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Resultados  e Discussão
A faixa de geração pretendida é de 60Hz até 2kHz, para ser feita uma 
análise do tipo FFT é necessário amostrar um grande número de pontos, 
e como o interesse é maior para menores frequências, utilizou-se no 
conversor DA uma taxa de 5 mil amostras por segundo. Assim 
inicialmente as amostras seriam obtidas do conversor AD através de um 
barramento SPI e transmitidas ao computador por uma interface UART - 
Serial. Neste ponto foi encontrados dois problemas: o primeiro é que 
havia perdas de pontos na transmissão dos dados por estouro do buffer 
da serial, e o segundo que o PIC possuía capacidade de memória para 
apenas 70 pontos. A figura 4a apresenta a diferença de velocidade entre 
a transmissão via SPI e Serial UART.

Projeto do Sistema
Um diagrama de blocos do sistema pode ser observado na figura abaixo:

Conclusão
Ao final do pesquisa observou-se a necessidade de alterar o hardware 
planejado para o sistema, implicando assim na fabricação de outra placa 
de circuito impresso. Contudo, do ponto de vista de aprendizagem o 
aluno tomou conhecimento de diversos conteúdo na área de eletrônica e 
instrumentação como: programação de microcontroladores, 
programação de alto nível em Labview e protocolos de comunicação.
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Para a caracterização e calibração de sensores para alta-tensão é 
essencial que haja um sinal com baixa distorção harmônica, de 
frequência controlada e amplitude da ordem de até 15kV. Normalmente 
os equipamentos comercializados para este fim não suprem essas 
necessidades por isso fez um estudo de um sistema para a geração deste 
sinal.O sinal gerado é sempre amostrado para fazer as correções 
necessárias, por isso o circuito trabalhado pode ser dividido em duas 
grandes partes, uma responsável pela geração e outra pela amostragem. 
O foco principal foi na parte responsável pela aquisição do sinal, o 
sistema utilizado para este fim é constituído por hardware desenvolvido 
(que utiliza microcontroladores e conversores), um gerador de função e 
também um computador.

Introdução

Eletrônica do sistema
A placa de circuito impresso desenvolvida para a aquisição dos sinais tem 
diversos componentes analógicos e digitais. A figura 3 é uma foto da placa 
indicando a posição dos três componentes eletrônicos principais:
- Microcontrolador PIC 16F877A
- CPLD - Xilinx XC9572XL
- Conversor Analógico Digital - ADS1255.

Fig.1 - Diagrama de blocos do sistema.

Na figura 2 pode-se observar a placa do sistema, conectada aos demais 
componentes, sendo eles: 
 - Fonte Estabilizada com regulagem de tensão e limite de corrente;
 - Osciloscópio;
 - Gerador de Funções;
 - Computador com o Software LabVIEW instalado.

Fig.2 - Fotografia do sistema utilizado.

Fig.3 - Fotografia da placa de circuito impresso.
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Fig.4 - a)Diferença de velocidade entre a transmissão via SPI – Hardware, (laranja – CH1), e o 
modo Seria USART, (roxo – Ch3). b)Diferença de velocidades entre o protocolo SPI – hardware 

 e Software .(laranja – CH1) (roxo – Ch3)

Uma solução testada foi colocar uma memória externa ao PIC 
comunicando via SPI, porém o PIC utilizado só tem um barramento SPI 
por hardware e quando fez-se um por software para escrever na memória 
o tempo necessário para a gravação foi muito longo, como pode ser visto 
na figura 4b, tanto é que há a perde de um dado do conversor AD.
Forçando assim como a outra solução a troca do microcontrolador 
utilizado, para algum que tenha maior memória interna ou mais opções 
de SPI por hardware.
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