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Resumo- Este trabalho propõe a implementação de um sistema 

de cancelamento ativo de ruídos para aplicação em subestações 

de energia elétrica. São apresentados os resultados obtidos em 

implementação prática em campo aberto e comparativos de de-

sempenho com diferentes geometrias para a mesma arquitetura 

de hardware. 
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I.  INTRODUÇÃO 

Materiais destinados a redução de pressão acústica são pou-
co eficientes para ruídos de baixa freqüência, como os pro-
duzidos por motores, transformadores elétricos e ou máqui-
nas industriais. 
O enclausuramento destas fontes de ruído pode produzir 
bons resultados, porém esta técnica muitas vezes é  inviável 
e bastante onerosa. 
O aprimoramento dos processadores digitais viabilizou a 
utilização de técnicas de controle ativo de ruídos, bastante 
eficiente na região das freqüências baixas. 
Sistemas para controle de ruídos em transformadores elétri-
cos vêm sendo estudados ao longo dos últimos anos para 
proporcionar redução do seu ruído característico, de baixa 
freqüência, principalmente em áreas urbanas. 
Bons resultados vêm sendo obtidos com o emprego de atua-
dores para controle ativo de vibração estrutural [29] ou com 
o uso de controle ativo de ruídos multicanal [13]. 
Neste trabalho são apresentados os resultados obtidos em 
montagem experimental e os esforços para  aproximar a téc-
nica de um produto com custo reduzido e adequado para 
emprego em subestações de energia elétrica. 
 
 

Estratégias de controle 

Apresenta-se a seguir um breve descritivo das técnicas apli-
cadas neste estudo: 

 
 

Feedforward 

 

Neste método o sinal de referência, captado nas imediações 
do transformador ou fonte de ruído, é utilizado como sinal 
de entrada do controlador. 
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O controlador aciona o atuador, que emite o sinal de contro-
le para produzir interferência acústica destrutiva. 
O desempenho do sistema é quantizado por um microfone de 
erro posicionado na região de controle. Este sinal realimenta 
o sistema, capaz de modificar os parâmetros de um filtro 
adaptativo alterando o sinal de controle emitido para a mi-
nimização do sinal de erro captado. 
O algoritmo LMS least-mean square foi utilizado para esta 
tarefa devido a facilidade de implementação, robustez e pela 
fonte de ruído não apresentar variações significativas em 
suas características com o tempo. 
Para minimizar a interferência do caminho acústico existente 
entre o atuador e o microfone de erro utilizou-se a técnica de 
filtrar o sinal de entrada por uma estimativa deste caminho 
acústico, obtida antes da operação do sistema. Esta modifi-
cação é conhecida como Filtered-LMS FXLMS. 
A Figura 1 apresenta o diagrama de blocos de um sistema 
FXLMS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feedback 

 

O Controle por feedback consiste em reintroduzir o sinal 
captado pelo microfone de erro no sistema de controle. 
Em sistemas de controle ativo de ruído o sinal d(n) não pode 
ser aproveitado durante a operação do sistema por ser atenu-
ado pelo sinal proveniente do atuador. Devido a este fato, 
emprega-se um sinal estimado como referência x(n) para o 
controlador. 
 
 
 
 
 
A Figura 2 apresenta o diagrama em blocos de um sistema 
feedback adaptativo FXLMS, para compensar os efeitos do 
caminho acústico SH. 
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Figura 1. Sistema FXLMS. 
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Hardware Experimental 

Na montagem experimental realizada em campo aberto em-
pregou-se como sensores microfones de eletreto marca Les-
son e circuitos pré-amplificadores com transmissão diferen-
cial. 
Utilizou-se processador digital de sinais marca Analog De-
vices, modelo ADSP21065L. 
A transmissão diferencial dos sinais apresentou bons resul-
tados para aplicação em subestações de energia consideran-
do a imunidade a ruído e o custo final da instalação. 
Todas as caixas acústicas utilizam transdutor de 15 polega-
das e incorporam amplificador de potência com freqüência 
de corte de aproximadamente 700 Hz  
Devido às longas respostas impulsivas do sistema físico, 
apenas o controle de canal simples pode ser implementado 
com o hardware utilizado por limitações na capacidade de 
processamento. 
 
 

Dados experimentais 

Foram avaliadas 3 geometrias para controle utilizando a 
estratégia de controle por feedback. Resultados semelhantes, 
em termos de redução da intensidade de pressão acústica, 
foram obtidos para a estratégia de controle feedforward. 
O sinal interferente utilizado nos testes foi sintetizado para 
aproximar-se do ruído característico emitido por trasforma-
dores, com freqüência fundamental de  120 Hz e harmônicos 
de menor intensidade nas freqüências de 180 Hz, 240 Hz e 
300 Hz.  
Por limitações do processador de sinais, apenas 400 coefici-
entes foram utilizados para mapear a resposta impulsiva en-
tre a caixa de controle e o microfone de erro, tarefa realizada 
com emissão de ruído branco antes da operação do sistema. 
Também, 128 coeficientes foram empregados no filtro adap-
tativo de controle com algoritmo LMS. 
Mesmo com um modelamento impreciso do caminho acústi-
co entre atuador e sensor, obteve-se a convergência com 
coeficiente de adaptação reduzido após aproximadamente 
200 segundos. 
As intensidades de pressão acústica foram mensuradas em 
campo aberto e os resultados interpolados são apresentados 
em formato de curvas de superfície. 

A figura 3 apresenta a distribuição na planta da intensidade 
de pressão acústica emitida pela fonte de ruído na ausência 
de controle. 
Nas figuras 3, 5 e 8 cada divisão do quadriculado representa 
1 metro de distância e a escala de intensidades está graduada 
em decibéis - curva A.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Figura 3. Distribuição da Intensidade de pressão acústica na ausência de 

controle. 

 
A intensidade do ruído foi ajustada para que a pressão acús-
tica média, a 15 metros da fonte, fosse de aproximadamente 
70 dB na escala de ponderação A . 
 
 
Geometria 1 

 
Nesta montagem o atuador de controle foi direcionado para 
a fonte de ruído. 
A figura 4 apresenta os posicionamentos e distâncias empre-
gadas no experimento, onde o microfone de erro foi posicio-
nado a 6 metros do atuador de controle e este a 9 metros da 
fonte de ruído. Em todos os experimentos o microfone de 
erro foi mantido a 1,2 m do solo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Atuador direcionado para a fonte de ruído. 

 
Os resultados obtidos indicam ação eficiente do sistema de 
controle, com reduções de até 20 dB na região próxima ao 
microfone de captação de erro. Nota-se um gradiente de 
atenuação que tem como ponto de máximo o microfone de 
erro, caracterizando uma região de controle com aspecto 
geométrico triangular. 
A figura 5 apresenta os resultados obtidos com a geometria 
1. 
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Figura 2. Sistema feedback FXLMS. 
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Figura 5. Atuador direcionado para a fonte de ruído. 

 
Geometria 2 

 
Nesta montagem o atuador de controle foi direcionado para 
o microfone de erro. 
A figura 6 apresenta os posicionamentos e distâncias empre-
gadas no experimento, onde o microfone de erro foi posicio-
nado a 6 metros do atuador de controle e este a 9 metros da 
fonte de ruído. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 6. Atuador direcionado para o microfone de erro. 

 

A alteração da posição do atuador, direcionado agora para o 
microfone de erro ou para o campo distante da fonte de ruí-
do, não apresentou melhorias em relação ao observado para 
a geometria 1. Nota-se uma menor atenuação do sinal inter-
ferente, embora a característica  triangular da zona de silên-
cio tenha se conservado. 
 
Geometria 3 

 
Com o atuador de controle direcionado para a fonte de ruído 
posicionou-se o microfone de erro a aproximadamente 30 
graus em relação a fonte de ruído. 
A figura 7 apresenta os posicionamentos dos elementos de 
controle. 
 

 
 
 

 
 
 
 
Figura 7. Microfone de erro formando ângulo de 30 graus com a fonte de 

ruído. 
 

Um ângulo de aproximadamente 30 graus entre a caixa de 
controle e o microfone de erro causa grande prejuízo ao de-
sempenho do sistema. O gráfico elaborado com os dados 
coletados em campo evidencia a concentração da região de 
baixa intensidade de pressão acústica ao redor do microfone 
de erro. Um efeito de espelhamento é observado em relação 
ao eixo central do sistema de controle. 
A figura 8 apresenta o mapeamento dos resultados obtidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Microfone de erro formando ângulo de 30 graus com a fonte de 
ruído. 

 
Estudo da Subestação de Santa Bárbara do Oeste 

Com base nas análises experimentais, foi proposta uma ge-
ometria de controle com o intuito de minimizar a intensidade 
de pressão acústica emitida por um grupo de transformado-
res na subestação de Santa Bárbara do Oeste. 
A figura 9 apresenta o posicionamento previsto para os sen-
sores e atuadores para um determinado grupo de transforma-
dores. A distância dos atuadores aos transformadores é de 
aproximadamente 11 metros e dos microfones de erro aos 
transformadores de aproximadamente 22 metros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Posicionamento proposto para os sensores e atuadores na subes-

tação de Santa Bárbara do Oeste. 
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Para o sistema multicanal proposto, uma nova placa de pro-
cessamento foi desenvolvida utilizando processador Texas 
Modelo DSP6713, com capacidade de trabalhar com até 8 
canais de áudio simultâneos. 
A figura 10 apresenta foto da placa projetada e construída 
para esta aplicação. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Processador Texas DSP6713. 

 
Os resultados obtidos com a montagem do sistema de con-
trole ativo de ruídos proposto será alvo de artigo técnico 
futuro. 
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