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Introdução: Os problemas pertinentes à qualidade da energia se tornaram alvo de
crescentes discussões, à medida que a eletrônica de potência alcançou uma parcela
significativa de dispositivos inseridos nos mais diversificados segmentos da vida
moderna. Uma abordagem acerca da estrutura de projeto e topologia de fontes de
alimentação chaveadas no padrão ATX, através da análise e discussão de resultados,
demonstrará a relevância que tal dispositivo tem no sistema elétrico de potência. Será
realizado um comparativo técnico entre dois dispositivos em teste de bancada afim de
entendermos as implicações dos mesmos em questões como distorção harmônica e
empobrecimento do fator de potencia. Objetivo: Objetiva-se através desta pesquisa a
realização de uma análise acerca dos distúrbios gerados ao sistema elétrico de potência
em virtude da utilização de fontes ATX de baixa qualidade. Empresas asiáticas
inserem tais dispositivos no mercado mundial a preços expressivamente baixos por
ignorarem aspectos construtivos importantes a tal equipamento. Metodologia: Baseado
em uma pesquisa de cunho exploratório, o tema de qualidade de energia referenciado a
utilização de fontes de alimentação chaveadas será conduzido por meio de
experimento realizado em laboratório. Em tal experimento o analisador de qualidade
de energia AEMC 8336 coletará as variáveis de entrada nas fontes sob teste,enquanto
as mesmas alimentam um conjunto de cargas resistivas. O primeiro teste será realizado
em um dispositivo genérico e o segundo em um dispositivo de procedência e
certificação internacional. O objetivo de tal teste será computar dados de distorção
harmônica, eficiência energética e fator de potência de ambas as amostras. Resultados:
Corsair TX850: Durante os testes a fonte forneceu 117.15W a um conjunto de cargas
resistivas. Consumo de 156W (potência ativa) de entrada,  eficiência energética de
74.1%. Potência reativa  de 28 VAr e aparente resultante de 158VA. O fator de
potência ficou em 0.998, com apenas 3 graus de defasagem entre tensão e corrente de
entrada. O conteúdo harmônico da corrente de entrada foi de 15.4% em terceira
harmônica (característica n-1 da ponte retificadora monofásica de entrada que compõe
o link DC na entrada da fonte).  As demais harmônicas impares apresentaram conteúdo
inferior a 5%. Apenas 1.6% de terceira harmônica foi observado na tensão de entrada.
C3 tech PS200: Durante os testes a fonte forneceu 94.74W a um conjunto de cargas
resistivas. A potência ativa de entrada foi de 143W,192 VAr de potência reativa e
239VA de potência aparente resultante. A eficiência energética foi de 40%. O fator de
potência foi de 0.598, com desfasamento de 53.27 graus entre tensão e corrente de
entrada. Foi observado 55% de terceira harmônica, 42.6% de quinta, 28.3% de sétima
e  15.6% de nona além de conteúdo harmônico de ordem par. Conclusão: Baixa
eficiência energética, empobrecimento do fator de potência e conteúdo harmônico
expressivo em termos de corrente e tensão de entrada foram demonstrados neste teste o
que evidencia a natureza nociva que uma fonte de alimentação chaveada de baixo
custo e mal projetada traz ao sistema elétrico de potência. 
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