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Resumo 

 
O Circuito Água-Ar (CAA), presente no Laboratório de Termo-Hidráulica do Centro de Desenvolvimento da 

Tecnologia Nuclear/Comissão Nacional de Energia Nuclear (CDTN/CNEN), tem sido utilizado para avaliar 

dispositivos presentes em elementos combustíveis nucleares de um reator PWR (Pressurized Water Reactor). 

Atualmente, um segmento de feixe de 5x5 barras simuladoras com grades espaçadoras está sendo testado, 

atendendo a uma das atividades previstas no Projeto FUJB/FINEP/INB -”Desenvolvimento de Nova Geração de 

Elemento Combustível Nuclear”. Para a realização das medidas de perda de carga ao longo desse feixe, foi 

criado um sistema de aquisição de dados baseado em linguagem Basic. Embora esse sistema seja eficiente e 

robusto, seus recursos são bastante limitados. Por isso, decidiu-se usar o software LabVIEW
® 

para a 

implementação de um sistema mais versátil e moderno. Este artigo descreve o novo sistema de aquisição de 

dados, e apresenta alguns resultados. Os principais parâmetros monitorizados são: temperatura, densidade, 

viscosidade dinâmica, o número de Reynolds. Os valores dos desvios padrão, média e incerteza de um canal 

arbitrária são também calculados. O sistema foi instalado no circuito e testado em condições experimentais reais 

e apresentaram resultados satisfatórios 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Circuito Água-Ar (CAA) tem sido utilizado para avaliar dispositivos presentes em 

elementos combustíveis nucleares de um reator PWR (Pressurized Water Reactor). 

Atualmente, um segmento de feixe de 5x5 barras simuladoras com grades espaçadoras está 

sendo testado. Para a realização das medidas de perda de carga ao longo desse feixe, foi 

criado um sistema de aquisição de dados baseado em linguagem Basic. Embora esse sistema 

seja eficiente e robusto, seus recursos são bastante limitados. Por isso, decidiu-se usar o 

software LabVIEW
®
 fabricado pela National Instruments para a implementação de um 

sistema mais versátil e moderno [1]. 

 

O novo sistema de aquisição de dados, em implantação, irá facilitar os procedimentos 

relacionados aos experimentos em andamento no circuito contribuindo para a modernização 

dos métodos utilizados para o monitoramento de parâmetros operacionais observados durante 

testes nas dependências do laboratório de Termo-Hidráulica. O sistema proposto é composto 

por uma placa de aquisição de dados tipo NI DAQ USB 6211 (National Instruments) 

conectada, via cabo USB, a um computador [2]. O modelo em teste incorpora até 16 canais 
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de entradas analógicas (AI) e até dois de saídas analógicas (AO), dos quais 9 serão utilizados 

para receber sinais de dois termopares e de sete transmissores de pressão. No código em 

LabVIEW
®
, os sinais provenientes da placa DAQ são adquiridos a partir de uma estrutura de 

repetição (“loop produtor”) que envia paralelamente os dados em forma de uma matriz 

bidimensional a uma outra estrutura (“loop consumidor”), que será responsável pelo 

tratamento dos dados. Como o tempo gasto para executar uma iteração é maior no “loop 

consumidor”, torna-se necessário o uso de filas para evitar perdas de dados. Assim, enquanto 

os dados são adquiridos em um conjunto de n amostras, a cada canal são associadas seus 

respectivos valores de média, incerteza e desvio padrão. Logo em seguida, esses valores são 

utilizados por outras funções para o cálculo do valor da viscosidade dinâmica e da massa 

específica do fluido, a vazão e o número de Reynolds na placa de orifício e na seção de testes.  

 

A cada aquisição, atualizam-se os gráficos e indicadores com as medidas. O programa ainda 

permite ao usuário, através de uma interface simples, modificar os coeficientes referentes ao 

cálculo da incerteza total e à conversão do sinal de corrente vindo da placa em grandezas 

convenientes. Caso seja necessário registrar um documento em formato “.txt” com os valores 

das medidas obtidas, basta selecionar essa opção. A partir de um aplicativo que simula uma 

placa DAQ, foram inseridos valores de entrada que permitiram testar o código. Os valores de 

desvio padrão, média e incerteza de um canal arbitrário, e a massa específica, viscosidade 

dinâmica, número de Reynolds e vazão para esses valores, mostraram-se iguais aos 

esperados. Além disso, após a realização dos primeiros testes no Circuito Água-Ar, pode-se 

afirmar que o sistema tem correspondido bem às expectativas de seus idealizadores. 

 

 

2. O ANTIGO SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS 

 

Ao longo do Circuito Água-Ar, foram instalados termopares e transmissores de pressão que 

enviam sinais para as placas de condicionamento (PCLD-789D com exatidão para ganhos até 

50 de ± 0,0244 % da faixa) e de conversão de sinais (PCL-818HD com exatidão para ganho 1 

de ± 0,01 % da faixa), ambas fabricadas pela Advantech, para depois serem processados por 

um programa em linguagem Basic que converte os dados e exibe os resultados na tela de um 

microcomputador, conforme mostra a Fig. 1 [3]. 

 

 
 

Figura 1:  Telas do sistema de aquisição de dados antigo 

 

Embora esse sistema seja eficiente e robusto, seus recursos são bastante limitados. Por isso, 

decidiu-se usar o software LabVIEW
®
 2009 para a elaboração de um sistema mais versátil e 

moderno, cuja principal vantagem é oferecer uma interface amigável e fácil de ser assimilada 
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por qualquer operador. Este documento, portanto, descreve o programa implementado, 

fornecendo detalhes sobre os componentes externos, os algoritmos utilizados, as telas de 

exibição e as funções que o compõe. 

 

3. O PROGRAMA LABVIEW
®
  

 

O LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench), cuja logomarca é 

exibida na figura 2, é uma linguagem de programação gráfica desenvolvida pela National 

Instruments [4]. A primeira versão surgiu em 1986 para o Macintosh e atualmente existem 

também ambientes de desenvolvimento integrados para os Sistemas Operacionais Windows, 

Linux e Solaris. 

 

Os programas em LabVIEW são chamados de Virtual Instruments ou, simplesmente, VIs. 

São compostos pelo painel frontal, que contém a interface, e pelo diagrama de blocos, que 

contém o código gráfico do programa. O programa não é processado por um interpretador, 

mas sim compilado. Deste modo a sua performance é comparável à exibida pelas linguagens 

de programação de alto nível. A linguagem gráfica do LabVIEW é chamada "G". Os blocos 

de funções são designados por instrumentos virtuais. Em princípio, cada programa (sub-VI) 

pode ser executado isoladamente ou usado como função por qualquer outro programa.  O 

programador conecta os VIs a partir de linhas e define, deste modo, o fluxo de dados. Cada 

VI pode possuir entradas e/ou saídas. A execução de um VI começa quando todas as entradas 

estão disponíveis. Assim, os resultados do processamento são colocados nas saídas assim que 

a execução do sub-VI tenha terminado. Desta forma, a ordem pela qual as tarefas são 

executadas é definida em função dos dados.  

 

Uma importante consequência dessas características é a facilidade com que podem ser 

criados processos paralelos no LabVIEW. Os sub-VIs sem interdependência dos respectivos 

dados são processados em paralelo. Os sub-VIs podem estar interligados com muita 

complexidade. Muitas das funções próprias do LabVIEW são, por sua vez, VIs normais. 

Todos os VIs se baseiam numa série de funções básicas, chamadas "primitivas", que não 

podem ser modificadas pelo programador [5]. 

 

Muitos VIs primitivos em LabVIEW são “polimorfos”, ou seja, a sua funcionalidade adapta-

se ao tipos de dado que recebem. Por exemplo, a função Build-Array pode ser usada para a 

criação de quaisquer variáveis, ou seja, de strings, de inteiros e também de arrays e de 

clusters. Também é possível ao programador construir os seus próprios VIs polimorfos.  

Os dados podem ser ligados ao “Painel Frontal” através de manipuladores. Por exemplo, a 

inserção de números pode ser dependente de um manípulo e uma variável de saída booleana 

pode ser realizada por um led colocado no painel. 

 

O painel frontal do LabVIEW é um meio confortável para construir programas com uma boa 

interface gráfica. O programador não necessita de escrever qualquer linha de código. A 

apresentação gráfica dos processos aumenta a facilidade de leitura e de utilização. Uma 

grande vantagem em relação às linguagens baseadas em texto é a facilidade com que se cria 

componentes que se executam paralelamente. Em projetos de grande dimensão é muito 

importante planejar a sua estrutura desde o início, como acontece nas outras linguagens de 

programação. 
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4. PLACA DE AQUISIÇÃO DE DADOS  

 

O modelo NI USB-6211, exibido na Figura 2, é uma placa de aquisição de dados (DAQ) 

multifuncional com comunicação USB. Seus recursos são otimizados para trabalhar com 

precisão superior a taxas de amostragem rápida. A placa oferece 16 entradas analógicas 

(podendo constituir 16 canais referenciados ou 8 canais diferenciais), 250 single-channel kS / 

s de taxa de amostragem, duas saídas analógicas, quatro linhas de entrada digitais; quatro 

linhas de saída digital, quatro faixas de entrada programáveis (± 0,2 a ± 10 V) por canal; 

disparo digital; e dois contadores temporizadores [2]. 

 

                       
 

Figura 2 – Placa de aquisição de dados NI USB – 6211 e logotipo do LabVIEW
® 

 

 

O USB-6211 NI é projetado especificamente para aplicações móveis ou com restrição de 

espaço. O item “plug-and-play” minimiza o tempo de configuração e instalação, enquanto 

que a conectividade direta dos terminais, com o auxílio de parafusos, mantém os custos 

baixos e simplifica as conexões de sinal. Este dispositivo não requer alimentação8externa. 

Este módulo também possui a tecnologia “NI Signal Streaming”, o que lhe proporciona alta 

velocidade de transmissão de dados através do barramento USB. 

 

 

4. RESULTADOS  

 

Procurou-se construir uma interface de simples compreensão, cuja tela de inicialização 

permita ao usuário selecionar uma determina tarefa. Além das informações sobre os 

desenvolvedores, a tela fornece informações sobre os sub VIs que compõem o programa, 

conforme pode ser observado na Fig. 4. 
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Figura 3:  Tela de inicialização 

No “Menu de configuração”, o usuário define os coeficientes linear e angular de cada canal, 

responsáveis pela conversão dos sinais de corrente da placa DAQ em grandezas coerentes. 

Além disso, têm-se as “incertezas de calibração”, que serão definidas após o início dos testes. 

Na Figura 4, pode-se ver também um pequeno texto que visa a auxiliar o usuário. Podem-se 

ver na tela os parâmetros atribuídos a cada canal e grandezas a serem observadas ao longo do 

experimento. 

 

 

Figura 4:  Menu de configuração 
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Selecionando “Monitorar Dados”, acompanha-se a variação dos valores em tempo real, tanto 

nos indicadores à direita, quanto nos gráficos presentes na Figura 5. Nessa tela, pode-se 

definir a tomada e o transmissor de pressão na placa de orifício, cujos valores serão utilizados 

no cálculo da vazão no circuito.  

 
 

Figura 5: Monitoramento dos parâmetros em tempo real 

 

A Figura 6 mostra uma parte do diagrama de blocos, desenvolvido no projeto, que apresenta 

as funções responsáveis por calcular as médias, os desvios padrões, as incertezas, a vazão, o 

número de Reynolds, a densidade e a viscosidade dinâmica. O diagrama mostra também uma 

parte do código responsável pela preparação do documento texto 

 

  
 

Figura 6: Diagrama de blocos 



INAC 2013, Recife, PE, Brazil. 

 

 

A Figura 7 mostra, ao fundo, o Circuito Água-Ar e em primeiro plano têm-se uma das 

interfaces visuais do Sistema de Aquisição de Dados desenvolvido. 

 

  

 
 

Figura 7: O Circuito Água-Ar no fundo e seu novo Sistema de Aquisição de Dados 

 

 

5. CONCLUSÕES  

 

Os novos sistemas de aquisição de dados e de controle permitem uma maior confiabilidade de 

atuação nos circuitos. Os microprocessadores revolucionaram os sistemas de controle e 

instrumentação. Com a capacidade para a programação conveniente de tarefas complexas, 

têm encontrado uma vasta gama de aplicações. O aumento extraordinário do poder de 

computação e a redução drástica simultânea em custo de hardware de computação tornaram 

possível o desenvolvimento de sistemas de monitoramento e controle de plantas de alto 

desempenho com uma ampla faixa de funções e características. Sua característica mais 

reconhecível é a facilidade de usar interfaces homem-máquina (IHM) com telas gráficas 

amigáveis [6]. 

 

Foram realizados testes a partir de um aplicativo que simula uma placa de aquisição de dados 

do mesmo modelo que será utilizado nos testes. Os resultados obtidos para alguns parâmetros 

como massa específica, viscosidade dinâmica, vazão e número de Reynolds foram próximos 

aos valores calculados. 

 

Os primeiros testes no Circuito Água-Ar foram realizados e, para reduzir as incertezas 

provenientes dos erros de modo-comum, decidiu-se usar canais diferenciais para a aquisição 

dos dados. Conforme descrito, anteriormente, a placa DAQ utilizada comporta apenas 8 

canais diferenciais. Como o projeto requere 9, está em andamento a implementação de um 

circuito analógico multiplexador que enviará a um dos canais o sinal do transmissor de 

pressão DP5 ou DP7, que deve ser selecionado pelo operador. Se necessário, o código poderá 

sofrer algumas alterações. 
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