant='S';} 

          

   } else{P6='N'; 

   if(P6_ant=='S'){ 

         putc('6'); 

         P6_ant='N'; 

      } 

       

   } 

       

   if (FDT>desqV_max) { 

   P7='S'; 

   output_high(SAIDA7); 

   if(P7_ant!='S') {   

         putc('7'); 

         P7_ant='S';} 

    

   } else{P7='N'; 

   if(P7_ant=='S'){ 

         putc('7'); 

         P7_ant='N'; 

      } 

       

   } 

    

    

// *************************Rotina de Visualização*********************** 

          

   if (!input(BOTAO)){ 

   pagina=pagina+1; 
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   bip(40); 

   bip(40); 

    

      if (pagina>5){ 

      pagina=0;} 

    

   } 

    

   if (!input(BOTAO2)){ 

   pagina=pagina-1; 

   bip(40); 

      if (pagina==255){ 

      pagina=5;} 

   } 

    

   if (!input(BOTAO3)){ 

   pagina=10; 

   //generate_tone(1200, 70); 

   } 

       

   if (!input(BOTAO4)){ 

   pagina=15; 

   //generate_tone(1100,70); 

    

   } 

       

//-----------------------------Escolha da página-------------------------------- 

    switch (pagina) { 

    case 1: 

       

   lcd_gotoxy(1,1); 

   printf(lcd_putc,"\f    Corrente (A)");   

    

   lcd_gotoxy(1,2); 

   printf(lcd_putc,"Ia=%.2f",Ia); 
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   lcd_gotoxy(1,3); 

   printf(lcd_putc,"Ib=%.2f",Ib); 

    

   lcd_gotoxy(1,4); 

   printf(lcd_putc,"Ic=%.2f",Ic); 

    

   lcd_gotoxy(12,2); 

   printf(lcd_putc,"In=%.1f",In); 

    

   lcd_gotoxy(12,4); 

   printf(lcd_putc,"FD=%.1f%%",FDC);  

    

   break;  

    

   case 2: 

    

   lcd_gotoxy(1,1); 

   printf(lcd_putc,"\f     Voltagem (V) "); 

    

   lcd_gotoxy(1,2); 

   printf(lcd_putc,"Van=%.2f",Van); 

    

   lcd_gotoxy(1,3); 

   printf(lcd_putc,"Vbn=%.2f",Vbn); 

    

   lcd_gotoxy(1,4); 

   printf(lcd_putc,"Vcn=%.2f",Vcn); 

    

   lcd_gotoxy(12,4); 

   printf(lcd_putc,"FD=%.2f%%",(FDT+FDT_ant)/2); 

   FDT_ant=FDT; 

       

   break;   
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   case 3: 

    

   lcd_gotoxy(1,1); 

   printf(lcd_putc,"\f       DHTi (%%) ");//Mostra os valores dos parametros de QE 

    

   lcd_gotoxy(1,2); 

   printf(lcd_putc,"FaseA=%.1f",DHT_IA); 

    

   lcd_gotoxy(1,3); 

   printf(lcd_putc,"FaseB=%.1f",DHT_IB); 

    

   lcd_gotoxy(1,4); 

   printf(lcd_putc,"FaseC=%.1f",DHT_IC); 

    

   //lcd_gotoxy(13,2); 

   //printf(lcd_putc,"N=%.1f",DHT_IN); 

      

   break; 

      

   case 4:  

   lcd_gotoxy(1,1); 

   printf(lcd_putc,"\f       DHTv (%%) "); 

    

   lcd_gotoxy(1,2); 

   printf(lcd_putc,"FaseA=%.1f",DHT_VAN); 

    

   lcd_gotoxy(1,3); 

   printf(lcd_putc,"FaseB=%.1f",DHT_VBN); 

    

   lcd_gotoxy(1,4); 

   printf(lcd_putc,"FaseC=%.1f",DHT_VCN); 

       

   break; 

    

   case 5: 
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   lcd_gotoxy(1,1); 

   printf(lcd_putc,"\f      Cos(PHI) "); 

    

   lcd_gotoxy(1,2); 

   printf(lcd_putc,"Cos(Ia^Van)= %.2f",abs(cos_IaVan)); 

    

   lcd_gotoxy(1,3); 

   printf(lcd_putc,"Cos(Ib^Vbn)= %.2f",abs(cos_IbVbn)); 

    

    lcd_gotoxy(1,4); 

   printf(lcd_putc,"Cos(Ic^Vcn)= %.2f",abs(cos_IcVcn)); 

    

   break; 

    

   default: 

    

   lcd_gotoxy(1,1); 

   printf(lcd_putc,"\fResumo: "); 

    

   lcd_gotoxy(1,2); 

   printf(lcd_putc,"SOB_C > %c",P1); 

    

   lcd_gotoxy(1,3); 

   printf(lcd_putc,"SOB_T > %c",P2); 

    

   lcd_gotoxy(1,4); 

   printf(lcd_putc,"SUB_T > %c",P3); 

    

   lcd_gotoxy(11,1); 

   printf(lcd_putc,"DIS_C > %c",P4); 

    

   lcd_gotoxy(11,2); 

   printf(lcd_putc,"DIS_T > %c",P5); 
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   lcd_gotoxy(11,3); 

   printf(lcd_putc,"DES_C > %c",P6); 

    

    lcd_gotoxy(11,4); 

   printf(lcd_putc,"DES_T > %c",P7);    

    

   break;  

        

   case 10: 

    

   lcd_gotoxy(1,1); 

   printf(lcd_putc,"\f     Ajustes "); 

    

   configura();      // chama a função de ajuste 

    

   break; 

    

   case 15: 

    

   printf(lcd_putc,"\fSolucionar Problemas"); 

   delay_ms(900); 

   corrige(); 

    

   break;  

       

   } // fim case 

       

   } //fim do loop infinito 

 

} // Fin main 

 

 

// **********************Algoritmo de GOERTZEL************************* 

 

float goertzel(int k){ 
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   float teta,cosseno,seno,Sk,Sk1,Sk2,Yk,Yk2,real_Y,imag_Y; 

   Yk=0; 

     

   teta=6.28318*(float)k/(float)N;    

    

   cosseno=cos(teta); 

   seno=sin(teta); 

   m=1; 

   Sk1=0; 

   Sk2=0; 

    

 

   while (m<=N) { 

        Sk=sinal[m] + 2.0*cosseno*Sk1-Sk2;  

        Sk2=Sk1; 

        Sk1=Sk; 

        m=m+1;         

       } 

       Sk=2.0*cosseno*Sk1-Sk2; 

       real_Y=Sk-Sk1*cosseno; 

       imag_Y=Sk1*seno; 

        

       Yk2=pow(real_Y,2.0)+pow(imag_Y,2.0); 

       Yk=sqrt(Yk2); 

       Yk=Yk/60; // mesmo que dividir por 60 

        

       if (k==1){ 

        

       fase=atan(imag_Y/real_Y); 

       fase=3.14-fase;  // vai para o cálculo de fator de potência 

       fase2=atan2(imag_Y,real_Y); // vai para o cálculo de desequilíbrio 

       //fase2=fase2*57.29; 

                           

       }              
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   return (Yk); 

         

} 

 

// Rotina para o calculo do RMS total de cada grandeza 

 

float RMS_total (float harmonico[10]){ 

   float RMS=0; 

   //dist_harm=0; 

    

   For (i=1;i<nf;i++){ 

    

   RMS=RMS+0.5*pow((harmonico[i]),2.0); 

    

   } 

   RMS=sqrt(RMS); 

       

   Dist_harm=(RMS/(0.71*harmonico[1])); 

   Dist_harm=pow(Dist_harm,2.0)-1; 

   Dist_harm=100*sqrt(Dist_harm); 

       

   return (RMS);    

 

} 

 

float calc_fdc(float Corr_A,float Corr_B,float Corr_C){ 

float Imax,Imed,Fator_D; 

/* 

   if (Corr_A > Corr_B){ 

   Imax = Corr_A; 

 

   } 

   else { 

   Imax = Corr_B; 

   } 
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   if (Imax < Corr_C){ 

   Imax = Corr_C; 

   } 

    

   Imed=(Corr_A+Corr_B+Corr_C)/3; 

    

   fator_D=(Imax-Imed)/Imed; 

   fator_D=100*fator_D; 

  */  

   return (fator_D);    

    

} 

 

float calc_fdt(float Tens_AN,float Tens_BN,float Tens_CN){ 

float noveV2,noveV1,fator_D,adj=0.03; 

         

   angAB=coleta_angulo(10,8); 

   if(angAB<0){ 

   angAB=angAB+(2*PI)+adj; 

   }else{ 

   angAB=angAB+adj; 

   } 

       

   angBC=coleta_angulo(8,9); 

   if(angBC<0){ 

   angBC=angBC+(2*PI)+adj; 

   }else{ 

   angBC=angBC+adj; 

   } 

    

   angCA=2*PI-angBC-angAB; 

    

   noveV1/*ao 

quadrado*/=pow(Tens_AN,2.0)+pow(Tens_BN,2.0)+pow(Tens_CN,2.0)+2*Tens_AN*
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Tens_BN*cos(angAB-(2*PI/3))+2*Tens_BN*Tens_CN*cos(angBC-

(2*PI/3))+2*Tens_CN*Tens_AN*cos(angCA-(2*PI/3)); 

       

   noveV2/*ao 

quadrado*/=pow(Tens_AN,2.0)+pow(Tens_BN,2.0)+pow(Tens_CN,2.0)+2*Tens_AN*

Tens_BN*cos(angAB+(2*PI/3))+2*Tens_BN*Tens_CN*cos(angBC+(2*PI/3))+2*Ten

s_CN*Tens_AN*cos(angCA+(2*PI/3)); 

          

   /*noveV2=noveV2/9; 

   noveV2=sqrt(noveV2); 

    

   noveV1=noveV1/9; 

   noveV1=sqrt(noveV1); 

 

   Fator_D=(noveV2/noveV1)*100;*/ 

    

   fator_D=sqrt(noveV2/noveV1)*100; 

   

   return(Fator_D); 

} 

 

float coleta_angulo(char k,char l){ 

float angulo,teta,alfa; 

 

coleta_dupla(k,l); 

    

   // ******* tensão Van 

   for (i=1;i<=N;i++){ 

   sinal[i]=0.0049*vetor_I[i]; // apesar de ser vetor_I[i], é um vetor de tensão 

   }       

   vetor_amplitude[1]=goertzel(1);// aplica goertzel apenas para calcular a fase 

   teta=fase2; 

          

   // ******* tensão Vbn 

   for (i=1;i<=N;i++){ 

   sinal[i]=0.0049*vetor_V[i]; 
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   }       

   vetor_amplitude[1]=goertzel(1); 

   alfa=fase2; 

    

   angulo=teta-alfa; 

   return(angulo); 

} 

 

int coleta_dupla(char ci,char ct){ 

 char canal=ci; 

     

   for (i=1;i<=240;i++){ 

 

   set_adc_channel(canal);    

    

   delay_us(48); // Para ajustar a frequência de amostragem 48us --> 14400 Hz 64us --> 

12000 Hz 

       

   #asm 

   nop; 

   nop; 

   nop; 

   nop; 

   nop; 

   nop; 

   nop; 

   nop;   

   nop;   

   nop; 

   nop;  

   nop; 

   nop; 

   nop;     

   #endasm 
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   read_adc(ADC_START_ONLY); 

  

   done=0; 

    

     while(!done){    

     //printf(lcd_putc,"___");seve para testar se o programa fica preso neste ponto 

     done=adc_done();    

     }    

    

   medida=read_adc(ADC_READ_ONLY); 

    

   //output_high(led); 

   //output_low(led); //para testar se a frequência está certa (led no pino B5) 

   amostra[i]=medida;    

       

   if(canal==ci){ 

   canal=ct; 

   }else{ 

   canal=ci; 

   }     

    

   } // fim para   

       

   for (i=1;i<121;++i){ // preenche um vetor com 200 amostras já multiplicadas pela 

resolução 

    

   vetor_I[i]=amostra[2*i-1]; 

   vetor_V[i]=amostra[2*i]; 

   } 

     

} // fim coleta_dupla 

 

void configura(void){ 

 char subpagina=0,exit=0;  // escolhe o parametro a ser ajustado 
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 while (exit==0){ 

  

 if (!input(BOTAO4)){ 

    delay_ms(200); 

    if(!input(BOTAO4)){ 

    exit=1; 

    pagina=0; 

    } 

 } 

  

 if (!input(BOTAO3)){ //  "se" geral 

   delay_ms(100);  // filtro 

    

   if (!input(BOTAO3)){ 

   subpagina=subpagina+1; 

   bip(40); 

      if (subpagina>8){ 

      subpagina=0;} 

   } 

   } // fim "se" geral 

          

   switch (subpagina) { 

          

   case 1: 

    

   lcd_gotoxy(3,3); 

   printf(lcd_putc,"I_max = "); 

   printf(lcd_putc,"%f A",lim_max_I); 

         

   if (!input(BOTAO)){ //  "se" geral 

    delay_ms(100);  // filtro 

    

      if (!input(BOTAO)){ 

      lim_max_I=lim_max_I+1; 
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      //generate_tone(400, 40);       

      } 

   } // fim "se" geral 

    

   if (!input(BOTAO2)){  // se geral 

   delay_ms(100); 

    

      if (!input(BOTAO2)){ 

      lim_max_I=lim_max_I-1; 

      //generate_tone(400, 40);       

      } 

   } // fim se       

        

   break; 

    

   case 2: 

    

   lcd_gotoxy(3,3); 

   printf(lcd_putc,"V_max = "); 

   printf(lcd_putc,"%f V",lim_max_V); 

      

   if (!input(BOTAO)){ //  "se" geral 

    delay_ms(100);  // filtro 

    

      if (!input(BOTAO)){ 

      lim_max_V=lim_max_V+1; 

      //generate_tone(400, 40);       

      } 

   } // fim "se" geral 

    

   if (!input(BOTAO2)){  // se geral 

   delay_ms(100); 

    

      if (!input(BOTAO2)){ 

      lim_max_V=lim_max_V-1; 
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      //generate_tone(400, 40);       

      } 

   } // fim se  

       

   break; 

    

   case 3: 

    

   lcd_gotoxy(3,3); 

   printf(lcd_putc,"V_min = "); 

   printf(lcd_putc,"%f V",lim_min_V); 

    

   if (!input(BOTAO)){ //  "se" geral 

    delay_ms(100);  // filtro 

    

      if (!input(BOTAO)){ 

      lim_min_V=lim_min_V+1; 

      //generate_tone(400, 40);       

      } 

   } // fim "se" geral 

    

   if (!input(BOTAO2)){  // se geral 

   delay_ms(100); 

    

      if (!input(BOTAO2)){ 

      lim_min_V=lim_min_V-1; 

      //generate_tone(400, 40);       

      } 

   } // fim se  

       

   break; 

    

   case 4: 

    

   lcd_gotoxy(2,3); 
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   printf(lcd_putc,"DHTi_max = "); 

   printf(lcd_putc,"%f %%",distI_max);  

       

   if (!input(BOTAO)){ //  "se" geral 

    delay_ms(100);  // filtro 

    

      if (!input(BOTAO)){ 

      distI_max=distI_max+1; 

      //generate_tone(400, 40);       

      } 

   } // fim "se" geral 

    

   if (!input(BOTAO2)){  // se geral 

   delay_ms(100); 

    

      if (!input(BOTAO2)){ 

      distI_max=distI_max-1; 

      //generate_tone(400, 40);       

      } 

   } // fim se  

    

   break; 

    

   case 5: 

    

   lcd_gotoxy(2,3); 

   printf(lcd_putc,"DHTv_max = "); 

   printf(lcd_putc,"%f %%",distV_max);   

       

   if (!input(BOTAO)){ //  "se" geral 

    delay_ms(100);  // filtro 

    

      if (!input(BOTAO)){ 

      distV_max=distV_max+1; 

      //generate_tone(400, 40);       



   101 

  

      } 

   } // fim "se" geral 

    

   if (!input(BOTAO2)){  // se geral 

   delay_ms(100); 

    

      if (!input(BOTAO2)){ 

      distV_max=distV_max-1; 

      //generate_tone(400, 40);       

      } 

   } // fim se 

       

   break; 

    

   case 6: 

    

   lcd_gotoxy(2,3); 

   printf(lcd_putc,"DesqI_max = "); 

   printf(lcd_putc,"%f %%",desqI_max); 

          

   if (!input(BOTAO)){ //  "se" geral 

    delay_ms(100);  // filtro 

    

      if (!input(BOTAO)){ 

      desqI_max=desqI_max+1; 

      //generate_tone(400, 40);       

      } 

   } // fim "se" geral 

    

   if (!input(BOTAO2)){  // se geral 

   delay_ms(100); 

    

      if (!input(BOTAO2)){ 

      desqI_max=desqI_max-1; 

      //generate_tone(400, 40);       
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      } 

   } // fim se 

    

   break; 

    

   case 7: 

    

   lcd_gotoxy(2,3); 

   printf(lcd_putc,"DesqV_max = "); 

   printf(lcd_putc,"%f %%",desqV_max);   

         

   if (!input(BOTAO)){ //  "se" geral 

    delay_ms(100);  // filtro 

    

      if (!input(BOTAO)){ 

      desqV_max=desqV_max+1; 

      //generate_tone(400, 40);       

      } 

   } // fim "se" geral 

    

   if (!input(BOTAO2)){  // se geral 

   delay_ms(100); 

    

      if (!input(BOTAO2)){ 

      desqV_max=desqV_max-1; 

      //generate_tone(400, 40);       

      } 

   } // fim se 

    

   break; 

    

   case 8: 

    

   lcd_gotoxy(2,3); 

   printf(lcd_putc," FP min. = "); 
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   printf(lcd_putc,"%f ",FP);   

         

   if (!input(BOTAO)){ //  "se" geral 

    delay_ms(100);  // filtro 

    

      if (!input(BOTAO)){ 

      FP=FP+0.01; 

      //generate_tone(400, 40);       

      } 

   } // fim "se" geral 

    

   if (!input(BOTAO2)){  // se geral 

   delay_ms(100); 

    

      if (!input(BOTAO2)){ 

      FP=FP-0.01; 

      //generate_tone(400, 40);       

      } 

   } // fim se 

    

   ang_ideal=acos(FP); 

   break; 

    

   default:  

    

    lcd_gotoxy(1,1); 

   printf(lcd_putc,"\f Press ACT p/ sair. "); 

   delay_ms(200); 

    

   if(!input(BOTAO4)){ 

   exit=1; 

   pagina=0; 

   printf(lcd_putc,"\f+++++++++Ok++++++++"); 

   delay_ms(200); 

   } 
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   break; 

 

   } 

 

 } // fim while 

 

} // fim configura 

 

//*********************************************************************

********* 

 

void corrige(void){ 

char subpagina=1,exit=0; 

 

   printf(lcd_putc,"\f "); 

 

   Sa=Ia*Van; 

   Pa=Sa*abs(cos_IaVan); 

   //angulo_IaVan=abs(acos(cos_IaVan)); 

   VAR_corr_A=Pa*(tan(angulo_IaVan)-tan(ang_ideal)); 

 

   Sb=Ib*Vbn; 

   Pb=Sb*abs(cos_IaVan); 

   //angulo_IaVan=abs(acos(cos_IaVan)); 

   VAR_corr_B=Pb*(tan(angulo_IbVbn)-tan(ang_ideal)); 

       

   Sc=Ic*Vcn; 

   Pc=Sc*abs(cos_IcVcn); 

   //angulo_IaVan=abs(acos(cos_IaVan)); 

   VAR_corr_C=Pc*(tan(angulo_IcVcn)-tan(ang_ideal));  

       

   while (exit==0){ 

    

   if(!input(BOTAO3)){ 

   delay_ms(400); 
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   if(!input(BOTAO3)){    

   exit=1; 

   pagina=0; 

   } 

   } 

    

   if (!input(BOTAO)){ //  "se" geral 

   delay_ms(100);  // filtro    

   if (!input(BOTAO)){ 

   subpagina=subpagina+1; 

   printf(lcd_putc,"\f "); 

   bip(40); 

      if (subpagina>8){ 

      subpagina=0;} 

   } 

   } // fim "se" geral 

    

   if (!input(BOTAO2)){ //  "se" geral 

   delay_ms(100);  // filtro    

   if (!input(BOTAO2)){ 

   subpagina=subpagina-1; 

   printf(lcd_putc,"\f "); 

   bip(40); 

      if (subpagina<1){ 

      subpagina=8;} 

   } 

   } // fim "se" geral 

    

   switch (subpagina){ 

    

   case 1: 

   

   lcd_gotoxy(1,1); 

   printf(lcd_putc,"01 - Sobrecorrente "); 
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   if (P1=='S'){ 

   lcd_gotoxy(1,2); 

   printf(lcd_putc,"--------------------"); 

    

   lcd_gotoxy(1,3); 

   printf(lcd_putc,"-> Desl. equip. ou   "); 

    

   lcd_gotoxy(1,4); 

   printf(lcd_putc,"-> Modificar ckts."); 

    

    

   }else{ 

   lcd_gotoxy(1,2); 

   printf(lcd_putc,"--------------------"); 

    

   lcd_gotoxy(1,3); 

   printf(lcd_putc,"      Ausente       "); 

   } 

 

   break; 

    

   case 2: 

   

   lcd_gotoxy(1,1); 

   printf(lcd_putc,"02 - Sobretensao "); 

      

   if (P2=='S'){ 

    

   lcd_gotoxy(1,2); 

   printf(lcd_putc,"--------------------"); 

    

   lcd_gotoxy(1,3); 

   printf(lcd_putc,"-> Desl equip sens"); 

    

   lcd_gotoxy(1,4); 
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   printf(lcd_putc,"-> Ativar GMG."); 

       

   }else{ 

   lcd_gotoxy(1,2); 

   printf(lcd_putc,"--------------------"); 

    

   lcd_gotoxy(1,3); 

   printf(lcd_putc,"      Ausente       "); 

   } 

 

   break; 

    

   case 3: 

    

   lcd_gotoxy(1,1); 

   printf(lcd_putc,"03 - Subtensao "); 

    

    if (P3=='S'){ 

   lcd_gotoxy(1,2); 

   printf(lcd_putc,"--------------------"); 

    

   lcd_gotoxy(1,3); 

   printf(lcd_putc,"-> Desl equip sens"); 

    

   lcd_gotoxy(1,4); 

   printf(lcd_putc,"-> Ativar GMG."); 

       

   }else{ 

   lcd_gotoxy(1,2); 

   printf(lcd_putc,"--------------------"); 

    

   lcd_gotoxy(1,3); 

   printf(lcd_putc,"      Ausente       "); 

   } 
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   break; 

    

   case 4: 

    

   lcd_gotoxy(1,1); 

   printf(lcd_putc,"04 - Dist. I. "); 

    

    if (P4=='S'){ 

   lcd_gotoxy(1,2); 

   printf(lcd_putc,"--------------------"); 

    

   lcd_gotoxy(1,3); 

   printf(lcd_putc,"-> Instalar filtros"); 

    

   lcd_gotoxy(1,4); 

   printf(lcd_putc,"-> Dimensionar"); 

       

   }else{ 

   lcd_gotoxy(1,2); 

   printf(lcd_putc,"--------------------"); 

    

   lcd_gotoxy(1,3); 

   printf(lcd_putc,"      Ausente       "); 

   } 

 

   break; 

    

   case 5: 

    

   lcd_gotoxy(1,1); 

   printf(lcd_putc,"05 - Dist. V. "); 

    

    if (P5=='S'){ 

   lcd_gotoxy(1,2); 

   printf(lcd_putc,"--------------------"); 
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   lcd_gotoxy(1,3); 

   printf(lcd_putc,"-> Desligar motores"); 

    

   lcd_gotoxy(1,4); 

   printf(lcd_putc,"-> Ativar GMG."); 

       

   }else{ 

   lcd_gotoxy(1,2); 

   printf(lcd_putc,"--------------------"); 

    

   lcd_gotoxy(1,3); 

   printf(lcd_putc,"      Ausente       "); 

   } 

 

   break; 

    

   case 6: 

    

   lcd_gotoxy(1,1); 

   printf(lcd_putc,"05 - Deseq. I. "); 

    

    if (P6=='S'){ 

   lcd_gotoxy(1,2); 

   printf(lcd_putc,"--------------------"); 

    

   lcd_gotoxy(1,3); 

   printf(lcd_putc,"-> Balancear cargas"); 

    

   lcd_gotoxy(1,4); 

   printf(lcd_putc,"-> Ativar GMG."); 

       

   }else{ 

   lcd_gotoxy(1,2); 

   printf(lcd_putc,"--------------------"); 
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   lcd_gotoxy(1,3); 

   printf(lcd_putc,"      Ausente       "); 

   } 

 

   break; 

    

   case 7: 

    

   lcd_gotoxy(1,1); 

   printf(lcd_putc,"07 - Deseq. V. "); 

    

    if (P7=='S'){ 

   lcd_gotoxy(1,2); 

   printf(lcd_putc,"--------------------"); 

    

   lcd_gotoxy(1,3); 

   printf(lcd_putc,"-> Desl equip sens"); 

    

   lcd_gotoxy(1,4); 

   printf(lcd_putc,"-> Ativar GMG."); 

       

   }else{ 

   lcd_gotoxy(1,2); 

   printf(lcd_putc,"--------------------"); 

    

   lcd_gotoxy(1,3); 

   printf(lcd_putc,"      Ausente       "); 

   } 

 

   break; 

         

   case 8: 

    

   lcd_gotoxy(1,1); 
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   printf(lcd_putc,"08 - Fator de Pot "); 

    

   lcd_gotoxy(1,2); 

   printf(lcd_putc,"Fase A -> %.1f kVar",VAR_corr_A/1000); 

    

   lcd_gotoxy(1,3); 

   printf(lcd_putc,"Fase B -> %.1f kVar",Var_corr_B/1000); 

    

   lcd_gotoxy(1,4); 

   printf(lcd_putc,"Fase C -> %.1f kVar",VAR_corr_C/1000); 

    

   break; 

    

   default: 

        

   lcd_gotoxy(1,1); 

   printf(lcd_putc," Press SET p/ sair . "); 

    

   if(!input(BOTAO3)){ 

   exit=1; 

   pagina=0; 

   printf(lcd_putc,"\f+++++++++ok+++++++++"); 

   delay_ms(200); 

   } 

    

   break; 

 

   } // fim switch 

    

   } // fim while 

 

} 

 

int ajusta_tempo(int h){ 

short a=1; 
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lcd_gotoxy(1,1); 

 

while (a){ 

   lcd_gotoxy(10,3); 

   printf(lcd_putc,"%02u",h); 

   delay_ms(100); 

         

   if (!input(BOTAO)){ //  "se" geral 

    delay_ms(50);  // filtro 

    

      if (!input(BOTAO)){ 

      h=h+1; 

      bip(20);       

      } 

   } // fim "se" geral 

    

   if (!input(BOTAO2)){  // se geral 

   delay_ms(50); 

    

      if (!input(BOTAO2)){ 

      h=h-1; 

      bip(20);       

      } 

   } // fim se  

    

    if (!input(BOTAO3)){ //  "se" geral 

    delay_ms(50);  // filtro 

    

      if (!input(BOTAO3)){ 

      a=0; 

      printf(lcd_putc,"\f"); 

      bip(20);       

      } 

   } //  
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} // while 

return (h); 

} 

 

long int bip(long int t){ 

   output_high(buzzer); 

   delay_ms(t); 

   output_low(buzzer); 

} 

 

A.2 Programa do Microcontrolador Secundário 

 

#include <18f2550.h> 

#include <string.h> 

#fuses NOMCLR 

#fuses HS//INTRC 

#use delay (clock=2500000) 

 

 

#define EEPROM_SDA  PIN_B0 // para o i2c da comunicação com a eeprom 

#define EEPROM_SCL  PIN_B1 // idem 

 

#include <24256.c> 

#use rs232 (BAUD=19200, XMIT=pin_C6, RCV= pin_C7, PARITY = N, BITS= 

8,STOP=1,stream=hard/*,RECEIVE_BUFFER=64*/) 

#use rs232(baud=19200, xmit=PIN_C0,rcv=PIN_C1,stream=soft) 

 

 

#include <ds1307.c> 

 

#define LED pin_A1 

#define botao1 pin_A0 

#define botao2 pin_A5 

 

#define LCD_ENABLE_PIN  PIN_B0                                    //// 
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#define LCD_RS_PIN      PIN_B1                                    //// 

#define LCD_RW_PIN      PIN_B2                                    //// 

#define LCD_DATA4       PIN_B4                                    //// 

#define LCD_DATA5       PIN_B5                                    //// 

#define LCD_DATA6       PIN_B6                                    //// 

#define LCD_DATA7       PIN_B7  

#include <LCD.c> 

 

void webserver(void); 

void armazena_logs(void); 

void envia_logs(void); 

char grava_eeprom(char p); // é chamada dentro de "armazena logs();" 

 

 

 

// variáveis globais 

 

BYTE day,mth,year,dow,hr,min,sec; 

 

int i; // variavel pau p toda obra 

 

char hora[4],minuto[4],segundo[4],ano[4],mes[4],dia[4],log[30]; 

 

char P1='N'; // sobrecorrente 

char P2='N'; // sobretensão 

char P3='N'; // subtensão 

char P4='N'; // DHTi 

char P5='N'; // DHTv 

char P6='N'; // DESQi 

char P7='N'; // DESQv 

char P8='N'; // FP 

char P9='N'; // 

 

 

long int adress=0; 



   115 

  

 

 

 

void main(){ 

 

 

 

// *****************Iniciando os periféricos 

 

//printf(lcd_putc,"\fLoading..."); 

ds1307_init(); 

//lcd_init(); 

init_ext_eeprom(); 

delay_ms(200); 

 

// ****************************TESTE DE PERIFÉRICOS *** 

 

       

 

 

   WHILE(TRUE) { 

      

      if (kbhit()){ 

       

      char c=fgetc(hard); 

       

      switch (c) { 

       

      case '1': 

      P1=83; 

      break; 

       

      case '2': 

      P2=83; 

      break; 
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      case '3': 

      P3=83; 

      break; 

       

      case '4': 

      P4=83; 

      break; 

       

      case '5': 

      P5=83; 

      break; 

       

      case '6': 

      P6=83; 

      break; 

       

      case '7': 

      P7=83; 

      break; 

       

      case '8': 

      P8=83; 

      break; 

       

      case 'w': 

      envia_logs(); 

      break; 

       

      default: 

      fprintf(soft,"no problems...\r\n"); 

      break; 

       

      } // fim case 
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         armazena_logs(); // só executa se teve um kbhit 

         delay_ms(500); 

          //webserver(); // Página de Medições 

          

          

      }   // end IF kbhit() 

 

      

       

   } // end WHILE 

 

 

} // END MAIN 

 

 

void armazena_logs(void){//manipula os strings das informações sobre tempo e 

problema  

 

char problema1[6]="Sob_I"; 

char problema2[6]="Sob_V"; 

char problema3[6]="Sub_V"; 

char problema4[6]="DHT_I"; 

char problema5[6]="DHT_V"; 

char problema6[6]="DES_I"; 

char problema7[6]="DES_V"; 

char problema8[6]="FP"; 

char problema9[6]="Temp"; 

 

      if(adress>30000){ 

      printf("Memória cheia!\r\n"); 

       

      delay_ms(1000); 

      adress=0; // e chama a rotina de alerta 
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      } 

   

    

   ds1307_get_date(day,mth,year,dow); // carrega o momento de referência 

   ds1307_get_time(hr,min,sec); 

    

   // colocando no formato de string 

   sprintf(hora, "%d",hr); 

   sprintf(minuto, "%d",min); 

   sprintf(segundo, "%d",sec); 

   sprintf(ano, "%d",year); 

   sprintf(mes, "%d",mth); 

   sprintf(dia, "%d",day); 

    

   char dois_pontos[]=":"; 

   // concatenando strings 

   strcat(hora,dois_pontos);    

   strcat(hora,minuto);    

   //strcat(hora,dois_pontos); 

   //strcat(hora,segundo);    

    

   char barra[]="/"; 

   // concatenando strings 

   strcat(dia,barra);    

   strcat(dia,mes);    

   //strcat(dia,barra); 

   //strcat(dia,ano);    

   char espaco[]=" "; 

   

      strcat(dia,espaco);      

      strcat(dia,hora); 

      strcat(dia,espaco); 
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      // testa se houve os flags dos problemas  

     if(P1=='S'){ 

     grava_eeprom(problema1); 

     P1=0; 

     } 

      

     if(P2=='S'){ 

     grava_eeprom(problema2); 

     P2=0; 

      

     } 

      

     if(P3=='S'){ 

     grava_eeprom(problema3); 

     P3=0; 

      

     } 

      

     if(P4=='S'){ 

     grava_eeprom(problema4); 

     P4=0;      

     } 

      

     if(P5=='S'){ 

     grava_eeprom(problema5); 

     P5=0; 

     } 

      

     if(P6=='S'){ 

     grava_eeprom(problema6); 

     P6=0;      

     } 

      

     if(P7=='S'){ 

     grava_eeprom(problema7); 



   120 

  

     P7=0;      

     } 

      

     if(P8=='S'){ 

     grava_eeprom(problema8); 

     P8=0;      

     } 

    

 

  

  

  

     } // fim armazena logs 

 

  

char grava_eeprom(char p){// grava em determinado endereço da eeprom o string com 

as informações 

      //strcat(dia,problema1); 

      write_ext_eeprom(adress,dia); 

      write_ext_eeprom(adress+8,p);       

      fprintf(soft,"%s\r\n",read_ext_eeprom(adress)); 

      fprintf(soft,"%s\r\n",read_ext_eeprom(adress+8)); 

      adress=adress+15; 

} 

 

 

void webserver(void){// envia pela serial o código fonte da página html das medições 

printf(lcd_putc,"\fWEBSERVER"); 

printf("<!DOCTYPE html>"); 

printf("<html>"); 

   printf("<head>"); 

      printf("<title>chart created with amCharts | amCharts</title>"); 

      printf("<meta name=\"description\" ");// parte 1 

      printf("content=\"chart created using amCharts live editor\" />");// parte 2 
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      printf("<!-- amCharts javascript sources -->"); 

      printf("<script type=\"text/javascript\" ");// parte 1 

      printf("src=\"http://www.amcharts.com/lib/3/amcharts.js\"></script>");// parte 2 

       

      printf("<script type=\"text/javascript\" ");// parte 1 

      printf("src=\"http://www.amcharts.com/lib/3/serial.js\"></script>");// parte 2 

       

      printf("<!-- amCharts javascript code -->"); 

      printf("<script type=\"text/javascript\">"); 

         printf("AmCharts.makeChart(\"chartdiv1\",{"); 

           // { ja foi escrita acima              ^ 

               printf("\"type\": \"serial\","); 

               printf("\"categoryField\": \"category\","); 

               printf("\"startDuration\": 1,"); 

               printf("\"theme\": \"default\","); 

               printf("\"categoryAxis\": {"); 

               printf("\"gridPosition\": \"start\" },"); 

               printf("\"trendLines\": [],"); 

               printf("\"graphs\": [  {"); 

                     printf("\"balloonText\": \"[[title]] of [[category]]:[[value]]\","); 

                     printf("\"columnWidth\": 0.16,"); 

                     printf("\"fillAlphas\": 1,"); 

                     printf("\"id\": \"AmGraph-1\","); 

                     printf("\"labelText\": \"[[value]]\","); 

                     printf("\"lineColor\": \"#FF0000\","); 

                     printf("\"title\": \"Valores medidos\","); 

                     printf("\"type\": \"column\","); 

                     printf("\"valueField\": \"column-1\" }, {"); 

                     printf("\"balloonText\": \"[[title]] of [[category]]:[[value]]\","); 

                     printf("\"bullet\": \"round\","); 

                     printf("\"id\": \"AmGraph-2\","); 

                     printf("\"labelText\": \"[[value]]\","); 

                     printf("\"lineColor\": \"#C6C639\","); 

                     printf("\"lineThickness\": 2,"); 

                     printf("\"title\": \"Valor Máximo Ajustado\","); 
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                     printf("\"valueField\": \"column-2\"   }   ],"); 

                     printf("\"guides\": [],"); 

                     printf("\"valueAxes\": [   {"); 

                     printf("\"id\": \"ValueAxis-1\","); 

                     printf("\"title\": \"Amperes\" }   ],"); 

               printf("\"allLabels\": [],"); 

               printf("\"balloon\": {},"); 

               printf("\"legend\": {"); 

                  printf("\"useGraphSettings\": true  },"); 

               printf("\"titles\": [   {"); 

                     printf("\"id\": \"Title-1\","); 

                     printf("\"size\": 15,"); 

                     printf("\"text\": \"Correntes de Fase\" } ],"); 

               printf("\"dataProvider\": [  {"); 

                     printf("\"category\": \"Ia\","); 

                     printf("\"column-1\": \"60\","); 

                     printf("\"column-2\": \"80\"  },  {"); 

                     printf("\"category\": \"Ib\","); 

                     printf("\"column-1\": \"55\","); 

                     printf("\"column-2\": \"80\"   }, {"); 

                     printf("\"category\": \"Ic\","); 

                     printf("\"column-1\": \"40\","); 

                     printf("\"column-2\": \"80\"  }, {"); 

                     printf("\"category\": \"In\","); 

                     printf("\"column-1\": \"10\","); 

                     printf("\"column-2\": \"80\"   }   ]   }   );"); 

                      

                      

      printf("AmCharts.makeChart(\"chartdiv2\", {"); 

               printf("\"type\": \"serial\","); 

               printf("\"categoryField\": \"category\","); 

               printf("\"startDuration\": 1,"); 

               printf("\"theme\": \"default\","); 

               printf("\"categoryAxis\": {"); 

                  printf("\"gridPosition\": \"start\"  },"); 
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               printf("\"trendLines\": [],"); 

               printf("\"graphs\": [    {"); 

                     printf("\"balloonText\": \"[[title]] of [[category]]:[[value]]\","); 

                     printf("\"columnWidth\": 0.16,"); 

                     printf("\"fillAlphas\": 1,"); 

                     printf("\"id\": \"AmGraph-1\","); 

                     printf("\"labelText\": \"[[value]]\","); 

                     printf("\"lineColor\": \"#0000FF\","); 

                     printf("\"title\": \"Valores medidos\","); 

                     printf("\"type\": \"column\","); 

                     printf("\"valueField\": \"column-1\" },    {"); 

                     printf("\"balloonText\": \"[[title]] of [[category]]:[[value]]\","); 

                     printf("\"bullet\": \"round\","); 

                     printf("\"id\": \"AmGraph-2\","); 

                     printf("\"labelText\": \"[[value]]\","); 

                     printf("\"lineThickness\": 2,"); 

                     printf("\"title\": \"Valor nominal\","); 

                     printf("\"valueField\": \"column-2\"   }   ],"); 

               printf("\"guides\": [],"); 

               printf("\"valueAxes\": [   {"); 

                     printf("\"id\": \"ValueAxis-1\","); 

                     printf("\"title\": \"Volts\"     }   ],"); 

               printf("\"allLabels\": [],"); 

               printf("\"balloon\": {},"); 

               printf("\"legend\": {"); 

                  printf("\"useGraphSettings\": true    },"); 

               printf("\"titles\": [    {"); 

                     printf("\"id\": \"Title-1\","); 

                     printf("\"size\": 15,"); 

                     printf("\"text\": \"Tensões de Fase\"   }   ],"); 

               printf("\"dataProvider\": [   {"); 

                     printf("\"category\": \"Van\","); 

                     printf("\"column-1\": \"219\","); 

                     printf("\"column-2\": \"220\"     },   {"); 

                     printf("\"category\": \"Vbn\","); 



   124 

  

                     printf("\"column-1\": \"210\","); 

                     printf("\"column-2\": \"220\"    },    {"); 

                     printf("\"category\": \"Vcn\","); 

                     printf("\"column-1\": \"230\","); 

                     printf("\"column-2\": \"220\"      }   ]    }   );"); 

      printf("</script>"); 

   printf("</head>"); 

   printf("<body>"); 

    

      printf("<div id=\"chartdiv1\" style=\"width: 500px; height: 400px;"); // parte 1 

      printf("background-color: #FFFFFF;\" ></div>"); // parte 2 

       

      printf("<div id=\"chartdiv2\" style=\"width: 500px; height: 400px;"); // Parte 1 

      printf(" background-color: #FFFFFF;\" ></div>");//                   <...Parte 2 

  printf("</body>"); 

printf("</html>"); 

 

} // end webserver 

 

void envia_logs(void){ // envia pela serial o código fonte da pagina html dos logs 

   printf("<!DOCTYPE html>"); 

   printf("<html>"); 

      printf("<head>"); 

      printf("<title>Relatório de Problemas</title>"); 

      printf("</head>"); 

      printf("<body>"); 

      printf("<h1>Relatório de Eventos</h1>");       

 

      i=0; 

      while (i<=adress){ 

      printf("%s\r\n",read_ext_eeprom(i)); 

      printf("%s\r\n",read_ext_eeprom(i+8)); 

      i=i+15; 

      delay_ms(100); 
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      } // fim while 

       

      printf("</body>"); 

      printf("</html>"); 

 

} // fim envia_logs 
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_____________________________________________________________________ 

Anexo B  

Circuito Eletrônico 
______________________________________________________________________ 
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Figura B.1 – Diagrama do circuito de Processamento 

 



   128 

  

 

Figura B.2 - Circuitos condicionadores de sinais 
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Figura B.3 - Circuito de ativação de cargas auxiliares 
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______________________________________________________________________ 

Anexo C 

Placas Experimentais de Circuito Impresso 
______________________________________________________________________ 

 

 

Figura C.1 - Layout do Circuito principal 

 

 

Figura C.2 - Layout dos circuitos condicionadores de sinais 
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Figura C.3 - Layout do circuito de cargas auxiliares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


