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Resumo da Tese apresentada á COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários 

para obtenção do grau de Mestre em Ciências (M. S c ) . 

U M M O D E L O DE OBJETOS B A S E A D O E M K K S P A R A O 

P R O C E S S A M E N T O DE A L A R M E S D A USINA N U C L E A R DE A N G R A 2 

Paulo Adriano da Silva 
Março, 2000 

Orientador: Prof. Roberto Schirru 

Programa: Engenharia Nuclear 

Este trabalho tem como objetivo apresentar um novo modelo de anunciação 

de alarmes para Central Nuclear de Angra 2, utilizando conceitos de modelagem 

baseada em objetos e usando como base o Sistema de Identificação de Sistema e 

Componentes de Angra 2 - KKS. A atual estrutura do Sistema de Alarme 

Computadorizado - CAS de Angra 2 não permite uma visualização rápida dos 

alarmes presentes em caso de um número grande deles (disparo de alarmes), por 

causa de seus monitores que só mostram sete indicações por vez. O modelo aqui 

proposto permite uma rápida identificação dos alarmes gerados, possibilitando ao 

operador ter uma visão geral do estado da Central Nuclear. Sua estrutura em forma 

de árvore de gerenciamento possui uma dependência hierárquica entre seus nós de 

onde são mostrados os alarmes presentes no momento . Sua interface homem-

máquina é de fácil interação e compreensão por ser ela baseada em uma estrutura já 

conhecida pelos operadores de Angra 2, que é o Sistema de Identificação de Sistema 

e Componentes de Angra 2 - KKS. O projeto foi implementado na forma de u m 

Sistema de Supervisão de Alarmes para Angra 2 (SSAA), e foram escolhidos 5 

sistemas da Central Nuclear de Angra 2 para efeitos de simulação. Os dados 

utilizados no projeto, como K K S do medidor, limites do medidor, unidade, 

setpoints, texto de alarmes e figuras de sistemas, são dados reais da Central Nuclear 

de Angra 2. Uti l izamos com linguagem de programação o Visual Basic, com 

enfoque na programação orientada a objetos, que nos permitiu uma facilidade de 

análise, de manutenção e alteração do software, sem alterar no código de 

programação. Mesmo usando o Visual Basic como linguagem de programação o 

tempo-real de nosso modelo se mostrou satisfatório para os nossos objetivos. 

vi 



Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial of the requirements for 

the degree of Master of Science (M.Sc .) 

A M O D E L O F OBJECTS B A S E D ON K K S F O R T H E P R O C E S S I N G O F 

A L A R M S A T T H E A N G R A 2 N U C L E A R P O W E R P L A N T 

Paulo Adriano da Silva 
March, 2000 

Advisor: Prof. Roberto Schirru 

Departament: Nuclear Engenier 

The purpose of this work is to present a new model of the alarm 

annunciation system o f the Angra 2 nuclear power plant, using concepts of object 

based modeling and having as basic the Angra 2 Systems and Components 

Identification System - K K S . The present structure of the Computarized Alarm 

System - CAS of Angra 2 doesn ' t permit a fast visualization of the incoming alarms 

in case that a great number of them go off, because the monitors can only show 7 

indications at a t ime. The herein proposed model permits a fast identification of the 

generated alarms, making possible for the operator to have a general view of the 

current nuclear power plant status. Its managing tree struture has na hierarchical 

dependence a m o r g its nodes, from where, the presently activated alarms are shown. 

Its man-machine interface is easy interation and understand because it is based on 

structure well known by the Angra 2 operators which is the Angra 2 Systems and 

Components Identification System - KKS. The project was i m p l e m e n t e d in the 

format of na Angra 2 Alarms Supervision System (SSAA), and, for purpose of 

simulation, 5 system of the Angra 2 Nuclear Power Plant have been chosen. The 

data used in the project like measurement K K S , measurement limits, unity, 

setpoints, alarms text and systems flow diagrams, are actual data of the Angra 2 

Nuclear Power Plant. The Visual Basic programming Language has been used, with 

emphasis to the object oriented programming, which and modification, without 

modifying the program code. Event hough using the Visual Basic for programming, 

the model has shown, for its purpose, a satisfactory real time execution. 
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1. INTRODUÇÃO 

A confiabilidade apresentada pelos Sistemas Computacionais de Monitoração de 

Segurança de Usinas Nucleares é uma questão fundamental, visto que os órgãos 

reguladores recomendam que tais sistemas possuam uma disponibilidade de 99 ,9% e, 

também, devam sofrer rigorosos testes de verificação e validação (V&V) para assegurar 

respostas corretas. 

Este alto grau de confiabilidade requerida é decorrente das sérias conseqüências, 

sociais e ambientais, que os acidentes nucleares podem trazer, principalmente, quando 

lembramos que alguns acidentes, como o caso do acidente de Three Mile Island [1], 

foram atribuídos em grande parte a ineficiência do processo de monitoração da usina, 

tendo as falhas humanas contribuído para seu agravamento. 

E m 28 de maio de 1979, na Pensilvânia - Estados Unidos, a Unidade 2 da Usina de 

Three Mile Island - TMI desencadeou profundas mudanças no sistema de monitoração 

das usinas nucleares. As comissões que investigaram o acidente concluíram, de forma 

unânime, que a ineficiência no processo de monitoração da usina contribuíram 

consideravelmente para o agravamento do acidente. 

N a obtenção dessa conclusão, foram analisadas criteriosamente a adequação do 

número de parâmetros monitorados, a precisão e a confiabilidade dos instrumentos, a 

eficácia dos vários indicadores e a presença de fatores dispersivos, no projeto das salas 

de controle, que dificultaram a atuação dos operadores. 

A sala de controle de TMI era uma típica sala de controle de uma usina nuclear entre 

os anos 1968 e 1975, na qual não tínhamos integração entre as informações que estavam 

disponíveis aos operadores. Cerca de dois mil (2000) parâmetros eram monitorados pelo 

computador de processos. As informações relativas a esses parâmetros estavam 

disponíveis através das impressoras, de um monitor de vídeo preto e branco, um 

mostrador digital e quatro registradores gráficos. 

Os acontecimentos em TMI mostraram que uma enorme quantidade de alarmes e 

parâmetros monitorados, espalhados em uma sala de controle, sem uma estrutura 

integrada e definida entre eles, não assegurava que os operadores tomassem as decisões 

corretas e, em muitos casos, poderia ser essa a causa dos equívocos nas decisões. 

Após o acidente de TMI , o estudo de suas causas teve como um dos seus resultados a 

criação do conceito de Funções Críticas de Segurança - FCS [2] e o desenvolvimento 
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de sistemas de Visualização dos Parâmetros de Segurança - SPDS (Safety Parameter 

Display System). 

Em geral os sistemas de monitoração de uma usina nuclear executam uma constante 

vigilância dos parâmetros de um processo, com o objetivo de informar, de modo direto 

ou indireto, situações de alarmes ao operador. Esta informação destina-se a: 

• através de um comando manual tentar corrigir a falha; 

• controlar o equipamento automático; 

• ativar sistemas sobressalentes quando necessário; 

• identificar o que ocasionou a falha; 

• reparar a causa da falha. 

Essas informações podem ser fornecidas por meio de imagens, recursos audiovisuais 

e/ou efeitos luminosos, servindo para aumentar a segurança e a disponibilidade, facilitar a 

operação e manutenção assim como inspeções, além de prover documentação sobre o 

funcionamento da usina nuclear. 

A principal lição tirada desse acidente encontra-se na necessidade de melhorar a 

apresentação das informações dos principais parâmetros de segurança de uma usina 

nuclear, dando mais ênfase a interação homem-máquina. 

Os sistemas de monitoração nuclear, inclusive aqueles desenvolvidos após o acidente 

de Three Mile Island - TMI , na sua maioria utilizam o conceito de processamento de 

alarmes, comparando o valor de uma grandeza com os seus valores operacionais. 

Em aplicações complexas, como a de trabalho de operação em uma Usina Nuclear, o 

conceito do termo alarme não pode ser limitado apenas pela violação do valor, 

considerado seguro, de uma grandeza física do processo, mas o seu significado deve 

incorporar de modo genérico qualquer desvio de uma situação considerada normal. 

O sistema de anunciação de alarmes de Angra 2 é formado por uma combinação do 

Sistema de Alarme Computadorizado (CAS) [3], e do Sistema de Alarmes 

Convencionais (HAS) [3], além de outras indicações visuais, gráficas e acústicas. 

Os alarmes aplicados ao Computador de Processo de Angra 2 ou gerados no mesmo 

são mostrados nos monitores de vídeo. Esses alarmes podem ser agrupados em 8 grupos 

diferentes conforme seja adequado às várias áreas da usina às quais eles sejam dedicados. 

Cada grupo de alarmes pode ser associado a um monitor de vídeo por meio do 

teclado do operador. Isso permite o agrupamento de indicações em um monitor de vídeo 
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ou a sua distribuição em vários monitores de vídeo conforme seja adequado a cada modo 

de operação (partida, parada, operação normal em carga estável) e dependendo dos 

requisitos de operação. 

Um máximo de 7 indicações de alarmes (duas linhas por indicação) por monitor de 

vídeo é apresentado simultaneamente. Se mais de 7 indicações de alarmes forem 

recebidas, somente as mais antigas, se não reconhecidas, serão mostradas: todas as 

outras serão mostradas seqüencialmente após o reconhecimento das indicações 

apresentadas. As indicações reconhecidas que não estiverem mais presentes na tela mas 

que ainda estejam ativas poderão ser representadas na tela, se necessário, através de 

assim chamadas "velhas páginas de alarmes". No caso de grande número de indicações 

(disparo de alarmes), as indicações estipuladas de menor prioridade na fase de 

planejamento serão automaticamente retiradas da tela do respectivo grupo de alarmes [4] 

Além desta função de apresentação de alarmes (indicação e reconhecimento), é 

possível a operação supervisora opcional em um ou mais monitores de vídeo 

selecionáveis (indicação sem reconhecimento). 

Tendo em vista os problemas que podem ser relacionados com a visualização dos 

alarmes anunciados no Sistema de Alarmes Computadorizados de Angra 2 (CAS), entre 

os quais o de não poder de imediato, em caso de um acúmulo de alarmes identificar 

todos os alarmes anunciados, devido a estruturação da informação que não suporta mais 

de 7 indicações na sua tela e até retirando indicações de menor prioridade, foi 

desenvolvido neste trabalho uma estrutura específica de visualização de alarmes 

utilizando conceitos de modelagem baseada em objeto [5] e usando como base o Sistema 

de Identificação de Sistema e Componentes de Angra 2 (KKS) [6]. 

O modelo de interações homem-máquina para a gerência de alarmes desenvolvido 

neste trabalho será implementado na forma de um protótipo de tempo-real com dados 

reais de Angra 2, possibilitando a visualização do sistema a ser monitorado, medidores 

deste sistema, tela de alarmes e uma estrutura de anunciação de alarmes representada em 

forma de Arvore de Dependência. 

Utilizamos como base para nossa estrutura de anunciação de alarmes o Sistema de 

Identificação de Sistemas e Componentes de Angra 2 (KKS), que permitiu fazer uma 

modelagem baseada em objetos de seus níveis de identificação, originando nossa Arvore 
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de Dependência, onde cada nó dessa árvore foi considerado um objeto e agrupado em 

classes. Os alarmes, então, foram colocados em níveis de hierarquia respeitando uma 

estrutura já existente (KKS) e, portanto, de fácil interpretação pelo operador da usina. 

Um alarme quando é gerado automaticamente, os nós das árvores que estão 

relacionados com o sistema que apresentou o alarme ficam vermelhos, indicando que 

existem alarmes presentes. Essa representação de hierarquia possibilita ao operador uma 

rápida identificação do Sistema que alarmou, o medidor que apresentou o alarme, e com 

isso, a ação do operador deverá ser mais eficiente para restabelecer as condições 

normais à central. 

Essa estrutura de anunciação de alarmes possibilitará ao operador ter sempre um 

visão geral da Central, além de criar uma interface Human-Computer Interface (HCI)[7] 

rápida e de fácil interação com o operador. 

O modelo de objetos projetado neste trabalho foi implementado na forma de um 

Sistema de Supervisão de Alarmes (SSAA). Foram escolhidos 5 subsistemas de Angra 2 

para simular nosso SSAA: 

• Gerador de Vapor; 

• Pressurizador; 

• Tanque de Alívio do Pressurizador; 

Tanque de Armazenagem de Refrigerante do Reator; 

Sistema de Degaseificação do Refrigerante do Reator. 

A seguir, apresentamos o modo como organizamos os capítulos neste texto. 

No Capítulo 2 - Modelagem Baseada em Objeto - apresentamos uma visão geral 

sobre a estrutura de modelagem que utilizamos em nosso projeto. 

No Capítulo 3 - Sistema de Identificação KKS - mostraremos uma descrição 

sucinta do Sistema de Identificação de Sistemas, Equipamentos e 

Componentes de Usinas Nucleares da Central Nuclear de Angra 2. 

No Capítulo 4 - Processamento de Alarmes Baseados em um Modelo de Objetos 

- nesse capítulo iremos mostrar como foi feito a modelagem 

baseada em objetos utilizando como base o KKS. 

4 



No Capítulo 5 - Implementação do Projeto - nesse capítulo iremos mostrar como 

implementamos e testamos o nosso protótipo em forma de Sistema 

de Supervisão de Alarmes, a simulação utilizada, as telas e dados de 

sistemas de Angra 2. 

No Capítulo 6 - Conclusão - destinamos este capítulo para as conclusões de 

nosso trabalho. 
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2. MODELAGEM E PROJETOS BASEADO EM OBJETO 

Modelagem e projetos baseado em objeto é um novo modo de estudar problemas com 

utilização de modelos fundamentados em conceitos do mundo real. A estrutura básica é 

o objeto, que combina a estrutura e o comportamento dos dados em uma única entidade. 

Os modelos baseados em objetos são úteis para a compreensão de problemas, para a 

comunicação com os peritos em aplicações, para modelar empresas, preparar 

documentação e projetar programas e bancos de dados. A técnica de Modelagem de 

Objetos (TMO)[5] se estende desde a análise até o projeto e a implementação. Primeiro, 

prepara-se um modelo que sumarize os aspectos essenciais do domínio da aplicação, sem 

preocupações com uma eventual implementação. Esse modelo contém objetos 

encontrados no domínio da aplicação, incluindo uma descrição das propriedades dos 

objetos e de seu comportamento. Em seguida, são tomadas decisões acerca do projeto e 

acrescentam-se detalhes ao modelo para se descrever e otimizar a implementação. Os 

objetos do domínio da aplicação compõem a estrutura do modelo projetado, mas são 

implementados em termos de objetos do domínio do computador. No final, o modelo 

projetado é implementado em uma linguagem de programação, em um banco de dados 

ou em "hardware'". 

É também descrita uma notação gráfica para expressar os modelos baseados em 

objetos. Os objetos do domínio do computador e os do domínio da aplicação podem ser 

modelados, projetados e implementados utilizando-se os mesmos conceitos e notações. 

A mesma notação é usada desde a análise até o projeto e a implementação, de modo que 

a informação adicionada em uma etapa do desenvolvimento não é necessariamente 

perdida ou traduzida para etapa seguinte. 

2.1 Sistema Baseado em Objetos 

Sob um ponto de vista superficial, a expressão "baseados em objetos" significa que o 

"software" é organizado como uma coleção de objetos separados que incorporam tanto 

a estrutura quanto o comportamento dos dados. 

Isso contrasta com a programação convencional, segundo a qual a estrutura e o 

comportamento dos dados têm pouca vinculação entre si. Existe alguma discordância 

sobre quais são exatamente as características exigidas pela abordagem baseada em 
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objetos, mas elas geralmente incluem quatro aspectos: identidade, classificação, 

polimorfismo e herança. 

Identidade significa que os dados são subdivididos em entidades discretas e distintas, 

denominadas objetos. Um parágrafo de um documento, uma janela na estação de 

trabalho são exemplos de objetos. Os objetos podem ser concretos, como um arquivo em 

um sistema de arquivos, ou conceituais, como uma norma de escalonamento em um 

sistema operacional de multiprocessamento. Cada objeto tem sua própria identidade, que 

lhe é inerente. Em outras palavras, dois objetos são distintos mesmo que todos os 

valores de seus atributos (como nome e tamanho) sejam idênticos.(ver figura 1.0) 

m5 Nome do 
Subsistema 

Abreviação 

Gerador de vapor 

Pressurizador 

GV 

PZR 

Uma tabela de símbolos Uma árvore binaria Unidade de Bombeamento 

K P L 

KBB11-16 
AA 003-4 x x 

Conjunto de Válvulas 

KAB 

KAB 

X 
Z 

KBF40 

A A 0 0 7 

KBF 40 

BC 004 

KBF 40 

BC 003 

Conjunto de Trocadores de Calor 

Figura 1.0- Exemplos de Objetos 

No mundo real, um objeto limita-se a existir, mas, no que se refere a uma linguagem 

de programação, cada objeto dispõe de um único indicador, pelo qual ele pode ser 

referenciado inequivocamente. O indicador pode ser implementado de diversas, 

maneiras, como um endereço, um elemento de uma matriz um valor exclusivo de um 

atributo. As referências dos objetos são uniformes e independentes do conteúdo dos 

mesmos, permitindo a criação de coleções de objetos mesclados, tal como um diretório 

de um sistema de arquivos que contenha tanto arquivos quanto subdiretórios. 
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Classificação significa que os objetos com a mesma estrutura de dados (atributos) e o 

mesmo comportamento (operações) são agrupados em uma classe. Uma classe é uma 

abstração que descreve propriedades importantes para uma aplicação e ignora o restante. 

Qualquer escolha de classe é arbitrária e depende da aplicação. 

Cada classe descreve um conjunto possivelmente infinito de objetos individuais. Cada 

objeto é dito ser uma instância de sua classe. Cada instância tem seu próprio valor para 

cada atributo, mas compartilha os nomes de atributos e operações com outras instâncias 

da classe. A figura 2.0 mostra duas classes e alguns de seus respectivos objetos 

representativos de instâncias. Um objeto contém uma referência implícita a sua própria 

classe: "sabe que tipo de coisa ele é" 

Tanque Classe Tanques 

Atributos 

Capacidade 

Temperatura do Refrigerante 

Fluxo 

Material 

Operações 

Esvaziamento 

Enchimento 

Figura 2.0 - Objetos e Classes 
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Sistema de Angra 2 Classe Sistema 

Atributos 

Nome do Subsistema Identificação 

Sistema de Geração Nuclear 

Sistemas Auxiliares do Reator 

J 

K 

Nome do Sistema 
Descrição 

Operações 

Ler descrições 

Escrever descrições 

Figura 2.0- Objetos e Classes (continuação) 

Polimorfismo significa que a mesma operação pode atuar de modos diversos em 

classes diferentes. A operação liga (ligar), por exemplo, pode atuar de forma diferente 

nas classes Bombas e Sistemas. Uma operação é uma ação ou transformação que um 

objeto executa ou a que ele está sujeito. "Right-justify" (justifica á direita), "display" 

(exibir) e "move" (mover) são exemplos de operações. Uma implementação especifica de 

uma operação por uma determinada classe é chamada de método. Como um operador 

baseado em objetos é polimórfico, pode haver mais de um método para sua 

implementação. 

No mundo real, uma operação é simplesmente uma abstração de um comportamento 

análogo entre diferentes tipos de objetos. Cada objeto "sabe como" executar suas 

próprias operações. Entretanto, uma linguagem de programação baseada em objetos 

seleciona automaticamente o método correto para implementar uma operação com base 

no nome da operação e na classe do objeto que esteja sendo operado. O usuário de uma 

operação não necessita saber quantos métodos existem para implementar uma 

determinada operação polimórfica. Novas classes podem ser adicionadas sem que se 

modifique o código existente; são fornecidos métodos para cada operação aplicável nas 

novas classes. 

Herança é o compartilhamento de atributos e operação entre classes com base em um 

relacionamento hierárquico. Uma classe pode ser definida de forma abrangente e depois 

refinada em sucessivas subclasses mais definidas. Cada subclasse incorpora, ou herda, 

todas as propriedades de sua superclasse e acrescenta suas próprias e exclusivas 

características. As propriedades da superclasse não precisam ser repetidas em cada 
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subclasse. Por exemplo, Medidores do Pressurizador e Medidores do Gerador de Vapor 

são subclasses de Subsistema. Essas duas subclasses herdam as propriedades de 

Subsistema, como uma região visível na tela. 

2.2 Desenvolvimento Baseado em Objetos 

É um novo modo de tratar o "software" com base em abstrações que existem no 

mundo real. Neste contexto, desenvolvimento refere-se a parte inicial do ciclo de vida do 

"software": análise, projeto e implementação. 

A essência do desenvolvimento baseado em objetos é a identificação e a organização 

de conceitos do domínio da aplicação, em vez de sua representação definitiva em uma 

linguagem de programação, baseada em objetos ou não. A parte mais difícil do 

desenvolvimento de "software" é a manipulação de sua essência face à inerente 

complexidade do problema, e não os acidentes de seu mapeamento em uma determinada 

linguagem, que são devidos a imperfeições temporárias de nossas ferramentas 

computacionais disponíveis no momento. 

A maior parte dos esforços atuais dos segmentos de tecnologia de informática que se 

baseiam em objetos tem sido focalizada nos problemas da linguagem de programação. A 

ênfase corrente na literatura repousa mais na implementação do que na análise ou no 

projeto. As linguagens de programação baseadas em objetos são úteis para remover as 

restrições devidas à inflexibilidade das linguagens de programação tradicionais. De certo 

modo, contudo, essa ênfase é um passo atrás na engenharia de "software", pelo 

excessivo enfoque nos mecanismos de implementação, em lugar do fundamental 

processo mental que eles apoiam. 

A vantagem real provém da abordagem dos problemas conceituais iniciais em lugar 

dos mais tardios problemas da implementação. As falhas de projeto surgidas durante a 

implementação têm correção mais dispendiosa do qual aquelas encontradas mais cedo. O 

enfoque precoce nos problemas da implementação restringe as opções de projetos e 

muitas vezes conduz a um produto inferior. A abordagem de desenvolvimento baseado 

em objetos encoraja o pensamento em termos do domínio da aplicação durante a maior 

parte do ciclo de vida da engenharia de "software". Somente quando os conceitos 

relativos à aplicação são identificados, organizados e compreendidos é que os detalhes 

das estruturas de dados e das funções podem ser tratados eficazmente. 
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O desenvolvimento baseado em objetos é fundamentalmente uma nova maneira de 

pensar e não uma técnica de programação. Ele pode servir como meio para especificação 

, análise, documentação, interface e programação. Mesmo como uma ferramenta de 

programação, ele pode ter diversos alvos, incluindo linguagens convencionais de 

programação, banco de dados e linguagens orientadas para objetos. 

Apresentamos à seguir uma das metodologias para o desenvolvimento baseado em 

objetos e uma notação gráfica para a representação de conceitos baseados em objetos[4]. 

A metodologia utilizada consiste na construção de um modelo de um domínio da 

aplicação e na posterior adição a este dos detalhes de implementação durante o projeto 

de um sistema. Chamamos essa abordagem de Técnica de Modelagem de Objetos 

(TMO). A metodologia tem as seguintes etapas: 

Análise: partindo do enunciado do problema, é construído um modelo da situação do 

mundo real, mostrando suas propriedades relevantes. O modelo de análise é uma 

abstração concisa e precisa do que o sistema desejado deverá fazer, não como deverá 

fazê-lo. Os objetivos do modelo devem ser conceitos do domínio da aplicação e não do 

conceitos de implementação computacional, como estruturas de dados. Um bom modelo 

pode ser compreendido e criticado por perito em aplicações que não sejam 

programadores. O modelo de análise não deve conter quaisquer decisões de 

implementação. 

Projeto dos objetos: um modelo de projeto é baseado no modelo de análise, mas 

contém detalhes da implementação. O projetista acrescenta detalhes ao projeto de 

acordo com a estratégia estabelecida durante o projeto do sistema. O enfoque do projeto 

dos objetos são as estruturas de dados e os algoritmos necessários à implementação de 

cada classe. As classes de objetos provenientes da análise ainda são significativas, mas 

são acrescidas das estruturas de dados do domínio do computador e algoritmos 

escolhidos para otimizar medidas importantes de desempenho. Os objetos do domínio da 

aplicação e do domínio do computador são descritos com utilização dos mesmos 

conceitos e notações baseados em objetos, embora pertençam a diferentes planos 

conceituais. 
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Implementação: as classes de objetos e os relacionamentos desenvolvidos durante o 

projeto de objetos são por fim traduzidos para uma determinada implementação em 

uma linguagem de programação, em um banco de dados ou em "hardware". A 

programação deve ser uma parte mecânica e relativamente de menor importância do 

ciclo de desenvolvimento, porque todas as decisões difíceis devem ser tomadas durante o 

projeto. A linguagem-alvo influência as decisões de projetos até um certo ponto, mas o 

projeto não deve depender de pequenos detalhes da linguagem de programação. Durante 

a implementação, é importante utilizar as boas práticas de engenharia de "software" de 

modo que o andamento do projeto seja direto e que o sistema implementado permaneça 

flexível e expansível. 

Os conceitos baseados em objetos podem ser aplicados durante todo o ciclo do 

desenvolvimento do sistema, desde a análise até o projeto e a implantação. As mesmas 

classes podem ser conservadas em todas as etapas sem modificações de notações, 

embora elas recebam detalhes adicionais de implementações nas etapas finais. 

Algumas classes não fazern parte da análise, mas são introduzidas como parte do 

projeto ou da implementação Por exemplo, estruturas de dados como árvores e listas 

encadeadas raramente estão presente no mundo real. Elas são utilizadas como suporte de 

determinados algoritmos durante o projeto. Esses objetos de estruturas de dados são 

utilizados na implementação de objetos do mundo real em um computador e suas 

propriedades não derivam diretamente do mundo real. 

Três Modelos: a metodologia TMO faz uso de três tipos de modelos para descrever um 

sistema: o modelo de objetos, que descreve os objetos do sistema e seus 

relacionamentos; o modelo dinâmico, que descreve as interações entre os objetos do 

sistema; e o modelo funcional, que descreve as transformações de dados do sistema. 

Cada modelo é aplicável durante todas as etapas do desenvolvimento sendo-lhe 

adicionados detalhes de implementação à proporção que o desenvolvimento progride. 

O modelo de objetos descreve a estrutura estática dos objetos de um sistema e seus 

relacionamentos, contendo, ainda diagramas de objetos. Um diagrama de objetos é um 

gráfico cujos nós são classes de objetos e cujos arcos são os relacionamentos entre as 

classes. 
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O modelo dinâmico descreve os aspectos de um sistema que se modificam com o 

tempo e é usado para especificar e implementar os aspectos de controle do sistema. O 

modelo dinâmico contém diagramas de estado. Um diagrama de estado é um gráfico 

cujos nós são estados e cujos arcos são transições entre estados causados por eventos. 

O modelo funcional descreve as transformações dos valores dos dados de um sistema. 

Esse modelo contém diagrama de fluxo de dados. Um diagrama de fluxo de dados 

representa um cálculo. O diagrama de fluxo de dados é um gráfico cujos nós são 

processos e cujos arcos são fluxos de dados. 

Os três modelos são partes ortogonais da descrição de um sistema completo e são 

interligados. O modelo de objetos é o mais importante por ser necessário descrever o 

que está mudando ou se transformando antes de se descrever quando ou como isso 

ocorre. 
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3. SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO KKS 

As várias fases do projeto, da montagem e da operação de uma usina nuclear 

justificam a existência de uma identificação única, aplicável aos seus diversos sistemas, 

aos seus componentes e às suas interfaces. Essa identificação possibilita gerar uma 

linguagem única para os componentes da usina, que considera os seus vários tipos, suas 

funções e sua localização. Esse sistema de codificação no caso da usina nuclear de Angra 

2, é constituído pelo Sistema de Identificação da Usina (abreviado KKS - Kraftwerk-

Kennzeichensystem)[6]. Pode-se então definir: 

• Sistema de Identificação da Usina (KKS) é uma forma de codificação, através da 

qual os sistemas e componentes de uma usina podem ser precisamente 

identificados de acordo com sua função, tipo e localização. 

Com esse sistema de identificação é possível uma denominação precisa dos itens da 

usina, aplicável também à sua própria operação e à toda a sua documentação. Devido à 

complexidade das usinas modernas, as áreas da engenharia mecânica e elétrica se 

encontram tão interligadas que, para ambas, é preciso utilizar um sistema de identificação 

comum. 

O sistema de identificação tem por objetivo a ordenação dos inúmeros itens 

constituintes da Usina de uma maneira visível e global. Esse sistema proporciona uma 

visão geral facilitada e uma realização mais efetiva do projeto, das encomendas, da 

fabricação, da montagem, do comissionamento, da operação e da manutenção, 

contribuindo também na etapa da análise de falhas da usina. 

Graças a essa sistemática todos os documentos - qualquer que seja a procedência, 

empresa, fábrica ou departamento - apresentam uma única denominação para um mesmo 

componente. 

A utilização do sistema de identificação permite uma racionalização da nomenclatura 

e facilita a sua introdução em um sistema de processamento de dados. Em conseqüência 

consegue-se ganho significativo de tempo e recurso nas etapas de projeto e operação de 

uma usina. 

A primeira edição do KKS surgiu em 1978. Em 1983, apareceu a segunda edição 

ampliada, na forma de álbum passando então a constituir a base para a identificação dos 

sistemas e componentes de uma usina. 
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3.1 Requisitos e objetivos 

A tecnologia atual das usinas vale-se de uma comunicação homem-máquina moderna 

e exige uma linguagem multidisciplinar que contemple simultaneamente as áreas da 

engenharia civil, mecânica, elétrica e da instrumentação e controle. Além disso a 

segurança e a eficiência exigidas acrescentam requisitos cada vez mais rigorosos ao 

projeto, à montagem e à operação das Usinas. Mais dados e informações são necessários 

em decorrência das enormes potências e do incremento do grau de automatização das 

instalações. 

O sistema KKS: 

• permite uma linguagem comum a todas as áreas de utilização; 

• é um sistema amplo, dotado de reserva suficiente para incorporar o progresso da 

tecnologia; 

• é combinavel com outros sistemas de codificação; 

• está incluído nas normas DIN (DEUTSCHES INSTITUT FUR NORMUNG) e 

apoiado nas normas internacionais IEC (INTERNATIONAL 

ELECTROTECHNICAL COMISSION), ISO (INTERNATIONAL 

ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION); 

• está sendo mundialmente adotado. 

O KKS é o resultado do trabalho conjunto de projetistas, auditores e firmas 

operadoras que partiram do então existente "Sistema de Identificação para Sistemas 

(AKZ)" e do "Código dos Elementos de Construção (BES)" da firma operadora 

SIEMENS. É um sistema que está baseado estrutural e funcionalmente no AKZ [6]. 

O desenvolvimento do KKS considerou os seguintes aspectos: 

• caracterização uniforme de todos os tipos de usinas e dos seus processos; 

• capacidade suficiente e possibilidade de detalhamento para a caracterização de 

todos os sistemas, componentes e estruturas; 

• possibilidade de ampliação para a incorporação de novas tecnologias; 

• identificação atualizada, válida para o projeto, licenciamento, montagem, 

monitoração e controle (sala de controle), manutenção, gerência e tratamento de 

rejeitos; 
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• utilização geral em engenharia civil, mecânica, elétrica e de I & C (Instrumentação 

e Controle), com possibilidades de identificação simultânea do ponto de vista do 

processo, montagem e compartimentização; 

• observância dos requisitos de garantia da qualidade; 

• atendimento aos requisitos legais e da documentação técnica; 

• observância das normas nacionais e internacionais existentes; 

• codificação independente da língua com a finalidade de garantir a utilização 

internacional; e 

• requisitos de processamento de dados. 

O sistema KKS foi desenvolvido fundamentado nas diversas funções e critérios dos 

especialistas envolvidos, possibilitando a identificação de: 

• sistemas; 

• funções da instrumentação e controle; 

• compartimentos da usina; e 

• sistemas de I & C montados no local. 

3.2 Estrutura e Utilização do KKS 

Estruturação Básica 

A estrutura básica do KKS engloba três tipos fundamentais de identificação: 

• a identificação por processo, que tem a finalidade de caracterizar sistemas e 

componentes da Usina de acordo com sua função; 

• a identificação por local de montagem, que permite a caracterização da posição 

de instalação de um item em sistemas de equipamentos elétricos; e 

• a identificação por compartimento, que caracteriza o local da montagem 

(pavimento, sala) dos sistemas e equipamentos em estruturas da engenharia civil. 

A forma como é construído cada um desses três tipos demonstra a preocupação por 

uma estruturação de caráter uniforme. A identificação é representada por um 

identificador, estruturado de forma a conter no máximo quatro níveis inicia-se à 

esquerda com o mais genérico deles e termina, à direita, com o componente (que 

apresenta o maior grau de detalhe). Na identificação por local de montagem e por 

compartimento está ausente o nível componente (não é utilizado). 
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Em síntese, os quatro níveis do identificador são: 

• Nível 0 (Usina); 

• Nível 1 (Função); 

• Nível 2 (Unidade) e 

• Nível 3 (Componente). 

Na figura 3.0 a seguir é apresentada um exemplo de aplicação dos níveis de 

identificação, procurando proporcionar a visualização de como um determinado 

componente é identificado (o exemplo é o de uma bomba). Pode-se observar que, 

enquanto o termo "componente" é referido à bomba, o termo "unidade de bomba" 

inclui o motor elétrico. Já o termo "sistema" (função) engloba as várias unidades que 

aparecem no trecho do fluxograma esquematizado na mesma figura. 
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Figura 3.0 - Níveis de Identificação/Exemplo 
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3.3 Tipos de Identificação 

Identificação por Processo 

A identificação por processo possibilita uma subdivisão orientada para a função (ou 

processo), caracterizada pela discriminação das unidades e dos componentes da 

engenharia mecânica, civil, elétrica e da instrumentação e controle (I & C) para toda a 

usina. 

A combinação dos níveis originados por áreas especializadas diferentes é viabilizada 

pelo KKS. A identificação fundamentada no processo é um instrumento para os diversos 

casos de projeto porque permite uma ordenação funcional, por exemplo, do local de 

montagem da parte elétrica e de I & C, dos compartimentos, dos sinais ou da 

identificação em fluxograma. Na engenharia elétrica e de I & C, os equipamentos de 

suprimento próprio, suprimento de corrente, medição etc, servem para caracterizar 

funções na área de processo. Esse último conceito é aplicável também às estruturas da 

engenharia civil. 

Na figura 4.0 a seguir é mostrado um exemplo da utilização da identificação centrada 

no processo para uma bomba de sistema. 

Identificação por Local de Montagem 

A identificação por local de montagem é utilizada na engenharia elétrica e de I & C 

para discriminar a posição exata de módulos a serem instalados em armários, mesas e 

consoles. Nesse caso não é preenchido o nível 3 (componente). 

Na caracterização do local da montagem são utilizados os mesmos símbolos 

(caracteres do nível 1) que no caso da identificação por processo. Com isso resulta uma 

maior capacidade total de registro pelo sistema de identificação. A possibilidade de 

confusão entre a identificação por processo e aquela por local de montagem fica 

excluída, porque é colocado um ponto "." entre os níveis da função e da unidade. Com 

esse ponto, que simboliza uma conexão entre os dois níveis, é especificado que no nível 

2 não se referencia o processo, mas o posicionamento topográfico (isto é, o edifício, a 

cota, o pavimento ou o compartimento). 

No nível de identificação 1 constam os dados codificados relativos às unidades de 

montagem dos sistemas (por exemplo, os consoles, as mesas, os painéis, os armários). 
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EXEMPLO DA APLICAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO POR PROCESSO 



Na figura 5.0 a seguir é mostrado um exemplo de utilização da identificação por local de 
montagem. 

21 



Identificação por Compartimento 

A fim de possibilitar um endereçamento preciso do local de montagem dos sistemas, 

dos componentes e dos equipamentos, são caracterizados por meio da identificação por 

compartimento os prédios ou a área da usina (fora dos prédios), as elevações (pisos) ou 

as coordenadas, os compartimentos e as áreas de incêndio. 

São reunidos no nível 1 (função) os dados codificados dos prédios ou da área da usina 

(externa aos prédios), dos pisos (elevações) ou das coordenadas. No nível 2 (unidade) 

são especificados os compartimentos e as áreas de incêndio. 

Na identificação por compartimento não aparece o nível 3 (o componente não é 

especificado nesse caso). 

Na figura 6.0 a seguir é apresentado um caso de aplicação da identificação por 

compartimento. Nessa figura a sala JA 0605 da Usina Angra 2 é claramente visualizada. 

O identificador "JA 0605" indica a sala denominada "Depósito de Combustível Novo 

(New Fuel Store)", que está situada na elevação correspondente ao sexto piso do 

Edifício do Reator - Estruturas Internas. 
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Figura 6.0 - IDENTIFICAÇÃO POR COMPARTIMENTO 
EDIFÍCIO DO REATOR - ESTRUTURAS INTERNAS 

DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL NOVO 
("NEW FUEL STORE") 
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3.4 Estrutura e Conteúdo dos Níveis 

Por motivo de clareza e para facilitar a memorização, os níveis de identificação são 

preenchidos com registros alfanuméricos e de diferentes formatos. 

Na figura 7.0 a seguir é mostrada a estrutura completa de cada um desses níveis de 

identificação. Resumindo: a identificação compõe-se de números, letras ou sinais 

específicos, utilizáveis facilmente pela área de processamento de dados. 

As posições A são de identificação (alfanumérica), enquanto as posições N são de 

enumeração (contagem). 

Nível 0 (Usina) 

O nível 0 é utilizado para identificar de modo preciso os vários blocos ou extensões 

da central, por exemplo, a "Unidade Angra 2" e a "Unidade Angra 3". 

Uma mistura de símbolos numéricos e alfabéticos é estabelecida para o caso de 

Angra, podendo até mesmo ser omitido o nível 0 no projeto (não preenchido), caso não 

haja dúvida quanto à identificação da usina no documento. 

O preenchimento desse nível resulta normalmente do consenso entre os diversos 

especialistas envolvidos, consenso que abrange também a espécie dos caracteres 

utilizados, se A ou N ou mistura destes. 
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A = Alfanuméricos (letras maiúsculas latinas exceto I e O, sinais especiais) 
N = Caracteres numéricos (algarismos arábicos) 

Figura 7.0- ESTRUTURA DOS NÍVEIS DE IDENTIFICAÇÃO 
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Nível 1 (Função) 

Caso haja mais de um sistema semelhante em uma usina (por exemplo, dois sistemas 

de geração de calor semelhantes, dois conjuntos turbogeradores), cada um destes é 

então distinguido por meio de um caracter utilizado no prefixo F 0 (vide figura 7.0). Este 

prefixo é válido somente no nível de função e refere-se somente à função existente na 

posição A. De modo algum tal prefixo é substituto para a enumeração de seções do 

sistema, tais como linhas (seções) paralelas, que seguem na posição de dados F N . Com as 

posições A (Fi , F 2 , F 3 ) desse nível a usina é então subdividida em: 

• grupos principais (por exemplo, J = Geração Nuclear de Calor); 

• grupos (por exemplo, JE = Sistema de Refrigeração do Reator); e 

• subgrupos (por exemplo, JEG = Sistema de Alívio da Pressão do Refrigerante do 

Circuito Primário). 

Para todas essas três posições A os códigos utilizados já estão pré-fixados, de uma 

forma que inclui tanto as funções dos sistemas como as suas fronteiras e limites. 

Avançando além das posições A, aparecem as posições numéricas N (vide figura 7.0). 

Essas posições N não são utilizadas para classificação mas sim para enumeração ou 

subdivisão dos sistemas (que já se encontram identificados nas posições A precedentes), 

em seções do sistema, linhas (seções) paralelas, pernas, armários, pavimentos, áreas de 

incêndio, por exemplo. 

Nível 2 (Unidade) 

O conteúdo do nível 2, correspondente à unidade, depende da identificação adotada 

para as posições A ( A i , A 2) (vide figura 7.0): 

• no caso da identificação por processo, distinguem-se unidades (ou equipamentos) 

mecânicos, circuitos elétricos ou de I & C, unidade de preparação de medida; 

• no caso da identificação por local de montagem, o nível 2 é caracterizado pelas 

coordenadas (verticais) na unidade de montagem (estrutura); 

• no caso da identificação por compartimento, distinguem-se salas, áreas de 

incêndio, coordenadas do prédio ou coordenadas espaciais. 

Ainda nesse nível, por intermédio do último A ( A 3 ) são identificáveis, se necessário, 

válvulas piloto, termoelemento duplo etc, no caso de processo; peças especiais de 

montagem de aparelho, no caso de identificação por local de instalação. 
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As posições N (A N ) desse nível 2 são preenchidas com números. Servem portanto de 

contagem para todos os três tipos de unidade discriminada na posição A 2. 

Nível 3 (Componente) 

Nas posições alfanuméricas A ( B i , B2) do nível 3 (vide figura 7.0) são identificados os 

componentes da engenharia mecânica, elétrica ou do controle. Esse nível corresponde 

aos componentes da usina tais como bomba, ventilador, motor, amplificador, tanque etc. 

As posições numéricas N ( B N ) desse nível são utilizadas para enumerar o componente 

que foi discriminado na última posição A ( B 2 ) . 
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4. PROCESSAMENTO DE ALARMES BASEADO EM UM MODELO DE 
OBJETOS 

Na primeira etapa de nossa modelagem foi feita uma análise da atual estrutura de 

anunciação de alarmes do Sistema de Alarmes Computadorizados de Angra 2 (CAS), e 

podemos evidenciar que a estrutura utilizada por Angra 2 não permitia uma visualização 

rápida dos alarmes em caso de disparo de um número muito grande de alarmes, devido a 

estrutura da informação que não permite mais de 7 linhas de alarmes na tela, 

possibilitando até descarte de alarmes que não sejam tão prioritários. Essa estrutura 

utilizada por Angra 2 é uma estrutura antiga, de tecnologia entre as décadas de 70 e 80, 

não permitindo maiores recursos, como por exemplos, recursos gráficos que poderiam 

melhorar sua visualização. 

Depois de identificar algumas das deficiências da estrutura de anunciação de alarmes 

de Angra 2, desenvolvemos um modelo baseado em objetos utilizando uma estrutura já 

conhecida e de fácil interpretação pelos operadores de Angra 2 que é o próprio Sistema 

de Identificação de Sistema e Componentes de Angra 2 (KKS). 

O Sistema de Identificação de Sistema e Componentes de Angra 2 (KKS) tem sua 

filosofia anterior a teoria de objetos, mais possui uma estrutura bastante próxima do 

conceito atual de modelagem baseada em objetos e por possuir uma estrutura em níveis 

hierárquicos nos possibilitou uma modelagem de uma estrutura de anunciação de alarmes 

em forma de árvore de dependência e a partir dos níveis de identificação do KKS foram 

criados os objetos conforme podemos ver na tabela abaixo: 

NÍVEL 1 

USINA 

A O U N 

NÍVEL 2 

FUNÇÃO 

N A A A N N 

J E G 1 0 

NÍVEL 3 

EQUIPAMENTO 

A A N N N A 

C L 0 0 1 

NÍVEL 4 

COMPONENTE 

A A N N 

Q P 0 1 

Tabela 1.0- Níveis de identificação do KKS 
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• Com o nível 1 criamos o objeto: USINA (Angra 2); 

• Com o nível 2 criamos 3 objetos: FUNÇÃO (J); 

SISTEMA (JE); 

SUBSISTEMA (JEG); 

• Com o nível 3 e 4 criamos o objeto: MEDIDOR (JEG10CL001); 

O propósito da modelagem de objetos é descrever objetos, onde um objeto é 

simplesmente alguma coisa que faz sentido no contexto de uma aplicação. Definimos um 

objeto como um conceito, uma abstração, algo com limites nítidos com significado em 

relação ao problema em causa. Os objetos em nossa modelagem servem a dois objetivos: 

eles facilitam a compreensão do mundo real e oferecem uma base real para a 

implementação em computador. 

4.1 Classes de Objetos 

Os objetos com mesmas propriedades foram reunidos em classes, para isso 5 classes 

de objetos, que tem mais relevância no domínio da aplicação, foram criadas para montar 

a árvore de dependência: 

• Classe Usina - que reúne o objeto Usina de Angra 2; 

• Classe Função - que reúne os objetos Função; 

• Classe Sistema - que reúne os objetos Sistema; 

• Classe Subsistema - que reúne os objetos Subsistema ; 

• Classe Componente de Medição - que reúne os objetos Medidores. 

As classes são melhores visualizadas nas tabelas a seguir, nestas tabelas são 

mostrados: 

• Na primeira linha em azul é mostrado o nome do objeto relativo a sua classe; 

• Na segunda linha em amarelo são mostradas as propriedades associadas ao objeto 

da classe e na linha seguinte a respectiva propriedade. As tabelas de classes 

completas, isto é com todos os objetos criados encontram-se no Anexo 07. 
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Classe Usina 

OBJETO USINA 

NOME DESCRIÇÃO 

ANGRA 2 CENTRAL NUCLEAR DE ANGRA 2 

Tabela 2.0 Classe Usina 

Classe Função 

OBJETO FUNÇÃO 

NOME DESCRIÇÃO 

J SISTEMA DE GERAÇÃO NUCLEAR 

Tabela 3.0 Classe Função 

Classe Sistema 

OBJETO SISTEMA 

NOME DESCRIÇÃO 

JE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO DO REATOR 

Tabela 4.0 - Classe Sistema 

Classe Subsistema 

OBJETO SUBSISTEMA 

NOME DESCRIÇÃO TELA SISTEMA 

JEF PRESSURIZADOR JEF.WMF 

Tabela 5.0 - Classe Subsistema 
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Classe Componente de Medição 

A Classe Componente de Medição reúne as propriedades do objeto Componente 

Medição: 

• KKS do Medidor; 

• Texto do Medidor; 

• Limite Inferior do Medidor; 

• Limite Superior do Medidor; 

• Unidade do Medidor; 

• Setpoint Inferior do Medidor; 

• Setpoint Superior do Medidor; 

• Texto do Alarme; 

• Posição do Medidor 

• Tipo de Medidor; 
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4.2 Alarmes em Níveis Hierárquicos 

A partir da estrutura hierárquica do KKS foi construída uma árvore de dependência 

onde em cada nó dessa árvore foi colocado um objeto criado a partir dos níveis de 

identificação. Essa dependência é melhor mostrada na figura 8.0 abaixo. 

A Árvore de Dependência gerencia toda a monitoração do nosso projeto, e a mesma 

foi criada utilizando o objeto "Tree View" do Visual Basic, linguagem que utilizamos 

para implementação do modelo. Cada nó da árvore foi representado por uma classe de 

objetos com suas respectivas propriedades. 

Central Nuclear 

Geração Nuclear de Calor 

Sistema de Refrigeração do Reator Calor 

Tanque de Alívio do PZR 

Medidores do JEG 

Tela do JEG 

Figura 8.0- Estrutura da Arvore de Dependência 
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A estrutura de dependência que criamos a partir do KKS possibilitou reunir e tratar 

todos os alarmes em níveis de hierarquia por estes serem gerados a partir do objeto 

Medidor (JEG10CL001 - medidor de nível do Tanque de Alívio do Pressurizador), e 

este ligado ao subsistema (JEG - Tanque de Alívio do Pressurizador), que está ligado ao 

sistema (JE - Sistema de Refrigeração do Reator), que está ligado a função (J - Geração 

Nuclear de Calor), que esta ligado a usina (Central Nuclear de Angra 2), mantendo uma 

dependência hierárquica intrínseca à estrutura KKS. 

O objeto Medidor possui 2 propriedades ("SETPOINT" INFERIOR e "SETPOINT" 

SUPERIOR) que, quando atingidas, geram os alarmes e estes carregam consigo as 

propriedades do Medidor, KKS DO MEDIDOR e TEXTO DO ALARME: 

KKS DO MEDIDOR TEXTO DO ALARME 

JEG10CL001 NÍVEL MUITO BAIXO NO TAP 

Está dependência hierárquica possibilita criar uma estrutura de anunciação de alarmes, 

onde o operador terá uma visão geral de toda a Usina, representada na Arvore de 

Dependência. Quando um alarme é gerado o medidor que o gerou fica com a cor 

vermelha e os nós da Árvore de Dependência que estão relacionados hierarquicamente 

com esse medidor em alarme ficam também com a cor vermelha, independente se o 

Sistema está sendo mostrado na tela ou não, isso permite ao operador uma rápida 

identificação do Sistema e do Subsistema que gerou o alarme. 

Observa-se que através das associações dos níveis hierárquicos de apresentação do 

modelo de objetos definidos no item 4.1, os seguintes item de uma aplicação prática na 

Usina Nuclear de Angra 2 poderiam ser implementados: 

1) Utilização de um espectro maior de cores de modo a priorizar os alarmes em 

Classes, como por exemplo: Alarmes Classe S, Classe 1 e Classe 2, de acordo 

com o conceito de classificação da SIEMENS [3]. 

A norma de segurança KTA3501 "Sistema de proteção do reator e Supervisão dos 

Dispositivos de Segurança" prevê a seguinte classificação de alarmes: 
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1.1) Alarme de Classe S 

Definição da KTA3501: 

O alarme classe S é o sinal de saída de um sistema de segurança, cujo surgimento 

obriga ao pessoal de operação a adotar as medidas de emergência, previamente escritas, 

dentro de um determinado intervalo de tempo. O sistema de proteção do reator é 

projetado de forma que as ações manuais de proteção para controle de acidentes não 

sejam necessárias antes de um período de 30 minutos. 

Os alarmes de classe S são os seguintes: 

• Transferência para remoção de calor residual 

• Gerador de vapor- ruptura de tubo do GV1 

• Gerador de vapor- ruptura de tubo GV2 (Com atuação "2 de 3"das bombas de 

Injeção de Segurança AP (JND) 

• Falha do sistema de água de alimentação 

1.2) Alarme de Classe 1 

Definição da KTA3501: 

O alarme de classe 1 indica ao pessoal de operação a existência de um distúrbio nos 

sistemas de segurança do reator. São indicados com sinal luminoso amarelo. 

Nas usinas KWU-SIEMENS PWR-1300MW, os sistemas com esses alarmes são: 

geradores diesel de emergência 1; 

• geradores diesel de emergência 2; 

• alimentação de emergência (LAR/LAS); 

• água de refrigeração de componentes nucleares (KAA/KAB); 

• remoção de calor residual de componentes nucleares e refrigeração da piscina 

(JN/FAK); 

sistema adicional de boração (JDH); 

. ventilação do prédio de emergência (SA); 

proteção do reator (JR); ventilação interna da contenção (KL); 

• monitoração de radiação (JYK). 
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1.3) Alarmes Classe 2 

Estes alarmes estão relacionados com a disponibilidade da usina. São indicados com 

sinal luminoso branco em botoeiras idênticas às usadas na Classe 1. 

Normalmente eies são mostrados somente nos vídeos e registrados pela impressora. 

Os alarmes classe 2 também estão localizados junto aos sistemas a que pertencem no 

painel de controle principal e nos painéis de controle auxiliares. 

2) Espectro dos alarmes por critério de mínimo e máximo em vez de "setpoint" 

superior ou inferior, conforme é o conceito de seleção por prioridade da 

SIEMENS: 

2.1) Classificação Por Prioridade (PI, P2) 

A presença de alarmes depende do comportamento anômalo do processo. Cada tipo 

de alarme necessita de um tempo específico para as ações corretivas a serem tomadas 

pelo operador. Por essa razão, deve existir uma estratégia para apresentação de alarmes 

nos casos em que o número de alarmes seja tão alto que eles não possam ser processados 

simultaneamente. A anunciação é subdividida em duas prioridades da seguinte forma: 

Se o alarme contiver informações sobre possível restrição na geração de energia ou na 

seqüência de partida ou parada, dentro de 5 minutos, ele deverá ser classificado como de 

prioridade 1. Os alarmes subsequentes, provenientes das ações de proteção, são de 

prioridade 2. 

Os alarmes relacionados à geração que não requeiram intervenção manual direta, mas 

que exijam atenção, serão sempre de prioridade 1. 

Os alarmes não relacionados à geração são sempre de prioridade 2, assim como os 

que não exigem atuações do operador na sala de controle. 

NOTA: Os alarmes de ambas as prioridades são normalmente indicados no monitor 

de vídeo. Se o número de alarmes não reconhecidos em um determinado vídeo exceder o 

limite previsto, é feita a supressão automática e escalonada dos alarmes P2. Isto é, todos 

os alarmes de prioridade 2 da área de alarmes com o maior número de anunciações serão 

suprimidos. Se o número de alarmes exceder novamente o limite, serão suprimidos os 

alarmes da área de alarmes seguinte. 
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A reapresentação desses alarmes na tela é feita sob solicitação. É mostrada no vídeo a 

indicação de que a supressão dos alarmes de prioridade 2 está presente. 

2.2) Atribuição de Prioridades 

Exemplo: esquema de proteção do tanque de água de alimentação - LAA. 

O sistema LAA está relacionado com a geração de potência e a classificação dos 

alarmes em prioridades é feita da seguinte forma: 

Alarme Descrição Prioridade 

ALTO 3 - Associado à proteção, sem nenhum outro sinal P2 
limite superior 

ALTO 2 - Associado à proteção, com sinal limite superior PI 

ALTO 1 - Sem ação de proteção, associado com sinal PI 
limite superior 

BAIXO 1 - Sem ação de proteção, associado com sinal PI 
limite superior 

BAIXO 2 - Com ação de proteção, com sinal limite PI 
superior 

BAIXO 3 - Com ação de proteção, sem sinal limite superior P2 

3) Representação gráfica associada ao componente medidor, mostrando o 

comportamento visual (nível, etc) do parâmetro monitorado em um 

determinado tempo. 

4.3 Conceito de Interface com Operador 

É difícil avaliar a interface com o usuário sem de fato testá-la. Por isso, foi preciso 

simular um Sistema de Supervisão de Alarmes para Angra 2 (SSAA), para que os 

usuários possam experimentá-la. 

A separação entre a lógica da aplicação e a interface com o usuário permite "ver e 

sentir" a interface com o usuário para que esta seja avaliada, enquanto a aplicação estiver 

em desenvolvimento. 

36 



Do ponto de vista do nosso usuário, o operador da Central Nuclear de Angra 2, é a 

interface que possibilita identificar um alarme rapidamente e monitorar um parâmetro da 

central. Se a interface for de fácil aprendizagem, simples de usar, direta e amigável, o 

usuário estará inclinado a fazer bom uso do que ela se propõe. Por outro lado, se ela não 

tiver nenhuma dessas características, invariavelmente, surgirão problemas. Isso quer 

dizer que se a interface for projetada de acordo com a necessidades da aplicação, o 

operador terá um ritmo natural de interação, mas em caso contrário, o operador não 

ficará satisfeito com o modo de interação e consequentemente a atividade de 

monitoração será prejudicada. 

A interface com o usuário é o mecanismo por meio do qual se estabelece um diálogo 

entre o programa e o operador. Se os fatores humanos tiverem sido levados em conta, o 

diálogo será harmonioso e um ritmo será estabelecido entre o usuário e o programa. Se 

os fatores humanos foram ignorados, o sistema quase sempre será visto como "não-

amigável". Entende-se neste caso "Fatores Humanos" como percepção visual, psicologia 

cognitiva de leitura, memória humana e raciocínio dedutivo e indutivo, ou seja, o 

comportamento do operador. 

Quando uma interface ser humano-computador (Human-Computer Interface - HCI) 

[5] é considerada, predomina os sentidos: visual, tátil e auditivo. Eles possibilitam que o 

usuário de um sistema baseado em computador perceba as informações, armazene-as na 

memória e processe-as, usando o raciocínio indutivo ou dedutivo. 

Além dos elementos básicos de percepção humana, é importante notar diferenças no 

nível de habilidade individual, variações de personalidade e distinções comportamentais 

entre os usuários de um sistema baseado em computador. Uma interface que seja 

inteiramente aceitável para um operador de central nuclear pode ser completamente 

inadequada, por exemplo, para um trabalhador administrativo. 

A Estrutura de Anunciação de Alarmes que desenvolvemos além de trabalhar em 

ambiente computacional conhecido que é o Windows, foi criada baseada em uma 

estrutura já existente e muito conhecida pelos operadores de Angra 2 que é o KKS, isso 

permite ter uma interface de fácil interação. 

O nível de habilidade do usuário exercerá importante impacto sobre a capacidade de 

extrair informações significativas da HCI, de reagir eficientemente as tarefas que são 
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exigidas pelo sistema e de aplicar efetivamente heurísticas (diretrizes, regras e estratégia) 

que criem um ritmo de interação. 

A medida que o "hardware" tornou-se mais sofisticado, as opções de estilos de 

interação cresceram. Contudo, em muitos casos, modernos sistemas computadorizados 

ainda fazem uso de estilos de interações que originalmente foram projetados para 

ambiente de "hardware" que se tornaram obsoletos há mais de 20 anos. 

Nos primórdios da era do computador (antes dos "displays" gráficos, do "mouse", 

das estações de trabalho de alta velocidade), o único modo realístico de interação ser 

humano-computador era a interface de comando e consulta. A comunicação era 

puramente textual e impulsionada mediante comandos e respostas a consultas geradas 

pelo sistema. O usuário podia comunicar-se com o sistema ao especificar um comando. 

A estrutura que propomos trás um menu simples, aproveitando a estrutura KKS e 

trabalhando no ambiente Windows, que proporciona ao usuário um contexto global da 

usina e é menos propenso a erros. A interface "point and pick3' [5] baseada em janelas, 

oferece ao operador a visualização de outros sistemas, janelas de alarmes, sempre 

mantendo uma visão geral da Usina Nuclear. 

Se as informações apresentadas pela HCI forem incompletas, ambíguas ou 

ininteligíveis, a aplicação deixará de satisfazer as necessidades do nosso usuário. As 

informações são "exibidas" de muitas maneiras diferentes: por meio de texto, imagens e 

cores. 

A utilização de textos do KKS e figuras de Angra 2 já tornam nossa interface de fácil 

interpretação por parte do operador. O usuário não deve ser obrigado a vagar por dados, 

menus e gráficos estranhos para obter informações relevantes para uma função específica 

de sistema. 

As cores também são informações importantes em nossa interface, por exemplo: 

Se os Medidores apresentarem: 

. Cor verde - significa que o parâmetro a ser monitorado está dentro de uma faixa 

aceitável de operação; 
Cor amarela - indica que este Medidor é um Medidor de posição de válvula; 
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• Cor Branca - indica que o parâmetro a ser monitorado extrapolou o limite 

inferior ou superior do Medidor; 

• Cor vermelha - significa que o parâmetro a ser monitorado atingiu um "setpoint" 

(inferior ou superior) do medidor, indicando que não se encontra dentro da faixa 

aceitável de operação. 

No menu, quando um nó da Árvore de Gerenciamento fica vermelho, também 

informa que um sistema apresentou algum componente medidor em alarme. 
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4.4 Algoritmo Simplificado do Modelo 

Cada operação especificada no modelo funcional deve ser formulada como um 

algoritmo. A especificação da análise diz o que a operação faz do ponto de vista dos 

nossos clientes (os operadores), mas o algoritmo mostra como é feito. 

O nosso algoritmo, mostrado a seguir, fornece uma visão geral das operações do 

SSAA: 

Usuário 

i 
r 

Interface do SSAA 1 
w 

Interface do SSAA 

1 
Tela de Alarmes 

t 

Identificação c 
Super» isâo dc Set points 

t 

Geração visual de 
Alarmes 

Figura 9.0 - Algoritmo Simplificado do SSAA 

O operador que está monitorando a Central de Angra 2, através da interface do 

SSAA, tem a sua disposição parâmetros do tipo: temperatura, pressão, nível, posição de 

válvula, 
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visualizados da seguinte forma: o operador ao interagir com a interface do SSAA, 

escolhendo um subsistema de Angra 2 para ser monitorado, carregará no campo figura 

do SSAA o fluxograma do subsistema escolhido juntamente com seus medidores (figura 

10.0). 

S i s t a M <te SupefVttSo d e P a t « M t r o t d e Angra 2 COPft /SIMULADOH . E N 

AtquNO Ajuda 

M B 

G H C 

! JEG10' 

I BB 001! 

J-.4-

CT 

CT 

JEG 10 

JEO10 

— BC CO' 

Trocadar de Calor 
do TA 

KAB 

Bcrrtoa do C rcutto de 
Refflgeraçao do TA 

Figura 10.0 - Campo Monitoração do SSAA 
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A escolha do subsistema de Angra 2 é feita no campo Menu do SSAA que mostrará 
todos os sistemas e subsistemas de Angra 2 na forma de uma árvore de gerenciamento 
cabendo ao operador um "click" no subsistema desejado (Figura 11.0). 

ÉIQUIVO &UDA 
Monu Principal 

CÜPPE/SIMUtADOR 

JA 
JE 

JK 

KA 
KB 
KL 
KU 

JEA 
JEB 
JEC 
JEF 
JEG 

JKA 
JKS 
JKT 

Figura 11.0 - Campo Menu do SSAA 

A árvore de gerenciamento também é uma estrutura de anunciação de alarmes que 

mostra uma visão geral da usina ao operador. Se um subsistema, que pode ser o 

escolhido pelo operador para monitorar ou não, apresentar um medidor em alarme, ou 

seja se o "setpoint" inferior ou superior do parâmetro monitorado for atingido, sinais 

visuais indicando alarmes presentes serão vistos na estrutura de anunciação de alarmes, 

os respectivos nós da função, sistema e subsistema, ligados ao medidor alarmado, ficarão 

vermelhos (Figura 12.0). 

Essa dependência dos nós da estrutura de anunciação de alarmes e o medidor permite 

ao operador identificar rapidamente o medidor alarmado, porque, além dos nós 

vermelhos, o medidor também ficará vermelho indicando alarme presente. 
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O operador dispõe também de uma tela de registro de alarmes com informações dos 

alarmes que estão presentes no momento na planta (KKS do medidor, texto do alarme e 

o dia e hora que ocorreu o alarme - figura 14.0). Para o operador carregar a tela de 

alarmes, ele têm que dar um clique no botão alarme no campo comandos do SSAA 

(figura 12.0). 

Sistema de SUJXMVISSO de Parâmetros de Angia 2 C O F P M I M U f AOOB £3 
Ô«Mvo Ajuda 

p M i m Principal SISTEMA DE AUVIO DE PRESSÃO DO Sfffl 
ANGRA-2 

- J 

C o a u m b 

JA 
- JE 

- JEA 
JEB 

: JEC 
JEF 

B JEG 

Alarm 

ALARMES PRESENTES 

• J Í G 1 C O Q U 1 E3< 

JEG10CT003 E I 

JE610CT004 E3! 

CP — Tmeato da CÃIÕR 
• h dcTÂ 

. i f G i o c i o o i E3! 

, ^ ' I - JEG10CP001 E3I 
1 TA ; JEG 10 YJ-B — T - -=i 

BCMBADOCRAITTODE 
REFRIGERAÇÃO DO TA 

Figura 12.0 - Campo Comandos do SSAA 
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5. IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO 

Depois de modelar nosso projeto baseado em objetos, permitindo ter uma estrutura 

de programação mais eficiente, iniciou-se a parte de implementação do projeto, ou seja, 

a construção de uma HCI para anunciação de alarmes. Para isso utilizamos o Visual 

Basic como linguagem de programação. A estrutura de anunciação de alarmes, que 

gerencia todo o programa foi feito com o objeto Tree View do Visual Basic, 

possibilitando criar a Árvore de Dependência, conforme já visto na figura 8.0. 

Para fazer a verificação e validação da estrutura de alarmes, desenvolvemos uma 

simulação de um Sistema de Supervisão de Alarmes de Angra 2 (SSAA), onde são feitas 

monitorações de alguns parâmetros tipo: temperatura, pressão, posição de válvula, nível 

e fluxo. Esses parâmetros possuem "setpoints" superior e inferior que, quando atingidos, 

geram alarmes que são vistos em nossa estrutura de alarme. Esses "setpoints" são os 

limites de segurança inferiores e superiores e, se atingidos, geram alarmes. 

A seguir nós temos uma visão funcional do SSAA: 
Sitteota de SupeivitE 

o de Patâmêtros de Angia 2 
COPPE/SIMULAOOR 13 Anjuivo Ajuda 

Menu Principal SISTEMA DE ALIVIO DE PRESSÃO 00 SHR —-• — 
ANGRA-2 

- J 

JA 

- JE B JEA JEB 
: jec 

B JEF 
B JEG JK 

- JEG10CT001 C L 

- JEG10C1003 C | 

- 1ÇS10CJDIM E 
Tratador de Calor 

do TA 
~ T ~ 

I . i F f i i o r i í i n i 

Ornando* 
Alarmos 

ALARMES PRESENTES 

TA j JEG 10 K.AB 

I APflM 

Bcmba do C ruilto de 
FtettoeraçâodoTA 

JE618CP00I C I 

Figura 13.0 - Tela Principal SSAA 
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Na tela principal do SSAA (Figura 13.0) nós temos 3 campos: Campo Menu, Campo 

Comandos e Campo Monitoração: 

Campo Menu —> O Campo Menu (lado esquerdo superior da tela principal) 

mostra a Arvore de Dependência, onde estão as classes, na forma hierárquica, 

Usina, Função, Sistema, Subsistema. A Arvore de Dependência também funciona 

como gerenciador do nosso Programa e como estrutura de anunciação de alarmes. 

• Campo Comando —> Neste campo (lado esquerdo inferior da tela principal) temos 

o comando alarme que tem a função de carregar a tela com as informações dos 

alarmes presentes e temos também neste campo um alerta "ALARME 

PRESENTES", que pisca em vermelho indicando presença de alarme. 

• Campo Monitoração -» Este Campo ocupa todo o lado direito da tela principal, e 

nele é mostrado as figuras dos Subsistemas com seus medidores que são 

selecionados no gerenciador do Programa (Arvore de Dependência). Neste campo 

é visualizado os valores dos parâmetros monitorados já citados. 

5.1 Visualização do Alarme 

Um alarme no SSAA é identificado de 3 formas: a primeira forma de identificação é 

na Árvore de Dependência que é nossa estrutura de anunciação de alarmes, a segunda 

forma de identificação é feita na tela do Subsistema que tem o medidor alarmado e a 

terceira forma de identificação é abrindo a tela de alarme: 

Primeira forma de Identificação do Alarme —> A primeira identificação de 

presença de alarme é mostrada em nossa estrutura de anunciação de alarme 

(Campo Menu - Figura 11.0). Os nós desta estrutura são da cor verde indicando 

um estado normal de operação. Caso a usina venha apresentar algum alarme, os 

nós da estrutura, que estão relacionados com o subsistema que apresentou alarme, 

ficarão com a cor vermelha, indicando presença de alarme. Esta identificação é 

rápida e oferece ao operador uma visão geral da usina e, em caso de alarme, a 

atuação por parte dele também deverá ser mais eficiente. 

• Segunda forma de Identificação do Alarme -» Esta identificação é mostrada no 

campo onde esta carregada a figura do Subsistema que apresentou alarme junto 

com seus medidores (Campo Monitoração - Figura 10.0). Ao identificar o 

Subsistema que alarmou na estrutura de anunciação de alarme (Arvore de 
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Dependência - Campo Menu Figura 11.0), o operador irá dar um clique neste 

Subsistema carregando no Campo Monitoração a figura do Subsistema e os seu 

medidores. Os medidores podem se apresentar com 4 cores diferentes: 

Cor verde - significa que o parâmetro a ser monitorado está dentro de uma 

faixa aceitável de operação; 

Cor amarela - indica que este Medidor é um Medidor de posição de válvula; 

Cor Branca - indica que o parâmetro a ser monitorado extrapolou o limite 

inferior ou superior do Medidor; 

Cor vermelha - significa que o parâmetro a ser monitorado atingiu um 

"setpoint" (inferior ou superior) do Medidor, indicando que não se encontra 

dentro da faixa aceitável de operação. 

O medidor, ou medidores, que se apresentar em vermelho é o medidor com alarme, 

cabendo ao operador agora desencadear todo o procedimento para solucionar o 

problema que acarretou o aparecimento do alarme 

• Terceira forma de Identificação do Alarme —> Depois de ter sido alertado da 

presença de alarme o operador tem ao seu dispor uma tela que registra os alarmes 

que estão presentes na usina naquele momento (figura 13.0). Este registro se faz 

da seguinte forma: 

DIA HORA KKS DO MEDIDOR TEXTO DO ALARME 

02/03/99 12:40:12 JEA10CL954 NÍVEL MUITO BAIXO NO GV10 

• O dia que ocorreu o alarme; 

• A hora que o alarme ocorreu; 

• KKS do Medidor que apresentou o alarme; 

• O texto do alarme gerado. 
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A figura a seguir mostra a tela de alarme do SSAA 

Figura 14.0 - Tela de Alarmes 

5.2 Dados Utilizados no Projeto 

Todos os dados utilizados no projeto são dados reais da Central Nuclear de Angra 2 

correspondentes aos sistemas que foram escolhidos para a implementação do projeto. 

Cinco sistemas da Central Nuclear de Angra 2 foram escolhidos para serem simulados: 

• Gerador de Vapor - JEA -» A função dos Geradores de Vapor é transferir o calor 

gerado no sistema primário pela reação nuclear no núcleo do reator dentro do 

vaso de pressão do reator e retirado pelo refrigerante impulsionado pelas bombas 

de refrigeração do reator, para a água de alimentação do sistema secundário, 

gerando vapor saturado, que vai acionar as turbinas para produção de energia 

elétrica; 
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• Pressurizador - JEF —> Este sistema tem a função de garantir a pressão do 

refrigerante do reator, necessária para operação normal do reator e do Sistema de 

Refrigeração do Reator (JE). Isto se aplica particularmente a mudanças de carga, 

quando as variações de temperatura do refrigerante causam variações de volume 

no sistema primário. O Sistema de Pressurização do Refrigerante do Reator é 

capaz de compensar ou limitar essas variações de volume sem variações 

significativas de pressão; 

Tanque de Alívio do Pressurizador - JEG —»• Este sistema tem a função de receber 

os fluxos de alívio do refrigerante do reator que vem do pressurizador evitando 

que o mesmo vá a para contenção; 

• Tanque de Armazenagem de Refrigerante - KBB -> Esse sistema recebe e 

armazena durante algum tempo o excesso de refrigerante que surge durante as 

partidas, variações de carga e compensação da queima do combustível; 

Sistema de Degaseificação do Refrigerante do Reator - KBG —» Esse sistema 

tem a função de extrair gases do refrigerante do reator mediante uma estação 

degaseificadora. Essa extração de gases é necessária antes de uma operação de 

recarregamento e antes de qualquer trabalho de manutenção dentro do Sistema 

de Refrigeração dc Reator (JE). 

Os dados da Central Nuclear de Angra 2 que utilizamos para a implementação do 

projeto foram os seguintes: 

. KKS do Medidor (Anexo 01 e Tabelas 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 do Anexo 07); 

Texto do Medidor (Anexo 01); 

. Limite Inferior do Medidor (Tabelas 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 do Anexo 07); 

. Limite Superior do Medidor (Tabelas 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 do Anexo 07); 

. Unidade do Medidor (Tabelas 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 do Anexo 07); 

. "Setpoint" do Medidor (Tabelas 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 do Anexo 07); 

. Texto do Alarme (Tabelas 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 do Anexo 07); 

• Figura do Subsistema (Anexo 02, 03, 04, 05 e 06). 
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Cada Subsistema apresenta os seus respectivos medidores conforme anexo 01. 

Os medidores escolhidos para o programa são da seguinte forma: 

J E G 1 0 C L 0 0 1 
Tipo de Medidor 

Nome do Subsistema 

Tipo de Medidor: 

CF - Medidor de Fluxo: 

CG - Medidor de Posição de Válvula; 

. CP - Medidor de Pressão; 

CT - Medidor de Temperatura; 

. CL - Medidor de Nível. 

5.3 Funcionamento do Sistema de Supervisão de Alarmes de Angra 2 (SSAA) 

O nosso projeto possui 3 telas: 

. Tela Inicial (figura 15.0); 

• Tela Principal (figura 13.0); 

Tela de Alarme.(figura 14.0) 

Tela Inicial 

É a primeira tela do programa que é carregada (figura 14.0) e tem o objetivo de 

iniciar a tela principal e para isso o operador tem que dar um click no comando 

"INICIAR". Essa tela possui também o comando "SAIR" caso o operador deseje sair do 

programa. 
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A figura a seguir mostra a tela de Inicial do SSAA 
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Tela Principal 

E a tela que supervisiona todo o programa. O Campo Menu é a Árvore de 

Dependência que gerencia toda a supervisão do nosso projeto. Para selecionar um 

Subsistema para ser monitorado é preciso dar um clique, primeiro no nó da Árvore de 

Dependência correspondente à Classe Usina (Angra 2), depois no nó correspondente à 

Classe Função (por exemplo J), em seguida no nó correspondente à Classe Sistema (por 

exemplo JE) e por último no nó da Árvore de Dependência correspondente à Classe 

Subsistema (por exemplo JEG). Ao dar um clique no nó correspondente ao Subsistema, 

aparecerá no Campo Monitoração o desenho do Subsistema juntamente com seus 

Medidores (figura 12.0). 

Quando um alarme se faz presente, todo os nós da Árvore de Dependência que estão 

interligados com o Medidor, que está apresentando um alarme, ficam vermelhos, 

independente se o Subsistema correspondente está sendo mostrado no Campo 

Monitoração, ou seja, se o SSAA estiver monitorando o Subsistema JEG, e algum 

Medidor do Subsistema KBB entrar em alarme, todos os nós interligados com este 

Medidor ficam vermelhos. Caso ele queira ver o medidor do KBB que alarmou é preciso 

dar um clique no nó da Árvore correspondente ao KBB. Essa estrutura possibilita ao 

operador ter uma visão geral de todos os sistemas da Central Nuclear de Angra 2, 

mesmo estando monitorando um subsistema específico. 

Se o operador desejar ver a Tela de Alarme, terá que clicar no botão Alarme no 

Campo Comandos, carregando assim a Tela de Alarmes onde estão mostrados todos os 

alarmes gerados. 

Tela de Alarme 

Nesta tela estão registradas informações referente aos alarmes presentes na Central 

Nuclear (data da ocorrência do alarme, hora da ocorrência do alarme, KKS do Medidor 

e os textos dos alarmes que estão presentes). Caso o operador deseje voltar para tela 

principal ele terá que dar um clique no comando "RETORNAR PARA TELA 

PRINCIPAL", retornando assim para tela principal, (figura 13.0) 
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5.4 Visão de Codificação 
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M M 

MKDIDOR 1 1( A ( OM \ ( Oli 
\ I.RMI.J IIA 

(.IK \< AO 1)1 I I YIO 1)1 
Al.ARMK \A 111 A 1)1 

Al AKM1 

TODOS OS NÓS DA ÁK\ OKI 
Dl DITI NI)I M 1 \ (,)ll. 
1 SI U) RII At IONADOS 
Dl DITI NI)I M 1 \ (,)ll. 
1 SI U) RII At IONADOS W 
COM O MKDIOR IM 
Al ARMI IK AM 
\ I.RM1I IIOS 
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GKR .H ÃO 1)1 TI YIO 1)1 
AIARM1, NA III A 1)1 

AIARMK 

IODOS OS NÓS DA ÁR\ ORI 
1)1 Dl TI NDÍ.M 1A 01 1 
1SI \OKFI U ION ADOS 
COM O MKDIOR KM w 
AI ARMi: FICAM 
VFRMII HOS o 

Figura 16.0 Algoritmo do Programa 
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Interpretação do Algoritmo. 

O operador da Central Nuclear de Angra 2, nosso usuário, através da interface irá 

selecionar um sistema de Angra 2 para ser monitorado. Ao escolher o sistema a figura do 

mesmo juntamente com seus medidores irão ser carregados na tela, com isso a simulação 

começa a calcular dando valores para os parâmetros que estão sendo monitorados no 

programa. Esses valores passam por testes de supervisão e verificação, podendo ser: 

Verificação de Limite Superior Atingido. 

Se o limite superior do medidor (tabelas 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 do Anexo 07) for 

atingido, o mesmo ficará com a cor branca indicando algum problema com o 

equipamento. Caso contrário, ficará com a cor verde mostrando que o parâmetro esta na 

faixa de operação normal. 

Verificação de Limite Inferior Atingido. 

Se o limite inferior do medidor (tabelas 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 do Anexo 07) for 

atingido, da mesma forma que ocorreu com o limite superior atingido, o mesmo ficará 

com a cor branca indicando possível problema com o equipamento de medição. Caso 

contrário ficará com a cor verde mostrando que o parâmetro esta na faixa de operação 

normal. 

Verificação de Setpoint Superior Atingido. 

Se o "setpoint" superior do medidor (tabelas 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 do Anexo 07) for 

atingido o mesmo ficará com a cor vermelha indicando que o limite de segurança do 

parâmetro monitorado foi atingido: um texto de alarme irá ser registrado na tela de 

alarme e todos os nós da Árvore de Dependência relacionados com o medidor ficarão 

com a cor vermelha. Ao contrário, quando o setpoint superior não for atingido, o 

medidor ficará com a cor verde e todos os nós relacionado com o medidor, caso não haja 

nenhum medidor em vermelho, estarão também com a cor verde, indicando operação 

normal do sistema. 
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Verificação de Setpoint Inferior Atingido. 

Se o "setpoint" inferior do medidor (tabelas 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 do Anexo 07) for 

atingido, da mesma forma que ocorreu com o "setpoint" superior atingido, o mesmo 

ficará com a cor vermelha indicando que o limite de segurança do parâmetro monitorado 

foi atingido, um texto de alarme irá ser registrado na tela de alarme e todos os nós da 

Árvore de Dependência relacionados com o medidor ficarão com a cor vermelha. Ao 

contrário, quando o "setpoint" inferior não for atingido, o medidor ficará com a cor 

verde e todos os nós relacionado com o medidor, caso não haja nenhum medidor em 

vermelho, estarão também com a cor verde indicando operação normal do sistema. 

Verificação de Medidor de Posição de Válvula. 

Se o nosso medidor for um medidor de posição de válvula ele terá uma cor específica 

sendo identificado com a cor amarela, mas ainda sendo sujeito, se necessário, à 

verificação de um estado de alarme, em função da posição aberta ou fechada. 

Se operador desejar ver o registro do alarme, é preciso carregar a Tela de Alarme 

onde estará o histórico do alarme, sequenciado pelo tempo de ocorrência do mesmo. 

Simulação 

A nossa simulação não é uma modelagem física real dos modelos de Angra 2, e não 

sendo este inclusive o nosso objetivo, simplesmente foi feita uma simulação simplificada 

para testar a estrutura de anunciação de alarmes. Desta forma, a simulação é satisfatória 

no sentido de testar a transição de estados necessários para a validação de nosso projeto. 
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6. CONCLUSÃO 

Os sistemas de uma usina nuclear são bastantes complexos, envolvendo importantes 

questões das diversas áreas do conhecimento, como por exemplo, a Física Nuclear, a 

Engenharia Nuclear e a Computação. 

Vimos inicialmente a importância de termos uma estrutura eficiente de anunciação de 

alarmes e a crescente necessidade do aprimoramento dessas estruturas. Assim, quanto 

mais conhecimentos tivermos sobre a real deficiência de nossa estrutura, melhor 

poderemos evoluir ou construir novas e melhores estruturas de anunciação de alarmes. 

Uma estrutura de anunciação de alarmes que possibilite uma rápida identificação do 

alarme por parte do operador da central nuclear, permitirá também uma atuação por 

parte do mesmo também mais eficiente. 

A estrutura em forma de Árvore de Dependência que propomos neste trabalho 

permite ao operador uma visão geral da situação da central, enquanto que a atual 

estrutura de anunciação de alarmes da Central Nuclear de Angra 2 (Sistema de Alarmes 

Computadorizados - CAS) não tem uma visualização tão eficiente. 

A apresentação simultânea da Árvore de Dependência com o fluxograma do sistema, 

permite integrar o alarme no seu contexto operacional, inclusive permitindo uma 

visualização dos demais parâmetros correlacionados no sistema. Tal integração tende a 

facilitar o processo de interpretação das causas do alarme por parte do operador. 

A utilização do KKS como base da estrutura de anunciação de alarme possibilitou 

criar uma interface amigável dentro do conceito operacional de Angra 2. Os recursos 

visuais, principalmente o de cores, também permitiu termos uma interface de fácil 

interação, podendo ainda ser mais explorado esse recurso, o que deixaria mais rica de 

informações a nossa estrutura. 

Com uso da modelagem baseada em objetos, foi dado uma grande robustez e uma 

melhor facilidade de análise, de manutenção e alteração do "software", sem ter a 

necessidade de alterações no código de programação. Mesmo usando o Visual Basic 

como linguagem de programação, o tempo-real de nosso modelo se mostrou satisfatório. 

A estrutura proposta em nosso trabalho, quando apresentada de modo informal, aos 

operadores de Angra 2, mostrou ter sido bem aceita, principalmente por ser uma 

interface de fácil compreensão e por trabalhar em um ambiente conhecido, o Windows. 
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ANEXO 01 

Lista de Medidores 

JEA - Gerador de Vapor 

JEA10CL951 - Nível do GV10 *FAIXA LARGA GV10* 

JEA10CL954 - Nível do GV10 *FAIXA ESTREITA GV10* 

JEA10CP951 - Pressão do Gerador de Vapor 10 

JEA10CT001 - Temperatura do GV10 *ENT AALIM GV10* 

JEA20CL951 - Nível do GV20 *FAIXA LARGA GV20* 

JEA20CL954 - Nível do GV20 *FAIXA ESTREITA GV20* 

JEA20CP951 - Pressão do Gerador de Vapor 20 

JEA20CT001 - Temperatura do GV20 *ENT AALIM GV20* 

JEA30CL951 - Nível do GV30 *FAIXA LARGA GV30* 

JEA30CL954 - Nível do GV30 *FAIXA ESTREITA GV30* 

JEA30CP951 - Pressão do Gerador de Vapor 30 

JEA30CT001 - Temperatura do GV30 *ENT AALIM GV30* 

JEA40CL951 - Nível do GV40 *FAIXA LARGA GV40* 

JEA40CL954 - Nível do GV40 *FAIXA ESTREITA GV40* 

JEA40CP951 - Pressão do Gerador de Vapor 40 

JEA40CT001 - Temperatura do GV10 *ENT AALIM GV40* 

JEF - Pressurizador 

JEF10CG001 - Posição de Válvula JEF10AA001 *VAJF EVAC TAP* 

JEF10CG002 - Posição de Válvula JEF10AA002 *VÁLVULA DE ALÍVIO* 

JEF10CG003 - Posição de Válvula JEF10AA003 * VÁLVULA DE ISOL JUS VA* 

JEF10CG090 - Posição de Válvula JEF10AA090 * PRIMEIRA VSE* 

JEF10CG091 - Posição de Válvula JEF10AA091 * SEGUNDA VSE* 

JEF10CL001 - Nível no Pressurizador 

JEF10CT001 - Temperatura no Pressurizador 

JEF10CT002 - Temperatura na linha de spray do Pressurizador 

JEF10CT006 - Temperatura do Bocal Pressurizador 
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JEG - Tanque de Alívio do Pressurizador 

JEG10CG001 - Posição de Válvula JEG10AA001 *VAJF EVAC TAP* 

JEG10CL001 - Nível do Tanque de Alívio do Pressurizador 

JEG10CP001 - Pressão do Tanque de Alívio do Pressurizador 

JEG10CT001 - Temperatura do Tanque de Alívio do Pressurizador 

JEG10CT003 - Temperatura da parte Superior do Tanque de Alívio do Pressurizador 

JEG10CT004 - Temperatura do Refrigerante no Tanque de Alívio do Pressurizador 

- KBB - Tanque de Armazenagem do Refrigerante do Reator 

KBB11CL001 - Nível no Tanque de Armazenagem de Refrigerante 11 

KBB12CL001 - Nível no Tanque de Armazenagem de Refrigerante 12 

KBB13CL001 - Nível no Tanque de Armazenagem de Refrigerante 13 

KBB14CL001 - Nível no Tanque de Armazenagem de Refrigerante 14 

KBB15CL001 - Nível no Tanque de Armazenagem de Refrigerante 15 

KBB16CL001 - Nível no Tanque de Armazenagem de Refrigerante 16 

KBC - Sistema de Degaseificação do Refrigerante do Reator 

KBG10CG501 - Válvula de Controle da Coluna de Degaseificação 

KBG10CL002 - Nível da Coluna de Degaseificação 

KBG10CP003 - Pressão da Coluna de Degaseificação 

KBG10CT001 - Temperatura da Coluna de Degaseificação 

KBG10CT004 - Temperatura a Jusante do Resfriador de Gás 
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ANEXO 02 

Tela do Sistema Pressurizador - JEF 

Salema ôe SUPEIWBO de Rartmetros DE Angra 2 COPPE/SlMULADOfl 
arquivo Ajuda 

r Menu Principal 
ANGRA-2 

S 
+ K 
+ L 
+ M 
+ P 

-COAANDO* 

SISTEMAS DE PRESSURIZACAO DO SRH 

Alarmes 
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ANEXO 03 

Tela do Tanque de Alívio do Pressurizador - JEG 

SnteauAs S«a?efrâSo rie PajSmelros <ie Angra 2 COPPE/SIMULADOR 13 
Atquivo Ajuda 
Menu Principal — - SISTEMA DE ALIVIO DE PRESSÃO DO SRR 

ANGRA-2 

Q 
+ K 
+ L 
+ M 
+ P 

i 

i 

I _ _ J 
- Comando* - ; 

Alarmes 
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ANEXO 04 

Tela do Gerador de Vapor - JEA 
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ANEXO 05 

Sãtewa de SupctvttBo de PjtaiMtrot de Angta 2 
CGPPE/SIMULADOR 

Arquivo Ajuda 
Menu Principal 

ANGRA-2 
* J 

Q 
i 

M 
P 

SISTEMA DE ARMAZENAGEM DE REFRIGERANTE 

-Coaundoi 

Alarmes 
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ANEXO 06 

Tela do Sistema de Degaseificação do Refrigerante do Reator - KBG 

Slita»adeS4ipefvnBoiiePaf«jMeboideAnora2 CGPPE/SIMULADOR 
Arquivo Ajuda 
Menu Principal 

ANGRA-2 
J 

B 
L 
M 
P 

Coaiandoi 

Alarmes 

SISTEMA DE DE GASEIFICAÇÃO DO REFRIGERANTE 
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R. 

«Kit 

DOU» 
WW 

LSSA 

T 

LM» 

.ms 
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i si 

KLOIG9 

«JfTWW 

• . T H * » 

SISTEMA DE DESGASEIFXA.ÇAO 
DO REFRKERANTE - KBG 
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ANEXO 07 

Classe Usina 

OBJETO USINA 

NOME DESCRIÇÃO 

ANGRA 2 CENTRAL NUCLEAR DE ANGRA 2 

Tabela 2.0 Classe Usina 

Classe Função 

OBJETO FUNÇÃO 

NOME DESCRIÇÃO 

J SISTEMA DE GERAÇÃO NUCLEAR 

K SISTEMA AUXILIARES DO REATOR 

L SISTEMAS DO CIRCUITO ÁGUA-VAPOR 

M SISTEMAS DO CONJUNTO DE MÁQUINAS 
PRINCIPAIS 

P SISTEMAS DE ÁGUA DE REFRIGERAÇÃO 

Tabela 3.0 Classe Função 
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Classe Sistema 

OBJETO SISTEMA 

NOME DESCRIÇÃO 

JA SISTEMAS DO REATOR 

JE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO DO REATOR 

JK NÚCLEO DO REATOR E ACESSÓRIOS 

KA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO INTERM. NUCLEAR 

KB SISTEMAS DE TRATAMENTO DO REFRIGERANTE 

KL SIST. DE VENTILAÇÃO NAS ÁREAS CONTROLADAS 

KU SIST. DE A M O S T R A G E M DE MATERIAL NUCLEAR 

LA SISTEMAS DE ÁGUA DE ALIMENTAÇÃO 

LB SISTEMAS DE VAPOR 

LC SISTEMAS DE CONDENSADO 

Tabela 4.0- Classe Sistema 
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Classe Subsistema 

OBJETO SUBSISTEMA 

N O M E DESCRIÇÃO TELA SISTEMA 

JAA VASO DE PRESSÃO DO REATOR 

JAB TAMPA DO VASO DE PRESSÃO DO REATOR 

JEA GERADOR DE VAPOR JEA.WMF 

JEB BOMBAS DE REFRIGERAÇÃO DO REATOR 

JEC TUBULAÇÕES DO CIRCUITO PRIMÁRIO 

JEF PRESSURIZADOR JEF.WMF 

JEG TANQUE DE ALÍVIO DO PRESSURIZADOR JEG.WMF 

JKA NÚCLEO DO REATOR 

JKS INSTRUMENTAÇÃO INTERNA DO NÚCLEO 

JKT INSTRUMENTAÇÃO EXTERNA DO NÚCLEO 

KBA SISTEMAS DE CONTROLE VOLUMÉTRICO 

KBB SIST. DE ARMAZENAG EM DE REFRIGERANTE KBB.WMF 

KBC SIST. DE INJEÇÃO ÁCIDO BORICO/ÁGUA 
DESMIN. 

KBD SISTEMA DE INJEÇÃO DE PRODUTOS 
QUÍMICOS 

KBE SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DO 
REFRIGERANTE 

KBF SISTEMA DE TRATAMENTO DO 
REFRIGERANTE 

KBG SIST. DE DEGASEIFICAÇÃO DO 
REFRIGERANTE 

KBG.WMF 

Tabela 5.0- Classe Subsistema 
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OBJETO COMPONENTE DE MEDIÇÃO 

KKS TEXTO MEDIDOR LIM. INFERIOR LIM. SUPERIOR UNIDADE SETPOINT TEXTO ALARME 

JEA10CL951 FAIXA LARGA GV 10 4.31 15.68 m 

JEA10CL954 FAIXA ESTREITA GV 10 8.43 15.68 m K 1 1 . 2 
L>12.5 

MUITO BAIXO 
MUITO ALTO 

JEA10CP951 GERADOR DE VAPOR 10 0.0 150.0 BAR P>70.0 ALTA 

JEA10CT001 ENT. AALIM GV 10 0.0 400.0 CEL L< 100.0 
L>300.0 

MUITO BAIXA 
MUITO ALTA 

JEA20CL951 FAIXA LARGA GV 10 4.31 15.68 m 

JEA20CL954 FAIXA ESTREITA GV 20 8.43 15.68 m L<11.2 
L>12.5 

MUITO BAIXO 
MUITO ALTO 

JEA20CP951 GERADOR DE VAPOR 20 0.0 150.0 BAR P>70.0 ALTA 

JEA20CT001 ENT. AALIM GV 20 0.0 400.0 CEL L<100.0 
L>300.0 

MUITO BAIXA 
MUITO ALTA 

JEA30CL951 FAIXA LARGA GV 30 4.31 15.68 m 

JEA30CL954 FAIXA ESTREITA GV 30 8.43 15.68 m L<11.2 
L>12.5 

MUITO BAIXO 
MUITO ALTO 

JEA30CP951 GERADOR DE VAPOR 30 0.0 150.0 BAR P>70.0 ALTA 

JEA30CT001 ENT. AALIM GV 30 0.0 400.0 CEL L< 100.0 
L>300.0 

MUITO BAIXA 
MUITO ALTA 

JEA40CL951 FAIXA LARGA GV 40 4.31 15.68 m 

JEA40CL954 FAIXA ESTREITA GV 40 8.43 15.68 m L<11.2 
L>12.5 

MUITO BAIXO 
MUITO ALTO 

JEA40CP951 GERADOR DE VAPOR 40 0.0 150.0 BAR P>70.0 ALTA 

JEA40CT001 ENT. AALIM GV 40 0.0 400.0 CEL L<100.0 
L>300.0 

MUITO BAIXA 
MUITO ALTA 

Tabela 6.0- Dados dos Geradores de Vapor 



OBJETO COMPONENTE DE MEDIÇÃO 

KKS TEXTO MEDIDOR LIM. INFERIOR LIM. SUPERIOR UNIDADE SETPOINT TEXTO ALARME 

JEF10CG001 VAJF EVAC. PZR 0.0 100.0 % 

JEF10CG002 VÁLVULA DE ALÍVIO 0.0 100.0 % 

JEF10CG003 VV. ISOL. JUS. VA. 0.0 100.0 % 

JEF10CG090 PRIMEIRA VSE 0.0 100.0 % 

JEF10CG091 SEGUNDA VSE 0.0 100.0 % 

JEF10CL001 NÍVEL PRESSURIZADOR 1.75 11.45 m L<3.65 
L>9.0 

MUITO BAIXO 
MUITO ALTO 

JEF10CT001 TEMP. PRESSURIZADOR 0.0 400.0 CEL 

JEF10CT002 LINHA DE SPRAY PZR 0.0 400.0 CEL T>250.0 ALTA 

JEF10CT006 BOCAL DO PZR 0.0 400.0 CEL 

Tabela 7.0- Dados do Pressurizador 



OBJETO COMPONENTE DE MEDIÇÃO 

KKS TEXTO MEDIDOR LIM. INFERIOR LIM. SUPERIOR UNIDADE SETPOINT TEXTO ALARME 

JEG10CG001 VAJF EVAC. TAP 0.0 100.0 % 

JEG10CL001 NÍVEL TQ. ALÍVIO DO PZR 0.26 4.31 m L<2.8 
L>3.5 

MUITO BAIXO 
MUITO ALTO 

JEG10CP001 PRESSÃO TQ. ALÍVIO DO 
PZR 

-1.0 15.0 BAR P>4.0 ALTA 

JEG10CT001 TEMP. TQ. ALÍVIO DO PZR 0.0 200.0 CEL T>75.0 ALTA 

JEG10CT003 TEMP. DA CUPULA TAP 0.0 400.0 CEL T>\20.0 ALTA 

JEG10CT004 TEMP. CIRCUITO REFR. 
TAP 

0.0 200.0 CEL 

Tabela 8.0- Dados do Tanque de Alivio do Pressurizador 



OBJETO COMPONENTE DE MEDIÇÃO 

KKS TEXTO MEDIDOR LIM. INFERIOR LIM. SUPERIOR UNIDADE SETPOINT TEXTO ALARME 

KBB11CL001 TQ. ARMAZ. REFR. PRIM. 1 0.0 13.0 m L<6.0 
L>12.5 

MUITO BAIXO 
MUITO ALTO 

KBB12CL001 TQ. ARMAZ. REFR. PRIM. 2 0.0 13.0 m L<6.0 
L>12.5 

MUITO BAIXO 
MUITO ALTO 

KBB13CL001 TQ. ARMAZ. REFR. PRIM. 3 0.0 13.0 m L<6.0 
L>12.5 

MUITO BAIXO 
MUITO ALTO 

KBB14CL001 TQ. ARMAZ. REFR. PRIM. 4 0.0 13.0 m L<6.0 
L>12.5 

MUITO BAIXO 
MUITO ALTO 

KBB15CL001 TQ. ARMAZ. REFR. PRIM. 5 0.0 13.0 m L<6.0 
L>12.5 

MUITO BAIXO 
MUITO ALTO 

KBB16CL001 TQ. ARMAZ. REFR. PRIM. 6 0.0 13.0 m L<6.0 
L>12.5 

MUITO BAIXO 
MUITO ALTO 

Tabela 9.0- Dados do Tanque de Armazenamento de Refrigerante 



OBJETO COMPONENTE DE MEDIÇÃO 

KKS TEXTO MEDIDOR LIM. INFERIOR LIM. SUPERIOR UNIDADE SETPOINT TEXTO ALARME 

KBG10CG501 VCP COLN DGAS 0.0 100.0 % 

KBG10CL002 COLN DEGASEIFICAÇÃO 600.0 1600.0 mm L < 0.780 BAIXO 

KBG10CP003 COLN DEGASEIFICAÇÃO - 1.0 -0.6 BAR P > - 0.750 ALTA 

KBG10CT001 COLN DEGASEIFICAÇÃO 0.0 100.0 CEL T > 50.0. BAIXA 

KBG10CT004 JUS RESFR GAS 0.0 100.0 CEL T > 50.0 ALTA 

Tabela 10.0- Dados do Sist. de Degaseificação do Refrigerante do Reator 
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