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Sumário

A instalação e operação de qualquer complexo de conversão de e-
nergia requer o conhecimento das características do meio ambien-
te» cuja determinação pode depender de instrumentação de difícil
obtenção. Neste trabalho é apresentado o resultado do esforço
de desenvolvimento de sistemas de aquisição local ou remota de
dados físicos relacionados ao ar e à água, constituído de sen-
sores, condicionadores de sinal, interfaces, transmissores, re-
ceptores, armazenadores e processadores. Esses sistemas vêm sei_
do usados pela NUCLEBRAS em seus serviços de engenharia ambien-
tal, no estudo de locais de implantação de instalações nucleares.

Abstract

In the erection and operation of energy conversion plants the
knowledge of the environmental characteristics is mandatory.
This goal may be hard to attain without sophisticated equipment.
In this paper are presented final results of development of a
telcmetric data acquisition system related to air and water
physical paranetes. The system comprises probes , signa?
conditioners, interfaces, transmitters, recorders and data
processors. A tested prototype of the developed equipment has
been installed by NUCLEBRAS within the scope of its environmental
engineering tasks in the site selection for nuclear complexes.
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1.*IWTEODUÇAO

A medida de grandezas relativas âs condições ambientais é iri
dispensável para a implantação de unidades geradoras de energia.

Os sistemas convencionais para obtenção destes dades possibj^
litam a medida no local, manualmente ou com equipamentos que regis
tram a informação em fita de papel, em forma gráfica. Os locais
de medida, são, em geral, de difícil acesso e exigea o uso inten-
sivo de instrumental sofisticado. As condições adversas de trab£
lho, por sua vez, colocam em risco os equipamentos e segurança da
equipe especializada. Estas condições, aliadas ao fato de e-
xistir por vezes quantidade muito grande de dados para ser pro-
cessada em tempo hábil, inviabilizam o método de obtenção clássj_
ca dos parâmetros.

Em decorrência dos óbices apontados, desenvolveu-se um sist£
ma de aquisição de dados com utilização máxima de tecnologia nacio
nal, basicamente composto de uma estação remota de coleta e tranjs
missão e de uma estação base de recepção, registro e/ou processa-
mento de dados [1].

2. BASES DE PROJETO

A medida da altura de onda e perfilagem de temperatura de ã-
gua do mar são exemplos típicos de dados de difícil obtenção con
os métodos convencionais de coleta. A seleção destas duas grande_
zas, no entanto, não significa a particularização do equipamento
como um todo, pois a construção modular permite a iaudança de trans_
dutores, sem alteração nas demais partes do conjunto. Esta norcaii.
zação viabiliza a construção de uma cadeia de monitoração seqüin
ciai de vários parâmetros físicos com a utilização de um só equi-
pamento de transmissão e um de recepção.

Mo tocante â parte de transmissão, esta tem uma elevada auto-
nomia de funcionamento, aproximadamente 9 meses, reduzindo-se áes_
locamento da equipe para a troca de baterias. O processo de nodula
ção possibilita grande imunidade a ruídos, aumentando a confiabilT
dade do sistema.

Na recepção, o uso de antenas de ganho elevado e recuperação
do sinal em ferina sincrona são condições vantajosas para o ausen-
to da confiabilidade do transmissor/receptor. A útil*, «.ação de mi_
croprocessadores na recepção possibilita um tratamento da inforn£
çio recebida, contribuindo para a eliminação de sipais indesejá-
veis.

0 uso de geradores fotovoltáicos e eólicos para a carga das
baterias aumenta consideravelmente a autonomia do equipamento, de_
vendo ser levada em consideração para casos de locais de difícil
•cesso.

0 registro das informações obtidas é realizado em meio apto
ã leitura por computador, eliminando-se a possibilidade de erros
duTsnte a digitação dos resultado» obtidos eu forma de papel im-
presso.

Em equipamentos deste tipo, projetados para trabalhar em con-
dições de alta umidade, atmosfera salina e variações rápidas de
temperatura, devoro-se utilizar gabinetes em fibra de vidro ou metal
especialmente tratado. 0 revestimento das placas de circuito im
presso com resinas especiais, o uso de materiais higroscópico?
dentro do gabinete e menor utilização de conexões possíveis são
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condições inüspensáveis.
No que se refere â manutenção, uma mecânica simples, uso de

componentes facilmente encontrados no mercado e a utilização do
próprio microprocessador do circuito cono ferramenta na depuração
do "hardware", através de programas específicos, são providências
que minimizam o tempo parado do equipamento.

3. IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

A versatilidade necessária a um equipamento coo as caracte-
rísticas delineadas anteriormente pode ser alcançada, projetando-
se o sistema na forma de blocos funcionais independentes, com furi
ções de transferência bem definidas.

Na Figura 1 ê apresentado o diagrama em blocos geral do sis-
tema, baseado em uma concepção de projeto capaz de atender aos_ re
quisitos exigidos de um sistema de coleta, transmissão,recepção e
registro de grandezas físicas de engenharia ambiental.

A estação de transmissão ê constituida dos transdutores , áo
interfaciamento e modulador que processam o sinal fornecido pelo
transdutor e o convertem em freqüência e do transmissor de R. F.
que envia a informação até a estação de recepção.

Uma etapa sinalizadora é utilizada em todas as aplicações B£
ritimãs, para manter â distância embarcações que navegam no local
da instalação.

Na estação de recepção, o sinal recuperado é processado pelo
microprocessador e armazenado em fita cassete ou memória semicon-
dutoras não voláteis. A utilização de microprocessadores na re-
cepção possibilita a mudança na sistemática de coleta, gravação e
processamento primário de dados apenas com a mudança do "firmware".

Esta configuração permite a utilização da posição correspon-
dente a um transdutor como ponto de referência e calibração do si£
tema. Isto é realizado associando-se â esta posição um valor fĵ
xo, que após demodulado é utilizado pelo microprocessador na re-
cepção como indicador de seqüência de varredura e calibração geral.

Os transdutores empregados foram o termistor para a medida
de temperatura e acelerõmetro para a medida de altura de onda do
•ar. A inexistência de termistores COD características rigorosa-
mente controladas no mercado nacional foi contornada., levantando-
se a curva de cada transdutor e alimentando-se o microprocessador
com estes dados para o processamento de sinal.

A integração dupla do sinal fornecido pelo acelerõmetro foi
realizada no transmissor com o emprego de dois integradores ea ca£
cata, numa configuração simples e confiável.

Ma Figura 2 apresente-se com maior detalhe o sistema de rece£
cio. Observa-se o "backu>" analógico do sinal demodulado, sempre
presente como meio reserva de informações, o detector de limiar e
o relógio. Estes blocos cuvpreia papéis semelhantes. Equipamentos
automáticos convencionais realizam a coleta de dados em horários
pré-fixados pelos operadores, através do bloco "Relógio". Esta
técnica não possibilita o registro de informações valiosas que o-
corram fora dos horários normais de coleta. Assis, tempestades
com ondas elevadas ou temperatura fora dos limiares previstos po
dem ocorrer e não serem registradas. 0 equipamento desenvolvido*
permite a vigilância permanente sobre fenômeno a ser registrado e
qualquer ultrapassagem de um limiar pré-dcfínido dispara todo o
processo de coleta e gravação de dados.
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A gravação dos dados ê realizada eo fita nagnética, a uaa ta_
xa de 2400 bauds» con possibilidade de gravação de 0,5 Mbyte por
lado de fita C-60» quando da ocorrência de elevado núocro de dados
ou em memória EPROM, quando o número de dedos não ultrapassar ce_r
ca de 4000 por período de aquisição. A gravação de dados ca
EPROM» por se realizar de forma totalmente eletrônica.ê extreoa-
mente confiâveltmesmo sob condições de trabalho adversas.

Equipamentos deste tipo vêm sendo implantados há dois anos na
região de Peruibe, São Paulo. A Figura 3 mostra o painel frontal
do equipamento de recepção destinado â medida de onda e a Figura
4 mostra a placa de circuito impresso correspondente ao circuito
eletrônico utilizado na recepção.

4. COMCLUSAO

0 conceito de medida por telemetria, processamento em micr£
processador e gravação de dados em fita cassete ou EPROM demons-
trou grande vantagem sobre os sistemas de coleta no local e/ou re
gistro em fita de papel. A possibilidade de leitura e processa-
mento diretamente em computadores de médio ou grande porte elisri
na a tediosa, e sempre sujeita a falhas, digitação dos dados. A pa_
dronizacão do "hardware" possibilita a ampliação deste conceito a
medida dos mais variados parâmetros físicos com a simples troca
dos transdutores e programas. 0 equipamento utiliza componentes
disponíveis no-mercado nacional e ê apto a ser reproduzido em esca_
Ia, por não necessitar de ajustes críticos de nenhuma espécie, po£
sibilitando a implantação de uma rede de coleta de dados padroni-
zada a ur baixo custo.
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Figura 3r Painel Frontal do Equipaaento de Recepção

Figura 4 - Placa com o Circuito Eletrônico de Recepção


