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Resumo 

 

 Sistemas de aquisição de dados são úteis tanto em automação de ensaios de 

laboratório quanto nos mais diversos ramos do setor industrial, como uma ferramenta 

de produtividade e análise de sinais e grandezas físicas.  Neste trabalho, faz-se uma 

abordagem conceitual acerca do tema e é apresentado um sistema de aquisição para um 

sinal elétrico presente em toda via comercial do metrô de belo horizonte, responsável 

pelo controle de tráfego. Este trabalho envolve os dois subsistemas: circuitos de via e 

controle automático de trens. 

O sinal de interesse é o impulso de tensão elevada, gerado em cada um das 

centenas de locais técnicos, dispostos na via comercial (Trecho de Eldorado a Vilarinho) 

e nos pátios de manutenção São Gabriel e Eldorado. A investigação qualitativa e 

quantitativa deste sinal pode levar a diversas conclusões, a fim de promover melhorias 

significativas nos processos de manutenção preventiva / corretiva e de operação do 

sistema.   
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Abstract 

Data acquisition systems are useful both in automation testing laboratory as in 

various branches of industry, as a productivity tool and signal analysis and physical 

quantities. This work is a conceptual approach on topic and presents a data acquisition 

system to an electrical signal present in every business via subway Belo Horizonte, 

responsible for traffic control. This work involves two subsystems: the track circuit and 

automatic train control.  

The signal of interest is the impulse high voltage generated in each of the 

hundreds of local technicians, willing the trade route (Stretch from Eldorado to 

Vilarinho) and maintenance yards Sao Gabriel and Eldorado. Qualitative and 

quantitative investigation of this signal can lead to different conclusions, in order to 

promote significant improvements in processes for preventive / corrective maintenance 

and system operation.  
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Capítulo 1  

Introdução 

1.1. Relevância do tema 

As paradas por falha ou avaria dos trens em operação comercial podem ser 

ocasionadas por razões de diversas ordens, entretanto existem aquelas em que suas 

causas já são de conhecimento do Centro de Controle de Trens – CCT. Estas podem ser 

diminuídas intensificando-se os procedimentos de manutenção preventiva, inspeções 

periódicas, etc. Entretanto existem aquelas em que não há uma razão direta para a 

ocorrência, e aquelas em que seu diagnóstico não seja trivial. A investigação da 

qualidade do sinal de sinalização de via pode reduzir este tipo de falha e otimizar o seu 

diagnóstico, diminuindo o tempo de reestabelecimento do Trem Unidade Elétrico – TUE, 

aumentando assim a disponibilidade de Trens para operação comercial. Tem-se ainda 

nos trens, outros sinais de interesse, tal como o sinal proveniente dos alternadores 

taquimétricos. Aquisição e análise de sinais conhecidos nas oficinas de manutenção, em 

especial na oficina de material rodante é problema recorrente, a fim de se implementar 

melhorias nas rotinas de manutenção já existentes.  

Sistemas de aquisição de dados são frequentemente empregados na indústria, 

laboratórios ou controle de processos para monitoração dos mais variados tipos de 

sinais: de tensão, corrente ou termopares por exemplo.  As vantagens desse tipo de 

aplicação são inúmeras e estão associadas à utilização da capacidade de processamento, 

produtividade, visualização e de conectividades dos computadores padrão da indústria 

para medir, coletar, analisar ou visualizar sinais no tempo. Em instrumentação 

eletrônica, tem-se além dos sistemas de aquisição, os circuitos condicionadores de sinal, 

transdutores sensores, atuadores e em muitos casos, sistemas supervisórios. O uso 

destas técnicas é necessário em metrôs e trens elétricos. Considerando que o TUE é 

composto de diversos sistemas elétricos, tais como o de tração, supervisão da frenagem, 

controle de velocidade e sonorização; e que cada um destes sistemas possuem vários 
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sinais elétricos: periódicos, estáticos ou transientes com múltiplas ordens de grandeza 

coexistentes; o monitoramento de alguns destes sinais conhecidos, se faz necessário a 

fim de garantir a confiabilidade na operação, identificação de falhas e reestabelecimento 

otimizado. 

1.2. Objetivos do trabalho 

Este trabalho tem por objetivo apresentar um estudo comparativo sobre alguns 

sistemas de aquisição de dados, viabilidade técnica e econômica de sua aplicação para o 

sinal Impulso de Tensão Elevada – ITE. Nesse sentido, faz-se um estudo mais detalhado 

sobre o sistema de sinalização de via dos trens da CBTU – STU/BH com foco no sinal 

elétrico de interesse. Em seguida tem-se um comparativo entre alguns sistemas de 

aquisição de dados já existentes, no qual algumas de suas vantagens, desvantagens e 

limitações são mostradas. Ao final desenvolve-se um sistema de aquisição a baixos 

custos, de forma a atender à aplicação. 

Possibilitar, através de trabalhos futuros o uso deste sistema de aquisição dos 

ITE’s, que podem ser obtido na cabine dos trens e analisar qualitativamente e 

quantitativamente o sinal. Sua amplitude característica de sinal após captação é da 

ordem de 1,5 a 2,5Vp e pulsos de períodos (ou frequências) características, 

denominados “cadências”, bem definidas. 

1.3. Organização do texto 

Este trabalho está estruturado em seis capítulos, incluindo este introdutório, 

sendo que os demais estão organizados da seguinte forma: 

No Capítulo 2, apresenta-se de forma geral o sistema de sinalização de via dos 

trens da CBTU – STUBH, no qual esta pesquisa está inserida. 

O Capítulo 3 dá ênfase aos estudos relacionados à aquisição de dados com foco 

nas características do sinal de interesse e escolha do sistema de aquisição mais 

adequado. 

O Capítulo 4 é composto pelas primeiras experiências de aquisição de dados com 

uso do ARDUINO® UNO e LabVIEW® e também pelo uso do MATLAB®. 
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Têm-se então todas as etapas de desenvolvimento do protótipo embarcado para 

aquisição de dados com o uso da plataforma ARDUINO® UNO no Capítulo 5.  

No Capítulo 6 encontra-se a conclusão deste trabalho. Ao final encontra-se a 

bibliografia consultada.  
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Capítulo 2 

Sinalização de Via da CBTU – STU/BH 

O controle de tráfego de Trem Metropolitano de Belo Horizonte é uma associação 

dos sistemas CTC (Controle de Tráfego Centralizado) e ATC (Controle de Velocidade de 

Trens). Desta forma, todas as operações de tráfego estão concentradas no C.C.O. (Centro 

de controle Operacional). 

As características operacionais do T.M.B.H. são obtidas em função do seu Sistema 

de Sinalização e Controle, que é constituído basicamente de seis subsistemas: 

alimentação ininterrupta, lógica de relés, circuitos de via, controle automático de 

trens (ATC), transmissão de dados e comando centralizado, sendo que o ATC 

corresponde à sinalização embarcada e os demais correspondem à sinalização fixa. 

2.1. Apresentação geral do sistema de sinalização 

2.1.1. Alimentação Ininterrupta 
 

Além do sistema de alta tensão (3000VDC) destinado à tração, temos mais dois 

subsistemas alimentares 13.8 KVCA (fornecido diretamente pela Concessionária de 

Energia) e 6,6 KVCA (fornecido pelas Subestações de Energia). 

Para se chegar à falta total de energia em algum local técnico é necessário a falha 

sucessiva de três linhas de distribuição diferentes, e a descarga total do banco de 

baterias que está em flutuação com autonomia de 5 horas. 

 

2.1.2. Lógica de relés 
 

Neste subsistema reside a inteligência e a segurança do sistema de sinalização. 

Alimendado permanentemente pelas informações de ocupação e desocupação dos 

circuitos de via, este subsistema as processa garantindo um tráfego seguro, impedindo: 
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- os choques pela traseira – o CDV no qual desliza o último truque do TUE está 

ocupado. A lógica de relés providencia então o código “0” para o CDV imediatamente 

posterior, levando-se em conta a distância de frenagem em segurança; 

- os choques frontais – há um intertravamento entre estações, realizado por relés 

repetidores, que impede a formação de rotas conflitantes, e as rotas incompatíveis; 

- a passagem sobre os aparelhos de via, cuja posição não é devidamente 

verificada para a rota escolhida através do relé controle de rotas (KR); 

- a circulação em velocidade superior àquela permitida pelo projeto geométrico 

das vias; 

- a formação de rotas em trecho não alimentado. 

A lógica desenvolvida é de segurança, pois se estrutura sobre os relés de 

segurança intrínseca instalados e cablados em chassis apropriados. Os relés são do tipo 

N.S.I recomendados para qualquer instalação que exija regras de segurança e 

confiabilidade muito severas e atendem às condições técnicas imposta pela S.N.C.F.. 

 

2.1.3. Circuitos de via 
 

Para possibilitar a detecção da presença ou ausência de circulação de trem ao 

longo de uma via, a mesma é subdividida em trechos denominados de “circuitos de via” 

(CDV), isolados entre si por meio de juntas isolantes. O princípio utilizado para se 

detectar a ocupação ou não de um CDV, com segurança, consiste na emissão e recepção 

dos sinais nos trilhos, os quais formam uma linha de transmissão entre o bonde de 

impedância de uma extremidade e o da outra. Os sinais utilizados são “impulsos de 

tensão elevada I.T.E” e são emitidos em frequências baixas (3 A 5 Hz), distribuídos em 

oito frequências, sendo oito códigos diferentes. 

Quando o CDV está desocupado, existe uma circulação de corrente em forma de 

impulsos, indicando um certo código que parte de um bonde de impedância e chega ao 

outro bonde de impedância do outro extremo do CDV. Quando o CDV é ocupado por um 

trem, o seu primeiro rodeiro efetua um shunt, desviando a corrente do bonde que a 

estava recebendo. 

Assim, enquanto tiver um rodeiro de trem neste CDV, o seu relé de via se manterá 

baixo, indicando ocupação do mesmo, isto porque o relé de via não recebe a energia dos 
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impulsos de corrente. Por outro lado, os impulsos aumentam a intensidade e antes de 

passarem pelo shunt induzem nos captores do trem uma corrente secundária, com a 

mesma forma de onda dos impulsos de via, cuja frequência de repetição forma o código 

de velocidade permitida para aquele trecho. 

O circuito de recepção é um elemento de fundamental confiabilidade com relação 

às condições impostas a um sistema de segurança: 

- robustez dos elementos constituintes; 

- ausência de fonte local de amplificação ou de ressonância. 

Tanto o módulo receptor quanto o relé NS1 associado e que trabalham em regime 

de falha segura, são alimentados unicamente pela quantidade de energia captada da via, 

proveniente de um único emissor, garantindo plena segurança do funcionamento. No 

caso de uma shuntagem no CDV, de uma junta queimada, ou de um trilho partido, a 

energia produzida será menor, não sendo suficiente para excitar o relé de via, indicando 

uma ocupação (ou uma falsa ocupação) que é uma informação de restrição na via. 

O fato de em situação de falha ser apresentada a informação mais restrita, aliada 

às características de segurança intrínseca dos elementos utilizados, é que garante a alta 

segurança do sistema. 

 

2.1.4. ATC – Controle automático de trens 
 

O ATC instalado a bordo do trem tem como funções básicas: 

- captar, processar e interpretar os códigos presentes na via; 

- indicar as velocidades limite de cada CDV ao operador do trem; 

- informar ao operador do trem, quando o mesmo estiver em sobrevelocidade e 

controlar sua correção; 

- supervisionar a frenagem. 

O ATC é constituído basicamente por três partes: captores, cab-sinal e CCV – 

controle contínuo de velocidade. 

O cab-sinal realiza o tratamento do sinal captado na via. Ele utiliza um circuito de 

tratamento em duas cadeias, sendo uma dela em segurança, para eliminar os ruídos 

presentes junto com o sinal captado. Após este tratamento, os sinais são convertidos em 

impulsos lógicos calibrados e se dirigem a um conversor de informações composto de 

um relé para cada código, que afixa o código de velocidade captado, através da 
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energização de um relé correspondente, sendo que o código afixado é comparado com as 

informações dos impulsos e em um caso de divergência é desencadeada a frenagem de 

urgência. 

Contatos destes relés comandam: 

- o dispositivo de visualização situado no console da cabine, correspondente à 

velocidade permitida para o CDV; 

- a transmissão destas informações ao CCV. 

O CCV recebe as informações de velocidade real por meio de alternadores 

taquimétricos e as informações ao código de velocidade permitida proveniente do cab-

sinal, para realizar o controle de velocidade continuamente. 

A detecção de sobrevelocidade, tratada em segurança, se faz pela comparação do 

período dos impulsos provenientes dos dois elementos citados acima. Esta detecção tem 

como consequência imediata a advertência ao piloto por meio de uma sirene, e de uma 

sinalização visual, e o equipamento inicia uma frenagem de serviço ao mesmo tempo em 

que abre uma temporização de 2,25s para reação do condutor. Se o condutor não reagir, 

a frenagem se torna irreversível e culminará na parada do trem. Mesmo com a reação do 

condutor, se a taxa de desaceleração não for suficiente é desencadeada a frenagem de 

urgência. 

Além dos aspectos de segurança foi prevista a duplicação da “gaveta ATC” em 

cada TUE. Isto evita que o mau funcionamento de um componente acarrete a 

indisponibilidade do ATC. 

Os enlaces FS e FU do sistema de controle implementado no trem podem ser 

associados aos diagramas de blocos simplificados em malha fechada e em malha aberta 

ilustrados nas Figuras 2-1 e 2-2, respectivamente a seguir: 

 

Figura 2-1 – Enlace FS (Sistema em malha fechada). 
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Figura 2-2 – Enlace FU (Sistema em malha aberta). 

 

A referência (set-point) que indica a velocidade máxima que o trem pode trafegar 

no CDV é definida pelo sinal captado nos elementos sensores “captores do ATC”; 

processada pelos cartões CAB SINAL do ATC e finalmente comparado com o sinal de 

velocidade real, proveniente dos alternadores taquimétricos e processada pelos cartões 

VIRE (sub-gaveta LOGE) e CCV’s do ATC. Caso a velocidade real esteja acima da 

velocidade máxima, aplica-se FS (sistema em malha fechada) e os atuadores 

pneumáticos atuam nos rodeiros dos carros reboque e desencadeia-se a frenagem 

elétrica do trem, que é um processo no qual os motores de tração são ligados em série e 

ocorre a inserção de resistores em série com o enrolamento de armadura, que são 

eliminados progressivamente em função do decréscimo da velocidade do próprio motor, 

de forma a manter a corrente sempre constante. Abre-se também a contagem de 2,25s e 

avalia-se a taxa de desaceleração através do “acelerômentro” e caso a velocidade real 

não seja atinja a velocidade de referência neste tempo, tem-se uma taxa insuficiente de 

desaceleração e aplica-se FU (sistema em malha aberta), que é uma frenagem mais 

enérgica, onde as eletroválvulas atuam em todos os carros, até que o trem pare. O 

sistema de controle NÃO ATUA ACELERANDO O TREM, portanto, se a velocidade real 

estiver abaixo da referência, não há nenhuma atuação por parte do ATC a fim de se 

acelerar o TUE: esta ação é destinada ao operador (maquinista), caso ele considere 

conveniente. Existem sistemas mais avançados de controle em outros locais do mundo, 

onde o operador é dispensado, que não serão abordados aqui, pois fogem do escopo 

desta pesquisa. 
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2.1.5. Transmissão de dados 
 

O STD da STU/BH se estrutura por um processo de tele transmissão, subdividido 

em duas artérias (A e B), uma vez que o CCO se situa no ponto médio com relação à 

posição das estações terminais. 

Dentro do sistema de sinalização o STD não compete em termos de segurança 

com a Lógica de Relés, CDV e nem com o ATC, pois estes a detêm exclusivamente. Porém, 

o STD é ferramenta importantíssima em termos operacionais, pois presta os seguintes 

serviços: 

- mantém o CCO informado do estado de todos os equipamentos de tráfego, da 

ocupação dos circuitos de via e do estado dos principais equipamentos do subsistema de 

energia, incluindo-se as seções de rede aérea; 

- possibilita aos operadores alterarem o estado destes equipamentos 

remotamente e sem perda de tempo. 

Assim, o STD possibilita ao CCO: controlar o tráfego, contribuindo para um 

transporte de passageiros rápido, eficiente e seguro. 

 

2.1.6. Comando centralizado 
 

Está situado no Cento de Controle Operacional (CCO) e tem como finalidade 

básica manter a equipe de controle de tráfego bem informada permanentemente, com 

relação à situação da via, e também estabelecer um canal aberto para o envio de 

comandos operacionais a qualquer trecho da via para cumprir procedimentos 

operacionais. 

O controle operacional é constituído de: 

- painel LCD de tráfego (PLT) e janelas de seguimento de tráfego (JST); 

- painel LCD de energia (PLE); 

- mesa de comando de rotas; 

- computador de tráfego; 

- terminais de vídeo (controlador e supervisor); 

- terminal de desenvolvimento. 
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2.2. Circuitos de via a ITE e ATC embarcado 

2.2.1. Introdução 
 

Os seis subsistemas apresentados já são dotado de elevada complexidade, que 

demandam várias pesquisas e trabalhos conjuntos a fim de melhorá-los e/ou 

modernizá-los. O sistema de sinalização de via é dotado de tecnologia francesa e sua 

adoção foi na década de 80 e, apesar de se tratar de um sistema já envelhecido, 

apresenta um elevado padrão de segurança e confiabilidade. É este sistema que garante 

a aplicação de frenagem de serviço, frenagem de urgência e até mesmo determina a 

parada de um trem, comprovada uma condição insegura. É evidente que existem 

sistemas mais modernos, como o sistema ATO, baseado em Radio Frequência, no qual 

este aplica não só frenagens, mas também acelera o trem e toma decisões. Em muitos 

destes sistemas, o condutor de veículos (maquinista) é dispensado. 

Devido à elevada confiabilidade e segurança do sistema, os CDV’s a ITE e ATC 

embarcado permanecem operando desde sua implementação, até os dias atuais, com 

procedimentos de manutenção preventiva e corretiva aplicados sistematicamente. 

Dificuldade na aquisição de peças de reposição, tais como relés de segurança, 

componentes eletrônicos, transformadores e conectores de uso específico tornam-se 

cada vez mais presentes neste processo. Atualizações do sistema de sinalização em 

trechos mais novos da via (Estações São Gabriel a Vilarinho) foram realizadas pela 

empresa italiana Ansaldo Trasporti - Sistemi Ferroviari SpA. Apesar de empregar 

bastante eletrônica e técnicas digitais em seus blocos constituintes de seu sistema de 

controle, o sistema italiano é fundamentado nos mesmos sinais de via (emitidos em 

frequências baixas (3 A 5 Hz), distribuídos em oito frequências, sendo oito códigos 

diferentes) que “conversam” com o sistema embarcado nos trens e é baseado na mesma 

filosofia do sistema francês: alta confiabilidade e de falha segura. 

Existem estudos para a substituição da Gaveta do ATC, ou simplesmente ATC 

embarcado, devido à crescente dificuldade na aquisição de insumos para manutenção. 

Apesar da flagrante necessidade de modernização, é importante destacar aqui que se 

trata de um sistema de segurança, com função de evitar acidentes, portanto, decidir por 

uma eventual troca do sistema levaria a um longo período de comissionamento e testes 

antes de entrar em operação comercial. Considerando que temos centenas destes 
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circuitos de via operando no trecho (Estações Eldorado à Vilarinho), e dezenas de 

“Gavetas do ATC” operando nos trens (duas por composição), percebemos que, atualizar 

parte(s) do sistema é problema recorrente, entretanto, mudar todo o sistema torna-se 

inviável economicamente e operacionalmente. Neste sentido, pesquisas para melhoria 

contínua deste sistema se faz necessária a fim de principalmente: otimizar o diagnóstico 

de falhas do sistema e redução do headway (intervalo de viagens entre trens).  

As paradas por falha ou avaria dos trens em operação comercial podem ser 

ocasionadas por razões de diversas ordens, entretanto existam aquelas em que suas 

causas já são de conhecimento do corpo técnico do CCT – Centro de Controle de Trens. 

Estas podem ser diminuídas intensificando-se os procedimentos de manutenção 

preventiva, inspeções periódicas, etc. Entretanto existem aquelas em que não há uma 

razão direta para a ocorrência, e aquelas em que seu diagnóstico não seja trivial. A 

investigação da qualidade do sinal de sinalização de via pode reduzir este tipo de falha e 

otimizar o seu diagnóstico, diminuindo o tempo de reestabelecimento do TUE, 

aumentando assim a disponibilidade de Trens para operação comercial. 

Embora estas paradas por falhas estejam sendo tratadas aqui com certa 

naturalidade, é bom deixar claro que esse tipo de evento acarreta problemas sérios à 

operação do sistema, tais como atraso de viagens, desgaste prematuro do sistema de 

frenagem, criação de “calos” nos rodeiros, vandalismo por parte dos usuários, etc. 

É sabido que outros sistemas coexistentes no TUE podem ocasionar paradas 

indesejadas do Trem na operação comercial, entretanto este estudo aqui proposto 

restringe-se a diagnosticar falhas no sistema de sinalização de via, captação do sinal e 

ATC embarcado. A expectativa é que seus resultados possam  auxiliar a manutenção na 

investigação de falhas em outros sistemas de forma indireta. 

 

2.2.2. Circuito de via a ITE 
 

As principais funções desempenhadas pela via permanente do T.M.B.H. são: 

 - corpo de rolamento dos trens; 

- veículos de retorno da corrente de tração; 

- instrumento de detecção da presença de trens em zonas bem determinadas da via; 

- veículo de transmissão de código de restrição de velocidade para sinalização 

embarcada. 
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Dentre as funções listadas, as três últimas só são possíveis simultaneamente 

graças aos circuitos de via – CDV’s. Os circuitos de via são constituídos pelos trilhos, 

juntas isolantes, bondes de impedância e blocos NCO que são responsáveis pela geração 

e recepção do sinal ITE. 

Cada CDV possui um conjunto de seis blocos, denominados “BLOCOS NCO” e um 

relé especial, de contatos banhado a ouro, denominado NS1 – relé de via. Não 

entraremos aqui nos detalhes da geração e recepção do sinal ITE. É importante saber 

que existem seis blocos em cada CDV, instalados nas centenas de locais técnicos da via 

comercial sendo três deles responsáveis pela geração do sinal ITE e os outros três 

responsáveis pela recepção do sinal. Os blocos responsáveis pela geração do sinal 

(BLOCOS EMISSORES) são: NCO EAT125CA60; NCO EGT600P e NCO BP8CK e os blocos 

responsáveis pela recepção do sinal (BLOCOS RECEPTORES) são: NCO RVT600; NCO 

SDFTA2 e BLOCO NCO BCIV. 

Os bondes de impedância estão localizados ao lado da via permanente. São 

transformadores robustos que possuem um enrolamento fio grosso (barra de metal 

enrolada) e um enrolamento fio fino (enrolamento de cabo flexível). O enrolamento fio 

grosso possibilita a passagem da corrente de tração de um CDV para outro até retornar à 

subestação, e para corrente de sinalização funciona como secundário na configuração 

emissor e primário na configuração receptor. Deste modo a corrente de sinalização 

circula dentro de um circuito fechado delimitado pelas juntas isolantes (Figura 2.3). 

 

Figura 2-3 – Circuito de Via (CDV) desocupado (JEUMONT SCHNEIDER, 1997). 
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A corrente de sinalização aparece sob a forma impulsional (impulso de tensão 

elevada - ITE) e possui duas porções: uma positiva maior e uma negativa menor, que 

obedecem a uma determinada proporção de segurança. Este ITE pode-se repetir com 

intervalos definidos por oito períodos diferentes que correspondem aos códigos de 

velocidade (Figura 2.4).  

 

 

 

          Figura 2-4 – IMPULSO DE TENSÃO ELEVADA (ITE) (JEUMONT SCHNEIDER, 1997). 
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Os circuitos de via adjacentes, quanto à sinalização, têm suas polaridades 

invertidas com o objetivo de garantir a segurança e facilitar a localização de um defeito 

na via. 

Os rodeiros do TUE ao penetrarem em um CDV curto-circuitam-no, impedindo 

que a corrente de sinalização chegue ao receptor, fazendo “cair” um relé de via RV que 

determina a informação de ocupação do trecho delimitado pelo CDV (Figura 2.5). 

 

Figura 2-5 – Circuito de Via (CDV) ocupado (JEUMONT SCHNEIDER, 1997). 

 

Como os captores do TUE estão à frente do primeiro rodeiro, o sinal é captado a 

bordo e é tão mais forte quanto mais perto do TUE estiver o bonde de impedância 

configuração emissor. Estas configurações emissor e receptor dos bondes de impedância 

são determinadas pelo subsistema lógica de relés (releagem) em função dos sentidos de 

deslocamento das rotas alinhadas. 

Os códigos de via são selecionados pela releagem na parte emissor dos blocos 

NCO em função das situações de ocupação/desocupação dos CDV’s à frente e do perfil 

geométrico da via. A Tabela 2.1 exibe os nomes dos códigos de via, seus períodos 

característicos e respectivos significados. 

 

Nome CódigoEmitido Período em mS Significado 

Frequência 

80Km/h 
F80 339,916 

Velocidade máxima 

permitida 80Km/h 
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Frequência 

60Km/h 
F60 330,416 

Velocidade máxima 

permitida 60Km/h 

Frequência 

Reserva 

(40Km/h) 

FX (F40) 320,833 

Código de Reserva 

(Velocidade máxima 

permitida 40Km/h) 

Frequência 

25Km/h 
F25 311,250 

Velocidade máxima 

permitida 25Km/h 

Frequência Via 

Desviada 
FVD 301,750 

Informação utilizada em 

desvio, mantém a 

informação que a 

precedeu, no caso desta 

informação precedente 

corresponder a 25 ou 

60Km/h. 

Frequência 

Armamento 
FARM 292,250 

Indica que o 

condutor deve trocar o 

modo de condução manual 

restrita (CMR CMC). 

Ocorre quando há 

passagem de linha não 

sinalizada para sinalizada. 

Frequência FS F0 282,583 
O condutor deve aplicar 

frenagem de serviço FS. 

Frequência FU F0S 273,000 

Não decodifica a bordo. 

Indica a aplicação de 

FRENAGEM DE URGÊNCIA 

FU. É equivalente a 

ausência de código na via. 

 

Tabela 2-1 – Códigos de via (JEUMONT SCHNEIDER, 1997). 
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Cadências: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8. 

F1 = F80 = 339,92ms = 2,94Hz 

F2 = F60 = 330,42ms = 3,03Hz 

F3 = FX (F40) = 320,83ms = 3,12Hz 

F4 = F25 (F25) = 311,25ms = 3,21Hz 

F5 = FVD = 301,75ms = 3,31Hz 

F6 = FARM = 292,25ms = 3,42Hz 

F7 = F0 = 282,58ms = 3,54Hz 

F8 = F0S = 273,00 ms = 3,66Hz 

 

2.2.3. Captação do ITE (sistema embarcado) 
 

Após a seleção, pela releagem do circuito de via, do código de via a ser emitido, 

tem-se a codificação em pulsos de período constante pelo BLOCO BP8CK. Estes impulsos 

são transferidos ao CDV por intermédio do módulo emissor NCO EGT600P. A partir daí, 

tem-se a captação destes impulsos pelo equipamento embarcado quando o trem entrar 

no circuito de via em questão (Figura 2.6). 

 

 

Figura 2-6 – Emissão, Recepção e Captação do ITE (JEUMONT SCHNEIDER, 1997). 
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Os captores instalados na parte inferior da cabine do primeiro carro captam 

variações de corrente do trilho (dI/dt). Portanto cada captor, além da corrente de 

sinalização Is, irá receber também as variações de corrente provenientes da tração (∆Iτ). 

Como os captores são colocados de forma a receberem a corrente induzida em 

sentido contrário, teremos o seguinte resultado: 

 

CAPTOR 1 = ���

��
+ ���

��
 2-1 – Corrente no CAPTOR 1. 

 

 

CAPTOR 2 = − 
���
�� − ���

�� � 

2-2 – Corrente no CAPTOR 2. 

 

O primeiro estágio após a captação é um somador. O pulso final a ser tratado 

será: 

 

C1 + C2 = ���

��
+ ���

��
− ���

��
+ ���

��
 = 2 ���

��
 2-3 – Soma das correntes nos CAPTORES 1 e 2. 

 

GRÁFICAMENTE, TEMOS:  

 

 

Figura 2-7 – Exemplo de processamento típico do sinal captado pelos dois captores de um TUE (JEUMONT 
SCHNEIDER, 1997).  
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2.2.4. ATC embarcado 

As gavetas eletrônicas que equipam os TUE’s do T.M.B.H. possuem basicamente 

as seguintes funções: 

- a partir de captores posicionados na frente de cada TUE, recebem e decodificam 

informações de restrição de velocidade de cada CDV; 

- detectam e acusam sobrevelocidade através da comparação entre informações vindas 

dos alternadores taquimétricos e informações de restrição de velocidade; 

- controlam a atuação do condutor na aplicação de frenagem e correção imediata da 

sobrevelocidade; 

- aplicam automaticamente frenagem de serviço máximo quando há discordância de 

informações (dilema ou discordância entre os relés de sobrevelocidade e/ou velocidade 

zero); 

- aplicam frenagem de urgência sempre que passados 6,7s após uma detecção de 

sobrevelocidade, a taxa de desaceleração, não tiver alcançado 0,59m/s2 ou 250 ms após 

ter sido comandado um corte de tração, quando nem este comando tenha sido efetivado 

nem a LTCL – Linha de Trem dos contatores de Linha tenha sido desenergizada, ou ainda 

no caso de falha de captação ou código F0S (informação de restrição de velocidade 

equivalente à falha de captação). 

O sistema permite dois modos de condução, que se denominam CMR – Condução 

Manual Restrita e CMC – Condução Manual Controlada. Os eventos relacionados acima 

só são totalmente válidos quando em CMC. Quando em CMR, só haverá a restrição de 

25Km/h, independente de se estar recebendo ou não informações de restrição de 

velocidade. Toda vez que o condutor ultrapassar esta velocidade, o ATC imediatamente 

comandará uma frenagem de serviço (associada a um corte de tração) até a correção, 

liberando em seguida o trem para ser tracionado. 

As informações vindas dos alternadores taquimétricos são utilizadas para 

detecção da sobrevelocidade e também são utilizadas para detecção da sobrevelocidade 

e também são enviadas a um velocímetro instalado no console do condutor, onde 

indicarão a este a velocidade real desenvolvida pelo TUE a cada instante. 

Cada TUE possui duas gavetas ATC instaladas em cada cabine, sendo uma em 

serviço e a outra em redundância à primeira, de forma a poder ser ativada a qualquer 
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momento em que houver falha. Isto é feito no intuito de aumentar a disponibilidade do 

sistema. 

As informações de restrição de velocidade, ou códigos de velocidade, se 

constituem de oito informações. O veículo de transmissão é constituído pelos trilhos de 

rolamento, que fazem parte de circuitos de via (CDV’s), por onde circulam as correntes 

de sinalização que se configuram por impulsos de tensão elevada (ITE) e que se repetem 

em cadências predeterminadas. Estas correntes são captadas através de duas bobinas 

captoras situadas à frente do primeiro eixo dos rodeiros, a uma altura média de 8,5 cm 

de cada trilho. Cada informação é caracterizada pelas seguintes cadências: 

 

N.o CÓDIGO NOME PERÍODO EM ms 

F1 F80 Freq. 80Km/h 339,916 

F2 F60 Freq. 60Km/h 330,416 

F3 FX (F40) Freq. reserve (40Km/h) 320,833 

F4 F25 Freq. 25Km/h 311,250 

F5 FVD Freq. via desviada 301,750 

F6 FARM Freq. armamento 292,250 

F7 F0 Freq. FS 282,583 

F8 F0S Freq. FU 273,000 

Tabela 2-2 – Cadências dos códigos de via.  

A presença destas informações, ou mesmo a ausência (falha de captação, por 

exemplo), podem determinar o acendimento de quatro indicadores visuais de código de 

velocidade da seguinte forma: 

- indicador de 80 – acende continuamente, em CMC, quando da captação de um 

código 80. Determina que a velocidade limite no CDV é 80 Km/h; 

- Indicador de 60 – acende continuamente, em CMC, quando da captação de um 

código F60, ou ainda na captação de FVD quando na passagem em um CDV de trânsito 

com via desviada se o CDV anterior emitia F60. Determina se a velocidade limite no CDV 

é 60 Km/h; 

- Indicado de 25 – acende intermitentemente, em CMC, quando da captação de um 

código F25 ou de FARM, ou ainda na captação de FVD quando da passagem em um CDV 

de trânsito com via desviada se o CDV anterior emita código F25. 
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Acende continuamente quando em CMR, independentemente da captação ou não 

de algum código de velocidade. Indica que a velocidade limite é de 20 km/h. 

- indicador de 0 – em CMC, acende continuamente quando da captação de um 

código F0 e intermitentemente quando de uma falha de captação ou da captação de 

código F0S (equivalente à falha de captação). 

 

Observações: 

I – Quando da captação do F0, em CMC, o ATC comanda automaticamente corte de 

tração enquanto houver a presença deste código. 

II – A frequência de via desviada (FVD), além de determinar a velocidade no CDV 

de trânsito quando em via desviada, comanda os circuitos do ATC a serem capazes de 

transpor zonas de descontinuidade de informação, em até 2,89 s, sem acusar “falha de 

captação”. 

III – A frequência de armamento (FARM) tem como objetivo informar ao 

condutor (pelo toque intermitente de uma campainha), quando este conduz o trem em 

CMR de uma via não sinalizada para uma sinalizada, que ele está ingressando nesta 

última e, portanto deve armar CMC. Caso o TUE transponha o CDV com FARM, sem 

armar CMC, e ingresse no CDV seguinte, recebendo outro código de velocidade, o trem 

será frenado em frenagem de serviço máximo irreversível até a parada. 

A GAVETA ATC pode ser dividida funcionalmente em cinco módulos, que são: 

• Módulo Cab-Sinal; 

• Módulo Controle Contínuo de Velocidade; 

• Módulo Comutação; 

• Módulo Interface e 

• Módulo Alimentação. 

O Módulo Cab-Sinal é constituído de quatro subgavetas – CAB1, CAB2, CAB3 e CAB4, 

cujas funções principais são: 

• CAB1 – tratar e decodificar os impulsos captados; 

• CAB2 – converter os impulsos, tratados e decodificados, em informações; 

• CAB3 – controlar se os impulsos estão sendo convenientemente decodificados e 

convertidos; 
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• CAB4 – controlar o dilema entre informações contraditórias, comandar afixação 

das informações e gerar comandos perdidos quando do início de funcionamento 

ou troca de informações. 

O Módulo Controle Contínuo de Velocidade é constituído de três subgavetas – CCV1, 

CCV2 e CCV3, que têm as seguintes funções principais: 

• CCV1 – comparar as informações afixadas com as provenientes dos alternadores 

taquimétricos e acusar a ocorrência de sobrevelocidade; 

• CCV2 e CCV3 – supervisionar a frenagem. 

O Módulo Comutação é constituído por duas subgavetas, denominadas COM1 e 

COM2, que têm como função principal a comutação das funções redundantes das duas 

gavetas. 

O Módulo Interface é constituído pela subgaveta LOGE, que tem como função 

principal interfacear o ATC com o TUE (comandos de FU, FS, CT, CL, RER, RT e 

Velocidade Real). 

O Módulo de Alimentação é constituído de duas subgavetas, denominadas ISO e ALI, 

que têm as seguintes funções principais: 

• ISO – fornecer 24Vcc, a partir da alimentação nominal fornecida pelo trem 72Vcc 

(com variação admissível de 50 a 90Vcc), a todos os pontos de alimentação 24Vcc  

e à Subgaveta ALI. Fornece também os 72Vcc à subgaveta CCV3; 

• ALI – fornecer, a partir dos 24Vcc provenientes da subgaveta ISSO, as seguintes 

tensões: +12Vcc, -12Vcc, +5Vcc, 24Vca/10KHz e 48Vca/10KHz. 

A segurança no sistema ATC é garantida graças a seus aspectos construtivos através 

dos circuitos do tipo “falha segura”, “de segurança”, “controle de segurança”, e 

“redundância com porta AND de segurança”. Implementações de diferentes circuitos de 

segurança nos diversos módulos do sistema, de acordo com as exigências de suas 

funções respectivas, são integrantes do projeto. A releagem e os comandos de frenagem 

foram concebidos de forma que, na ausência de alimentação, sempre haverá uma 

situação segura que implica na frenagem até a parada total do trem. 
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Capítulo 3 

Aquisição de dados 

3.1. Introdução 

Sistema de aquisição de dados é qualquer arranjo que permita transformar os 

sinais analógicos em digitais para permitir a interpretação e manipulação por sistemas 

digitais (Balbinot & Brusamarello, 2011). A Figura 3-1 apresenta em diagrama de blocos 

os principais elementos de um sistema de aquisição de dados genérico (Balbinot & 

Brusamarello, 2011). 

 

Figura 3-1 – Diagrama de blocos de um sistema de aquisição de dados genérico. (Balbinot & Brusamarello, 
2011) 
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O sinal é inicialmente preparado para digitalização pelo filtro antialiasing, 

implementado por um circuito integrado dedicado, ou por um amplificador operacional 

ou por um filtro RC. O objetivo desse filtro é eliminar ou reduzir as frequências 

desnecessárias, reduzindo, portanto a largura de banda do circuito (Balbinot & 

Brusamarello, 2011). 

Outro componente do sistema de aquisição é o circuito sample and hold 

(amostrador e retenção – SH, S&H ou SHA). A função desse dispositivo é que a amostra 

disponibilizada é muito rápida e então existe a necessidade de manter ou segurar até 

que a próxima amostra seja requerida. A vantagem de utilização desse dispositivo é o 

aumento da confiabilidade do processo de conversão (Balbinot & Brusamarello, 2011). 

Computadores digitais são incapazes de processar sinais analógicos, portanto é 

necessária uma representação digital desta informação. O ADC – conversor analógico 

digital converte uma tensão da entrada (ou corrente) para uma quantidade binária 

representativa. O sinal amostrado não é exatamente o sinal original, e a utilização e 

especificação correta de um A/D são necessárias para a representação digital apresentar 

boa exatidão. Basicamente, o processo de amostragem (realizada pelo bloco 

amostragem da Figura 3-2) é a conversão de um sinal em intervalos discretos no tempo 

e armazenados na memória como um vetor de números proporcional à amplitude 

contínua no tempo amostrado (Balbinot & Brusamarello, 2011). 

 

Figura 3-2– Modelo matemático do conversor ADC. 

 

Alguns sinais podem ser reconstruídos, porém podem necessitar de maior 

frequência de amostragem para a reconstrução apresentar boa fidelidade. A Figura 3-3 
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apresenta um caso em que um sinal V(t) (Figura 3-3(a)) é amostrado por um pulso P(t) 

representado pela Figura 3-3(b). O sinal amostrador P(t) consiste em um trem de pulsos 

igualmente espaçados pelo tempo T cuja frequência de amostragem é dada pela Equação 

3-1. 

 

f� =
1

2T
 

3-1 – Período de amostragem. 

 

A razão de amostragem,	f�, determinada pelo Teorema de Nyquist, precisa ser 

duas vezes a frequência máxima (f�) do espectro de Fourier do sinal analógico V(t). Para 

reconstruir o sinal original após a amostragem, é necessário passar a forma de onda 

amostrada por um filtro passa-baixa que limita a banda passante em f�.  

 

Figura 3-3 – Sinal amostrado (a) onda senoidal; (b) amostragem da onda senoidal; (c) onda senoidal 
amostrada (Balbinot & Brusamarello, 2011). 
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Boas práticas para amostragem de alta fidelidade são: 

• Limitar o comprimento de onda do sinal na entrada do amostrador ou do 

conversor A/D com um filtro passa-baixa com frequência de corte f� selecionada 

para passar somente a frequência máxima f�da forma de onda e não a frequência 

de amostragem; 

• Selecionar a frequência de amostragem f�no mínimo duas vezes a frequência 

máxima do espectro de Fourier da forma de onda aplicada, ou seja, f� ≥ 2 ∗ f�; 

• A experiência tem mostrado que em algumas aplicações é importante trabalhar 

na prática com frequência de amostragem de três a cinco vezes maior que f�. Por 

exemplo, no estudo de sinais cardíacos, ECG (f� = 100	Hz), tipicamente trabalha-

se com frequência de amostragem da ordem de 5 * f� = 500 Hz. (Balbinot & 

Brusamarello, 2011) 

Após a digitalização do sinal pelo conversor ADC, o sinal está apto para ser 

analisado ou processado pela unidade de processamento de sinais, por exemplo, um 

computador. 

A resolução da amplitude é dada em termos do número de bits do conversor ADC 

(tipicamente 8, 12, 16 bits,...), e o tamanho do passo da quantização (δ) é dado pela 

Equação 3-2. 

 

� =
V�á�
2� − 1

 3-2 – Passo da quantização. 

 

A Figura 3-4 mostra o resultado de uma simulação no MATLAB® da quantização 

de um sinal sinusoidal, usando um ADC de 4 bits (2^4=16 níveis), com quantização 

uniforme. Neste caso, V�á� = 1V e n = 4 bits. Então: � =
��á�
� !"

 =
"

�#!"
 = 66,67	mV. 
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Figura 3-4 – Sinal sinusoidal, usando um ADC de 4 bits (2^4=16 níveis), com quantização uniforme 
(Tavares, 2011/2012). 

Todo ADC possui uma incerteza associada à sua conversão: trata-se do erro de 

quantização ou ruído de quantização. Consideremos uma ADC genérico de 3 bits 

(n=3) cuja entrada analógica Vinput uma palavra binária bnbn-1...b2b1 gerando o valor 

Doutput, tal que (Equação 3-3): 

Doutput = bn2-n + ... + b22-2 + b12-1 = 
()*+,-

.∗
=	

()*+,-

(/0
 3-3 – Doutput para ADC de 3 

bits. 

em que K é um fator de escala, Vref é a tensão de referência, b, os valores binários (0 ou 

1) da saída do ADC e VFE é o fundo de escala (nesse caso a tensão fundo de escala: VFE = 

K*Vref). 

De forma geral, o ADC possui pinos de controle para gerenciamento do processo 

de digitalização, como por exemplo, o pino para iniciar a conversão SOC (Start 

Conversion) e o pino para indicar o fim da conversão EOC (End Conversion). A Figura 3-5 

apresenta o diagrama de blocos do ADC genérico de 3 bits com sua correspondente 

função de transferência ideal e ruído de quantização. Por exemplo, o código de saída 100 

corresponde ao de entrada Vinput = 4/8V, representado na Figura 3-5 como (4/8 + 

1/16)V. Isso ocorre devido ao fato de o ADC não conseguir distinguir valores dentro 

dessa faixa, ou seja, o código de saída pode apresentar um erro de ±½ LSB. Essa 

incerteza é chamada de erro de quantização, ou também de ruído de quantização (eq) – 

limitação inerente a qualquer processo de digitalização (o ruído de quantização diminui 

com o aumento de bits). 
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Figura 3-5 – Diagrama de blocos de um ADC genérico de 3 bits com VFE = 1V (com pinos SOC e EOC), sua 
correspondente função de transferência ideal e o erro de quantização (eq) (Balbinot & Brusamarello, 
2011). 

Como apresentado na Figura 3-5, eq é variável com o valor de pico de ½ LSB = 

(/0
�*!"

. Seu valor rms é dado por (Equação 3-4): 

12 	 =
½	LSB

√3
 3-4 – Erro de quantização rms. 



 
 

43 
 

O bloco codificação é destinado a associar algum código binário para cada valor 

quantizado. Portanto, é o processo de representar um código finito à saída do 

quantizador. São empregados diversos tipos de códigos em conversor ADC: 

• Códigos unipolares: binários, BCD, binário complemento de 1, Gray, entre outros. 

• Códigos bipolares: binário com complemento de 2, binário com complemento de 

1, entre outros.   

 

3.2. Estudos complementares para aquisição do sinal ITE 

O sinal ITE pode ser obtido na cabine dos trens. Sua amplitude característica, 

após ser captado pelos CAPTORES DO ATC é da ordem de 1,5 a 2,5Vp e pulsos de 

períodos (ou frequências) características, denominados cadências, conforme Figura 3-6. 

 

Figura 3-6 – IMPULSO DE TENSÃO ELEVADA ITE em um dos captores obtido em experimento na oficina 
eletrônica do Pátio São Gabriel pelo autor. 
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Segundo o Teorema de Nyquist, a frequência de amostragem de um sinal 

analógico, para que possa posteriormente ser reconstituído com o mínimo de perda de 

informação, deve ser igual ou maior a duas vezes a maior frequência 

do espectro desse sinal. Nesse sentido, observa-se que apesar das cadências serem 

muito baixas, o que aponta para um sistema de aquisição simples; o ITE ocorre a uma 

frequência da ordem de quilohertz, como podemos ver na Figura 3-6. Ainda assim, 

temos sistemas de aquisição a preços acessíveis no mercado para estas frequências. 

Abaixo segue as cadências típicas dos pulsos: 

Cadências: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8. 

F1 = F80 = 339,92ms = 2,94Hz 

F2 = F60 = 330,42ms = 3,03Hz 

F3 = FX (F40) = 320,83ms = 3,12Hz 

F4 = F25 (F25) = 311,25ms = 3,21Hz 

F5 = FVD = 301,75ms = 3,31Hz 

F6 = FARM = 292,25ms = 3,42Hz 

F7 = F0 = 282,58ms = 3,54Hz 

F8 = F0S = 273,00 ms = 3,66Hz 

Este sinal é gerado em cada um das centenas de locais técnicos, dispostos na via 

comercial (Trecho Eldorado a Vilarinho) e nos pátios de manutenção São Gabriel e 

Eldorado. Trata-se de pulsos ininterruptos com frequências constantes da ordem de 

800Vp gerados pelos BLOCOS NCO EMISSORES nos locais técnicos, conectados ao 

primário do bonde de impedância (maior pico) e 120 Vp no secundário do bonde de 

impedância (maior pico). O enrolamento secundário dos bondes de impedância é 

conectado diretamente aos trilhos. A partir daí, tem-se a captação destes impulsos pelo 

equipamento embarcado quando o trem entrar no circuito de via em questão. 
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3.3. Aquisição de dados: uma visão conceitual 

A aquisição de dados (DAQ) é o processo de medição de um fenômeno elétrico ou 

físico, como tensão, corrente, temperatura, pressão ou som, com o uso de um 

computador (PC) ou uso de um micro controlador (no caso dos sistemas embarcados). 

Um sistema DAQ é formado por sensores, hardware de aquisição e medição de dados e 

um computador com software programável. Em comparação com os sistemas 

tradicionais de medição, os sistemas DAQ baseados em PC exploram a capacidade de 

processamento, produtividade, sistemas de visualização e recursos de conectividades 

dos computadores padrão da indústria. 

 

3.4. Sistemas baseados em computador (PC) 

Para exemplificar esse tipo de sistema, discorre-se sobre os sistema de aquisição 

MyDAQ / CompactRIO da National Instuments (NI) e software Labview. A plataforma 

MyDAQ é um dispositivo de medição e controle comercializado pela NI. Entretanto, seu 

custo pode ser considerado elevado, se comparado à utilização de um microcontrolador, 

como veremos adiante. LabVIEW – Laboratory Virtual Instrument Engineering 

Workbench é uma plataforma de desenvolvimento de programas amplamente 

disseminada e utilizada pela indústria  e também nas academias, proporcionando:  

• facilidade de programação: por ser uma linguagem gráfica, criar aplicações é um 

processo rápido e simplificado, possibilitando a criação de aplicações complexas e de 

alto desempenho, atraindo profissionais inclusive de outras áreas que desconhecem as 

tradicionais linguagens textuais 

• comunicação: suporta diversos tipos de comunicação, o que permite um grande 

alcance em termos de compatibilidade com dispositivos;  

• ferramentas: possui por padrão diversos tipos de ferramentas próprias para 

disponibilizar aplicações na Internet, como o Servidor Web, Painéis Frontais Remotos, 

Toolkits próprios para aplicações em rede, além de propiciar facilidade em seu uso e 

configuração.  
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Para as aplicações de controle, o NI myDAQ possui 8 instrumentos plug-and-play 

comumente utilizados, baseados em computador e LabVIEW, incluindo um multímetro 

digital (DMM), osciloscópio e gerador de funções. Os estudantes podem acessar de 

imediato todos os instrumentos de software para executarem experimentos e exercícios 

com o analisador de curvas de Bode, gerador de formas de onda arbitrárias, analisador 

de sinais dinâmicos (transformada rápida de Fourier), entradas digitais e saídas digitais. 

 A plataforma inclui um sistema de aquisição de dados que pode ser usado para 

medir dois canais diferenciais de entradas e saídas analógicas (200 kS/s, 16 bits, ±10 V). 

As oito linhas de entrada digital e saída digital (compatível com TTL de 3,3 V) ajudam os 

estudantes a fazerem interface com circuitos digitais TTL de baixa tensão (LVTTL) e TTL 

de 5 V. O NI myDAQ fornece alimentação para circuitos simples e sensores por suas 

saídas de alimentação de +5 V, +15 V e -15 V (potência de até 500 mW). O DMM com 

isolação de 60 V pode medir tensão e corrente CA e CC, além de resistência, tensão de 

diodo e continuidade. 

Quando combinado com o LabVIEW, o NI myDAQ cria uma solução de 

aprendizagem na prática dos conceitos básicos do currículo de engenharia, incluindo 

cursos de circuitos analógicos, sensores, sinais e sistemas.  

Modos de aquisição com plataforma NI CompactRIO (uso do software Labview): 

Aquisição Finita: O modo de aquisição finita diz ao FPGA para adquirir um certo 

número de amostras e então terminar a aquisição. Nesse modo de aquisição, o VI 

rwfm_ConfigTiming chama o rwfm_BufferConfig.vi e faz com que o tamanho do buffer de 

dados da aplicação do host seja igual ao número de pontos na aquisição finita. 

 

Figura 3-7 – NI CompactRIO, Aquisição Finita (National Instruments®, 2011). 

 

Aquisição Finita com Trigger Rearmado por Software: Quando uma aquisição 

finita termina, o FPGA automaticamente rearma a si mesmo para outra aquisição. É 

necessário simplesmente “chamar o rwfm_Start.vi” para realizar outra aquisição finita. 
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Figura 3-8 – NI CompactRIO, Aquisição Finita com Trigger Rearmamento por Software (National 
Instruments®, 2011). 

 

Aquisição Contínua: O modo de aquisição contínua diz ao FPGA para adquirir 

pontos indefinidamente até que um comando parar seja enviado ou até que ocorra um 

erro (estouro da FIFO, underflow do módulo e assim por diante). Nesse modo de 

aquisição, chame o VI rwfm_ConfigTiming apropriado e estabeleça o buffer de dados da 

aplicação do host para ser muitas vezes maior que o tamanho da leitura. Os exemplos 

usam como padrão um tamanho 10x maior. Se o buffer de dados da aplicação do host for 

preenchido, então o FPGA vai obter um estouro da FIFO, fazendo com que a aquisição 

pare. 

 

Figura 3-9 – NI CompactRIO, Aquisição Contínua (National Instruments®, 2011). 

 

Aquisição Contínua com Funcionalidades Start/Stop e Pause: Se uma 

aquisição finita é maior que a quantidade de memória disponível no controlador do host, 

então realize uma aquisição contínua por um período de tempo finito. Quando você 

chama o rwfm_Stop.vi, o FPGA pára a aquisição e imediatamente rearma-se esperando 

pela chamada do rwfm_Start.vi. O VI de parada também esvazia o buffer de dados da 

aplicação do host para que aquisições subsequentes não leiam dados antigos. 
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Figura 3-10 – NI CompactRIO, Aquisição Contínua com Funcionalidades Start/Stop e Pause (National 
Instruments®, 2011). 

3.5. Sistemas microcontrolados 

Os microcontroladores são microprocessadores que podem ser programados 

para funções específicas. Em geral, eles são usados para controlar circuitos e, por isso, 

são comumente encontrados dentro de outros dispositivos, sendo conhecidos como 

"controladores embarcados". A estrutura interna de um microcontrolador apresenta um 

processador, bem como circuitos de memória e periféricos de entrada e saída. 

Com frequências de clock de poucos MHz (Megahertz) ou talvez menos, os 

microcontroladores operam a uma frequência muito baixa se comparados com os 

microprocessadores atuais, no entanto são adequados para a maioria das aplicações 

usuais como, por exemplo, controlar uma máquina de lavar roupas ou uma esteira de 

chão de fábrica. O seu consumo em geral é relativamente pequeno, normalmente na casa 

dos miliwatts e possuem geralmente habilidade para entrar em modo de espera (Sleep 

ou Wait) aguardando por uma interrupção ou evento externo, como por exemplo, o 

acionamento de uma tecla, ou um sinal que chega via uma interface de dados. O consumo 

destes microcontroladores em modo de espera pode chegar à casa dos nanowatts, 

tornando-os ideais para aplicações onde a exigência de baixo consumo de energia é um 

fator decisivo para o sucesso do projeto. 

Os microcontroladores se diferenciam dos processadores, pois além dos 

componentes lógicos e aritméticos usuais de um microprocessador de uso geral, o 

microcontrolador integra elementos adicionais em sua estrutura interna, como memória 

de leitura e escrita para armazenamento de dados, memória somente de leitura para 

armazenamento de programas, EEPROM para armazenamento permanente de dados, 
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dispositivos periféricos como conversores A/D’s, conversores D/A’s, Portas de entrada e 

Saída digitais (I/O) para propósito geral. 

De forma oposta aos microprocessadores, onde se superdimensiona ao máximo 

tendo como limite o preço que o usuário deseja investir, a escolha do microcontrolador é 

feita pelo projetista do equipamento. É erro de projeto superdimensionar. Cada 

desperdício será multiplicado pelo número de equipamentos fabricados (as vezes 

milhões). Por isso existem duas linhas de pesquisa paralelas, mas opostas [carece de 

fontes]: uma criando microcontroladores mais capazes, para atender produtos de mais 

tecnologia como os novos celulares ou receptores de TV digital e outra para criar 

microcontroladores mais simples e baratos, para aplicações elementares (como 

um chaveiro que emite sons). A Figura 3-11 representa esta evolução e mostra apenas 

alguns modelos, entretanto, há muitos outros disponíveis no mercado. 

 

 

Figura 3-11 – Microcontroladores X Microprocessadores. 

 

Para este projeto, escolheu-se a plataforma ARDUINO® UNO, ilustrado na Figura 

3-12, que trás em seu núcleo funções para leitura de sinais analógicos através da 

utilização do conversor analógico digital baseado no microcontrolador ATmega328. O 

valor da taxa de amostragem é configurado internamente através das bibliotecas do 
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Arduino. Essa camada de abstração auxilia os iniciantes para a leitura de sinais 

analógicos, porém em aplicações que necessitam de uma otimização da leitura, é 

necessário entender o funcionamento do conversor A/D do 

microcontrolador ATmega328 e a correta configuração dos seus registradores para que 

atenda as necessidades do projeto. Veremos adiante que foi necessário alterar a taxa de 

amostragem para que os requisitos do projeto fossem satisfeitos. 

 

Figura 3-12 – Plataforma arduino UNO (Wikimedia). 
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Capítulo 4 

DAQ: Uso do ARDUINO® UNO, LabVIEW® e MATLAB® 

4.1. Experiências de aquisição com ARDUINO® UNO E LabVIEW® 

4.1.1. No ARDUINO UNO 

O Atmega328 possui internamente um conversor A/D de aproximações 

sucessivas de 10 bits de resolução com precisão de ± 2 LSBs. Sendo assim, os valores 

entre 0 e Vref serão convertidos entre 0 e 1023. A Equação 4-1 ilustra esta operação. 

ADC =
V�< ∗ 1024

V>?@
 

4-1 – Conversão de um ADC de 10 bits. 

 

Possui até 8 canais de entradas multiplexados, dependendo do encapsulamento. No caso 

do Atmega328 PDIP, do Arduino UNO, apresenta apenas 6 canais, como pode-se verificar 

na placa. Por existir apenas 1 conversor A/D, só poderá ser selecionado 1 canal por vez 

para conversão, isso é feito através da configuração dos registradores internos (Souza, 

2014).  

Tendo em vista que o sinal de interesse tem frequências da ordem de 

aproximadamente 6KHz no pico de amplitude máxima, então, para que o teorema de 

Nyquist seja satisfeito, observa-se que a taxa de amostragem deve ser de pelo menos 

duas vezes essa frequência (12KS/s). Para tanto, utilizou-se a conversão com clock de 

250KHz. Dessa maneira, tem-se o intervalo de leitura na ordem de 60us, o que nos dá 

uma frequência de aproximadamente 16KHz.  

Nesta aquisição, variou-se um sinal de 0 a 5V e observou-se que o valor da 

conversão foi entre 0 a 1023, desta forma a resolução para esse clock ainda encontra-se 

em 10 bits. Podemos ver esta conversão através da ferramenta do próprio ambiente de 

desenvolvimento do arduino “Serial Monitor”, conforme Figuras 4-1 e 4-2: 
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Figura 4-1 – Ferramenta “Serial Monitor”. 

 

 

Figura 4-2 – Conversão de um sinal de 0 a 5V com 10bits de resolução. 

 

O Arduino UNO foi selecionado devido ao seu baixo custo e facilidade de 

integração. Seu custo médio é em torno de R$ 70,00, enquanto placas de aquisição de 

dados dedicadas possuem custos superiores a R$ 600,00. Além da vantagem econômica, 

o Arduino UNO é facilmente integrado ao LabVIEW através do Toolkit Arduino, que pode 

ser instalado no LabVIEW de forma gratuita, contendo todos os blocos e funções 

necessárias para a comunicação e operação das entradas e saídas do Arduino UNO. 
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4.1.2. Uso do toolkit do LabVIEW® para ARDUINO® 

A NI disponibiliza gratuitamente em seu sítio, o toolkit: “NI LabVIEW Interface for 

Arduino Toolkit”. Trata-se de uma ferramenta de produtividade que contempla as 

seguintes características:  

• Fácil acesso aos sinais DIO, AI, PWM, I2C e SPI do Arduino a partir do LabVIEW 

• Programa de E/S para carregamento no Arduino 

• Exemplos de sensores e tarefas básicas 

• Sistema sem fio com Bluetooth ou XBee 

• Taxas de loop: Comandado por USB (200 Hz) e sistema sem fio (25 Hz) 

• Fácil customização de funções pelo programa do Arduino e VIs do toolkit 

                          

Com este toolkit o Arduino UNO torna-se uma placa de aquisição e escrita de 

dados, onde toda a lógica de programação será executada no software desenvolvido em 

LabVIEW, e o único software gravado no microcontrolador é um firmware chamado 

LVIFA que permite que ele se comunique com o LabVIEW através de uma porta USB. 

Para este projeto as especificações técnicas do Arduino UNO – 14 terminais configurados 

como entradas ou saídas, digitais ou analógicas, e frequência de clock de 16 MHz – 

atendem perfeitamente as necessidades requeridas. Entretanto, de acordo com a 

especificação do Toolkit, este limita a aplicação à taxas de loop comandado por USB a 

200Hz (máximo), o que inviabiliza a aplicação desejada com esse toolkit. Segue algumas 

experiências com o uso do toolkit.  

Como o Arduino foi conectado ao PC via USB, observa-se que para frequência de 

200Hz, já temos deformações no sinal, conforme Figura 4-3. Isto está diretamente ligado 

à limitação já prevista do toolkit. Tendo em vista que o Arduino só consegue fazer a 

aquisição de tensões positivas (0 a 5V), para que fosse possível a leitura de sinais 

positivos e negativos, tal como mostra a Figura 4-3, usou-se um divisor de tensão. 
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Figura 4-3 – Experimento em 18/06/2014, aquisição de um sinal senoidal de 200Hz. 

 

Os valores analógicos lidos num ADC compreendem valores em bits de 0 a 1023 

(ou seja, 1024 partes ou bits considerando uma conversão de 10bits). Estes valores são 

representações numéricas da tensão de referência do seu circuito. Normalmente são 

valores que são referenciadas no pino de referência do microcontrolador usado que vão 

de 0 a 5V. Tensões apenas positivas. Para representar um número negativo, deve criar 

uma escala onde os valores são representado na reta numérica de -512 (negativo) até 

512 positivo (total 1024 partes), observa-se que o valor 0 (Zero) equivale a metade da 

tensão da referencia (~2,5v). A representação matemática da apresentação dependerá 

do código e não apenas do Hardware. Isso é uma analogia elétrica e virtual. 

Usou-se o circuito mostrado na Figura 4-4. Percebe-se que sem sinal na entrada 

(ENT) o arduino irá ler 512 ou 2,5V presente no pino (AN X). O valor do capacitor pode 

sofrer ajustes para responder corretamente em função da banda de frequência do sinal 

de entrada. A amplitude do sinal não deve ultrapassar 2,5V de pico (-2,5V a +2,5V), pois 

pode provocar danos permanentes ao arduino. Como o sinal de interesse já está 

condicionado e tem amplitude conhecida (raramente chega aos 4,5Vpp), este circuito 

atende perfeitamente à aplicação desejada. 
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O sinal de entrada irá se sobrepor aos 2.5V do divisor R1 e R2 (offset), variando 

desta forma: 

Sinal =  0,0V     Offset = 2,5V      AN X = 2,5V     ADC =   512 

Sinal = -2,5V     Offset = 2,5V      AN X = 0,0V     ADC =       0 

Sinal = +2,5V    Offset = 2,5V      AN X = 5,0V     ADC = 1023 

Desta forma o sinal de -2,5V a +2,5V estará representado no ADC de 0 a 1023 com 

o zero da escala em 512. 

 

 

 

Figura 4-4 – Divisor de tensão utilizado no experimento de 18/06/2014 (Santos, 2013). 

 

Nesse experimento, utilizou-se um gerador de funções, e não o sinal real que se 

pretende fazer a aquisição. Para diversas frequências de 60Hz, 200Hz e frequências 

superiores a 200Hz (as últimas apresentaram um falseamento do sinal). Em todos os 

casos, interligou-se o GND do divisor ao arduino e ao sinal gerado pelo gerador de 

funções. Observa-se que para baixas frequências (abaixo de 200Hz), aquisição é muito 

fiel ao sinal gerado, ou seja praticamente sem distorções, como podemos ver na Figura 

4-5. 
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Figura 4-5 – Aquisição de sinal senoidal de 60Hz, e Divisor de tensão (experimento de 18/06/2014). 

 

Percebe-se que o método de aquisição com o ARDUINO é eficiente, entretanto, 

possui limitações associadas a loop comandado via USB. Essa afirmativa pode ser 

comprovada pela literatura disponível sobre o tema: “Alguns dos métodos são voltados 

para a facilidade de uso (por exemplo, USB), alguns são para a velocidade (por exemplo 

PCI Express), e alguns são projetados para atender às demandas robustas de sistemas 

eletrônicos industriais (por exemplo, PXI, PXI Express).” (Larsen, 2011) 

 

 

4.2. Uso do MATLAB® 

O osciloscópio Tektronix® TDS 360 200MHz, 1GS/s, possibilita o salvamento de 

arquivo no formato “valores separados por vírgulas do Microsoft Exel”, com extensão 

.csv; contendo os valores de tensão no tempo. Utilizando esta funcionalidade, e fazendo 

uma aquisição do sinal de interesse com este osciloscópio, obteve-se assim uma 

“discretização” do sinal.  O vetor de dados gerado é de 1000 pares ordenados. De posse 

desse vetor e com o uso do MATLAB, obtemos os gráficos do sinal de interesse, como 

segue:  
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x=[-.000998,.02 

-.000996,-.02 

-.000994,0 

-.000992,-.02 

-.00099,-.02 

-.000988,.02 

-.000986,.02 

-.000984,-.02 ...] 

 

y=[-2.495,-.34 

-2.49,.2 

-2.485,-.34 

-2.48,.28 

-2.475,-.3 

-2.47,.26 

-2.465,-.3 

-2.46,.24 ...] 

 

>> size (x) 

 

ans = 

 

        1000           2 

>> size (y) 

 

ans = 

 

        1000           2 

 

>> plot (x) 



 
 

58 
 

 

Figura 4-6 – IMPULSO DE TENSÃO ELEVADA ITE, reprodução do sinal com MATLAB, a partir de vetor de 
dados com 1000 pares ordenados. 

 

>> plot (x(:,1),x(:,2)) 

 

Figura 4-7 – IMPULSO DE TENSÃO ELEVADA ITE, reprodução do sinal com MATLAB, a partir de vetor de 
dados com 1000 pares ordenados (domínio do tempo). 

>> plot (y) 
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Figura 4-8 – Vários IMPULSOS DE TENSÃO ELEVADA ITE (Cadência F1 = F80 = 339,92ms = 2,94Hz); 
reprodução do sinal com MATLAB, a partir de vetor de dados com 1000 pares ordenados. 

 

>> plot (y(:,1),y(:,2))  

Figura 4-9 – Vários IMPULSOS DE TENSÃO ELEVADA ITE (Cadência F1 = F80 = 339,92ms = 2,94Hz); 
reprodução do sinal com MATLAB, a partir de vetor de dados com 1000 pares ordenados (domínio do 
tempo). 

 

Percebe-se que o sinal gerado no MATLAB é bem fiel ao sinal exibido na tela do 

osciloscópio, conforme Figuras 4-10 e 4-11. De posse destes vetores de dados, é possível 

e sugestivo, desenvolver a lógica do sistema de aquisição, no ambiente MATLAB. 

Entretanto, o uso do MATLAB deve ser considerado nesse tipo de aplicação, como uma 

ferramenta de análise, tendo em vista que a comunicação via USB apresenta limitações 

relacionadas à frequência de operação em tempo real. Encontra-se gratuitamente no 



 
 

60 
 

sítio http://www.mathworks.com/hardware-support/arduino-matlab.html o “Support 

Package MATLAB para Arduino”; que permite o uso do MATLAB® ou Simulink® para se 

comunicar com a placa Arduino® através de um cabo USB. Este pacote é baseado em um 

servidor rodando na placa, que recebe os comandos que chegam via porta serial, executa 

os comandos e, se necessário, retorna um resultado. Com essa facilidade é possível: 

• Começar a programar imediatamente, sem quaisquer caixas de ferramentas 

adicionais. 

• Trabalhar no ambiente MATLAB ou Simulink para o desenvolvimento interativo e 

depuração.  

• Interativamente desenvolver programas de aquisição de dados analógicos e 

digitais, para controlar DC, servo, e motores de passo.  

• Executar malhas de controle em até 25 Hz (tempo não real).  

• Introduzir simulações em mecatrônica, processamento de sinais e conceitos 

eletrônicos em laboratórios. (Mathworks®, © 1994-2014 The MathWorks, Inc.) 

 

 

 

Figura 4-10 – IMPULSO DE TENSÃO ELEVADA ITE, reprodução do sinal com osciloscópio, (domínio do 
tempo). 
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Figura 4-11 – Vários IMPULSOS DE TENSÃO ELEVADA ITE (Cadência F1 = F80 = 339,92ms = 2,94Hz); 
reprodução do sinal com osciloscópio (domínio do tempo). 
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Capítulo 5  

Desenvolvimento de protótipo embarcado 

Talvez a grande contribuição desta pesquisa para os interessados em aquisição 

de dados esteja neste capítulo, no qual se busca explicitar todas as etapas de 

desenvolvimento do protótipo embarcado baseado na plataforma Arduino® UNO. 

Pretende-se mostrar em detalhes erros, dificuldades e barreiras encontradas durante a 

elaboração da solução proposta para aquisição deste sinal ITE. As ideias aqui abordadas 

podem ser generalizadas e utilizadas na aquisição de qualquer outro sinal conhecido, 

desde que o Teorema de Nyquist seja satisfeito. Veremos adiante que foi possível fazer 

aquisições a taxas de até 50kS/s com resolução de 10bits. 

5.1. – Metodologia utilizada: clock, fator de divisão (prescaler), uso 
do Sheild Micro SD Card Storage Board e o primeiro código 
desenvolvido para aquisição de dados “Datalogger_test” 

 Sabendo que o conversor AD do Atmega328 possui dois modos de operação: 

conversão simples e conversão contínua, o que se pretende é fazer uma aquisição 

contínua na qual será iniciada a primeira conversão (que gasta 25 pulsos de clock para 

ocorrer) e o conversor iniciará automaticamente as próximas conversões (que gastam 

13 pulsos de clock), logo após ser completada a anterior. Dessa forma o valor de 

amostragem do conversor A/D depende dos pulsos de clock de cada conversão, ou seja, 

o valor do clock deve ser dividido por 13 para calcular a quantidade de amostras por 

segundo. A configuração “padrão” do conversor A/D do Arduino está no 

arquivo wiring.c, e encontra-se da seguinte forma: 
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Figura 5-1 – Prescaler default no arquivo wiring.c do Arduino. 

 

O fator de divisão entre a frequência de relógio do sistema e o relógio entrada 

para o ADC são selecionados no registrador ADCRSA nos bits ADPS2:0 (ADPS2, ADOS1 

e ADPS0, respectivamente) (Atmel®, © 2014 Atmel Corporation), p.249 a 250. No 

caso da placa Arduino UNO que roda como um cristal de 16 MHz, o clock do conversor 

A/D pode assumir os seguintes valores: 

  

 

16 MHz / 2 = 8 MHz 

16 MHz / 4 = 4 MHz 

16 MHz / 8 = 2 MHz 

16 MHz / 16 = 1 MHz 

16 MHz / 32 = 500 kHz 

16 MHz / 64 = 250 kHz 

16 MHz / 128 = 125 kHz 

 

A Figura 5.2 mostra os registrador ADCRSA e os bits ADPS2:0 (ADPS2, ADOS1 e 

ADPS0) em destaque: 
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Figura 5-2 – Bits ADPS2, ADOS1 e ADPS0 responsáveis pelo fator de divisão entre o clock de entrada e o 
clock de entrada para o ADC. 

 

A tabela 5.1 mostra como os bits dos registradores devem ser setados para que 

seja possível selecionar diferentes fatores de divisão e consequentemente obter 

diferentes conversões de clock. 

 

 

Tabela 5-1 – ADC Prescaler Selections (Atmel®, © 2014 Atmel Corporation), p.250. 

 

Portanto, na configuração padrão, conforme Figura 5-1, o prescaler com 128, 

prove um clock de 125 KHz para o ADC, já que o Arduino roda com um cristal de 16MHz. 

 Com um clock de 125 KHz a taxa de amostragem será: 125 KHz / 13 = 9600 S/s. 

Para que os requisitos do projeto sejam satisfeitos, customizou-se a taxa de 

amostragem default, a fim de obter uma taxa de amostragem maior, ou seja, mais 

conveniente para a aplicação. Durante as simulações que serão mostradas adiante, 

veremos que se adotou um prescaler de 16 que nos dará uma taxa de amostragem de 

aproximadamente 50 kS/s. 

O clock máximo recomendado para a resolução do Arduino UNO é 200 KHz, que 

resulta em uma taxa de amostragem de aproximadamente 15KHz, entretanto, podemos 

ver em (Atmel®, 2006) , p.10 o seguinte:  
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“The ADC accuracy also depends on the ADC clock. The recommended maximum ADC clock 

frequency is limited by the internal DAC in the conversion circuitry. For optimum 

performance, the ADC clock should not exceed 200 kHz. However, frequencies up to 1 MHz 

do not reduce the ADC resolution significantly.  

Operating the ADC with frequencies greater than 1 MHz is not characterized.”  

 Isso significa que se pode aumentar o clock acima de 200 KHz até 1MHz sem 

obter degradação na precisão do valor convertido. Para comprovar esta afirmação, 

testou-se a aquisição de sinais senoidais com amplitude Vmáx constante de 

aproximadamente 4.5V e frequências de 1KHz e 6KHz por meio de um gerador de sinais; 

todas com prescaler de 16 (conversão de clock para 1MHZ) para o clock do conversor 

A/D. A Figura 5.3 mostra um sinal de entrada característico. É importante notar que o 

sinal apresenta um offset de aproximadamente 2,5V, devido ao divisor de tensão na 

entrada, tal como o da Figura 4.4. Este se faz necessário para que seja possível fazer a 

leitura de valores negativos do sinal. Portanto o offset de 2,5V é o deslocamento do sinal 

de entrada da referência que é 0V para 2,5VDC acima. Observa-se pela ferramenta 

cursor do osciloscópio usado, que o sinal está deslocado de ∆Y=2.48V, ou seja, 

aproximadamente 2,5VDC, Figura 5-3. 

 

Figura 5-3 - Sinal de entrada do sistema de aquisição 
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O primeiro programa implementado para testar se o prescaler de 16, “Código 1”, 

chamado "Datalogger_test" encontra-se no ANEXO I. Para sua elaboração consultou-se 

exemplos prontos na própria IDE do ARDUINO, além de diversos fóruns especializados 

de discussão. Tem-se então o primeiro código implementado para aquisição de dados 

que, embora apresente equívocos em sua implementação e resultados indesejados, 

considera-se este experimento uma excelente oportunidade de aprendizado e atalho 

para os que pretendem implementar sistemas de aquisição de dados,  não cometam as 

mesmas falhas.  

Considerando que além de amostrar o sinal, deseja-se guardar as amostras em 

uma memória de massa, usou-se para o armazenamento das amostras um Shield Storage 

Board para Arduino UNO da WaveShare e cartão de memória microSD de 4GB que é 

mostrado na Figura 5-3. Por fim, implementou-se o primeiro código no ambiente de 

desenvolvimento gratuito do próprio Arduino, que utiliza a linguagem C. 

 

 

Figura 5-4– Foto de Micro SD Storage Board and Micro SD Card utilizados no experimento. 

 

O esquema de ligação para este experimento e todos os outros que seguem estão 

de acordo com a Figura 5.4. Os pinos de ligação do Shield Storage Board que se 

encontram comentados no corpo do programa “Datalogger_test”, também são indicados 

nesta ilustração. A comunicação entre o microcontrolador e o cartão SD usa SPI, que 

acontece nos pinos digitais 11, 12 e 13 (na maioria das placas Arduino) ou 50, 51 e 52 

(Mega Arduino). Além disso, outro pino deve ser utilizado para seleccionar o cartão SD. 

Este pode ser o pino “SS” ou “CS” hardware - pino 10 (na maioria das placas Arduino) ou 

pino 53 (no mega) - ou outro pino especificado na chamada para SD.begin (). Note-se 

que mesmo com o uso do pino SS (CS) hardware, ele deve ser deixado como uma saída 

ou a biblioteca SD não vai funcionar. Placas diferentes usam diferentes pinos para essa 

funcionalidade, por isso o pino deve ser selecionado corretamente em SD.begin (). Há 



 
 

67 
 

um número de diferentes Shield’s que suportam cartões SD. Por exemplo, o Shield 

Ethernet vem com um slot para cartão SD de bordo. Este se encaixa no topo do Arduino. 

Como o módulo Ethernet utiliza o pino 10, o pino CS para o cartão SD foi movido para o 

pino 4. No programa em questão, observa-se o uso SD.begin (4) para usar a 

funcionalidade de cartão SD. 

Formatando / Preparando o cartão: 

(Observação: sempre se referindo ao cartão SD, que significa SD e microSD 

tamanhos, bem como formatos SD e SDHD). 

A maioria dos cartões SD funcionam direito fora da caixa, mas é possível que se 

tenha um que foi usado em um computador ou câmera e ele não pode ser lido pela 

biblioteca SD. A formatação do cartão irá criar um sistema de arquivos que o Arduino 

pode ler e gravar. Não é desejável formatar cartões SD com frequência, uma vez que 

reduz a sua vida útil. Necessita-se um leitor de SD e um computador para formatar o 

cartão. O sistema de arquivos utilizado no projeto é o FAT32. O processo para o 

formatação é bastante simples nos computadores atuais. 

 

 

Figura 5-5 – Esquema de ligação do sistema de aquisição embarcado desenvolvido pelo autor. 

O programa “Datalogger_test” começa com comentários de ligação física do Shield 

no Arduino; diretiva para incluir a biblioteca de cartão SD; constante que define o pino 

CS do Shield; variáveis para armazenamento do tempo de início e fim da conversão do 

ADC e constantes para configuração do prescaler. A função setup (): inicia a 

comunicação serial; configura o prescaler do ADC; exibe mensagens no serial monitor e 
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inicia o cartão SD. A função loop () é baseada em um exemplo da própria IDE do Arduino, 

que foi concebida para ler três entradas analógicas do Arduino, uma por vez. Este 

programa foi adaptado para ler apenas um sensor conectado à entrada zero. Cria-se uma 

variável do tipo String “dataString”, a fim de se salvar cada amostra proveniente da 

leitura da entrada analógica zero, mediante função analogRead(), separado por vírgula. 

As variáveis declaradas “tempo_inicio” e “tempo_fim”  recebem a função 

micros () que retorna o tempo em microssegundos, que nessa aplicação, é responsável 

pela investigação da taxa de amostragem do ADC. Logo em seguida, começam as 

instruções de abertura de arquivo dentro do cartão SD com o nome “datalog.txt ”, 

gravação da amostra lida em “dataString” e fechamento do arquivo aberto. Finalmente 

são exibidos via serial monitor mensagens referente ao valor da amostra; tempo da 

conversão (∆t); e se caso não seja possível abrir o arquivo no cartão uma mensagem de 

erro é exibida. 

Ao se aplicar um sinal senoidal de 1kHz, amplitude constante de 

aproximadamente 4,5Vmax, tem-se o seguinte resultado (Figura 5.6) ao plotar-se o 

gráfico do arquivo criado no cartão SD “DATALOG.TXT” e salvo a posteriori na área de 

trabalho de um PC (o código usado no software MATLAB®, é mostrado apenas desta vez 

como se segue; todos os outros gráficos adiante serão gerados de maneira análoga):  

 
 
 
 
 
 

 
sinal=load( 'DATALOG.txt' );  
x=sinal*5/1023;  
plot(x)  
grid on;  
xlabel( 'Número de amostras' );  
ylabel( 'Tensão [V]' ); 
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Figura 5-6 – Sinal senoidal de 1kHz amostrado com o código “Datalloger_test”.  

Pelo código, percebe-se que é feita uma operação de multiplicação por 5 e divisão 

por 1023. Esta é apenas para adequar a escala à análise, tendo em vista que o ADC é de 

10bits. A figura 5.7 mostra com um zoom o efeito aliasing da amostragem. 

 

Figura 5-7 – Zoom de sinal senoidal de 1kHz amostrado: Efeito Aliasing da aquisição om o código 
“Datalloger_test”. 

O que se percebe é que o sinal é totalmente falseado pelo sistema de aquisição 

proposto. Entretanto o programa retorna, as mensagens como previsto, conforme 

programado na função loop (). A Figura 5.8 mostra as mensagens exibidas: 
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Figura 5-8 – Mensagens exibidas na aquisição de sinal senoidal de 1kHz no Código “Datalogger_test”. 

 

O intervalo de leitura está na faixa de 20 us o que dá uma taxa de amostragem de 

aproximadamente 50K amostra por segundo ( INV (20µs) ).  Mudou-se a posição das 

instruções “tempo_inicio = micros();” e ”tempo_fim = micros();”, que antes mediam o 

tempo de conversão diretamente na leitura do pino analógico zero (instrução int sensor 

= analogRead(0);); agora estas instruções medem o tempo ∆t que o sistema leva para 

abrir, escrever e fechar o arquivo “datalog.txt”, dentro do cartão SD. A Figura 5-9 mostra 

as modificações feitas no código original. 
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Figura 5-9 – Modificação no código “Datalogger_test” para exibição de tempo gasto para abertura, escrita e 
fechamento de arquivo dentro do cartão SD. 

Logo em seguida, compilou-se o código e transferiu-se o novo código ao Arduino 

e o que se tem como retorno é mostrado na Figura 5-10: 

 

Figura 5-10 - Mensagens exibidas no Código “Datalogger_test” modificado a fim de mostrar a variação de 
tempo ∆t do sistema para abertura, escrita e fechamento do arquivo “datalog.txt”, dentro do cartão SD. 
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Tem-se então a resposta para o falseamento de sinal. O tempo gasto para 

abertura, escrita e fechamento do arquivo “datalog.txt” é de aproximadamente 9976µs, 

quase 10mS. Evidencia-se que a cada iteração, a amostragem do sinal de entrada feita 

pela função analogRead () é rápida, conforme configurado previamente pelo prescaler, 

entretanto, a abertura, gravação e escrita no cartão SD é lenta, assim, perde-se muitas 

amostras a cada iteração e o sinal gerado não pode ser amostrado corretamente. Os 

métodos e metodologias utilizadas neste trabalho estão baseados no uso de 

instrumentos de medição calibrados e rastreáveis, para que os resultados tenham 

reconhecimento pela comunidade científica e que as conclusões sejam baseadas em 

informações confiáveis. Veremos adiante como se contornou tal inconveniente do 

aliasing que, a princípio, inviabilizaria a aplicação. 

 

5.2. Melhorias no sistema de aquisição de dados embarcado: Código 
2: “fastdac”, Código 3: “Datalogger_MEMSD”, Código 4: 
"Datalogger_MEMSD2” 

Partindo dessa premissa de que a taxa de amostragem é satisfatória para o sinal 

ITE, continuou-se a investigar possíveis soluções para o problema do falseamento do 

sinal. Optou-se por continuar trabalhando com sinais senoidais na entrada, pela 

facilidade em se obter este tipo de sinal (mediante gerador de funções). Veremos no fim 

deste subcapítulo que esta escolha nos levará a uma melhora significativa do sistema de 

aquisição de dados para que finalmente se possa fazer a aquisição de dados do sinal de 

interesse. Os programas desenvolvidos em anexo, além do Código 1: "Datalogger_test" 

são os seguintes: 

Código 2: "fastdac" no ANEXO II. 
Código 3: "Datalogger_MEMSD" no ANEXO III. 
Código 4: "Datalogger_MEMSD2" no ANEXO IV. 
 

Sendo assim, implementou-se o "Código 2", denominado “fastdac”. Esse código 

implementa três situações: a) leitura direto na memória, depois manda os dados pra 

serial, b) leitura para o cartão SD, abrindo e fechando o arquivo a cada leitura, e c) 

leitura para o cartão SD com abertura antes da leitura começar e fechamento 

depois da leitura terminar. Este código também segue a mesma estrutura do código 
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anterior, entretanto observa-se que é definido somente o prescaler de 16 (50kS/s) e 

inicializa-se o cartão SD na função loop. Outra diferença fundamental é a utilização de 

“loop for”, para que se pudesse testar independentemente três hipóteses em uma 

mesma função loop. Esperava-se que se o barramento SPI fosse suficientemente rápido, 

de tal forma que, a "situação b" fosse a melhor combinação entre resposta rápida e 

segurança, mas a "situação c" também funcionaria. Experimentalmente, realizou-se a 

aquisição de um sinal de 1kHz e percebeu-se que, finalmente foi possível amostrar com 

fidelidade o sinal de entrada na memória do ATmega328 na "situação a". Entretanto, 

para gravar no cartão de memória, os resultados não foram satisfatórios com esse 

código, ou seja: as "situações b) e c)", mostraram um sinal com falseamento. Criaram-se 

dois vetores, colhidos diretamente na ferramenta serial monitor, sendo um com 100 

amostras e outro com 500 amostras e de posse com os LOG’s gravados no cartão de 

memória “LOG1” e “LOG2”, obteve-se os gráficos e resultados para as três situações. A 

mensagem exibida durante a execução do programa “fastdac” é mostrada nas Figuras 5-

11 e 5-12. 

 

  

Figura 5-11 – Entrada de 1kHz resposta do Código 2 “fastdac” ao fazer a leitura das 100 amostras para a 
ferramenta “Serial Monitor”. 
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Figura 5-12 – Entrada de 1kHz resposta do Código 2 “fastdac” ao gravar os LOG’s 1 e 2 no cartão de 
memória. 

Para o vetor com 100 amostras, colhido diretamente em “Serial Monitor”, tem-se 

o gráfico conforme Figura 5-13. 

 

Figura 5-13 – Resposta ao sinal de 1kHz, código “fastdac”: vetor com 100 amostras, colhido diretamente 
em “Serial Monitor”, "situação a". 

 

Para o vetor com 500 amostras, colhido diretamente em “Serial Monitor”, tem-se 

o gráfico conforme Figura 5-14. 
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Figura 5-14 – Resposta ao sinal de 1kHz, código “fastdac”: vetor com 500 amostras, colhido diretamente 
em “Serial Monitor”, "situação a". 

Para o “LOG1”, gravado no cartão de memória e salvo na área de trabalho do PC a 

posteriori, tem-se o gráfico conforme Figura 5-15. 

 

Figura 5-15 – Resposta ao sinal de 1kHz, código “fastdac”: LOG1.txt, gravado no cartão de memória, 
“situação b”. 

Para o “LOG2”, gravado no cartão de memória e salvo na área de trabalho do PC a 

posteriori, tem-se o gráfico conforme Figura 5-16. 
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Figura 5-16 – Resposta ao sinal de 1kHz, código “fastdac”: LOG2.txt, gravado no cartão de memória, 
“situação c”. 

Era esperado um sinal senoidal em todos os casos, entretanto, das três situações 

implementadas no código “fastdac”, graficamente percebe-se que a pior delas é a 

“situação c” onde se altera tanto a amplitude do sinal como a frequência, portanto não se 

perdeu mais tempo com implementação desse tipo: com abertura antes da leitura 

começar e fechamento depois da leitura terminar. A “situação b” também não se 

mostrou viável: o sinal adquirido também apresentou deformações, embora sua 

amplitude apresente maior regularidade que anteriormente. Finalmente, tem-se a 

“situação a”, onde o sinal adquirido é fiel ao sinal de entrada. Na Figura 5-14, tem-se 500 

amostras colhidas em sequência pela ferramenta “Serial Monitor”, observa-se uma união 

do sinal entre cada conjunto de 100 amostras. Considerou-se este efeito absolutamente 

normal, tendo em vista que há perda de amostras entre cada conjunto de 100 iterações. 

A partir dos experimentos com o código “fastdac”, iniciou-se uma nova etapa, 

bem próxima do objetivo a ser atingido nesta pesquisa: a possibilidade de salvamento do 

sinal amostrado com fidelidade ao sinal de entrada em uma memória de massa. Para tal, 

usou-se o Código 3, "Datalogger_MEMSD" no ANEXO III.  Na função loop deste programa, 

tem-se a leitura na entrada analógica “A0” do Arduino e gravação de 100 amostras na 

memória RAM do ATmega328 e em seguida percorre-se este vetor e grava-se as 100 

amostras, uma a uma no cartão SD. Há de se observar que a partir do término da 

gravação do vetor no micro controlador até o fim da gravação deste vetor no cartão de 

memória, AMOSTRAS SÃO PERDIDAS! Entretanto, tem se uma leitura fiel ao sinal de 
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entrada, e é possível calcular o tempo perdido entre cada conjunto de 100 amostras 

colhidas. A Figura 5-17 mostra o gráfico das amostras colhidas e gravadas no arquivo 

“DATALOG”, e salvos em um PC, de um sinal senoidal de 1kHz. 

 

Figura 5-17 - Resposta ao sinal de 1kHz, código “Datalogger_MEMSD”: DATALOG.txt, gravado no cartão de 
memória . 

Tem-se então grande avanço na implementação do sistema de aquisição de dados 

pretendido: o sinal senoidal foi amostrado com alta fidelidade e conseguiu-se gravar os 

dados em uma memória de massa (cartão MicroSD). Resta saber o tempo gasto 

durante a amostragem do sinal e o tempo perdido entre cada conjunto de 100 

amostras. Utilizando a função micros (), em um processo de modificação do código, 

criaram-se as variáveis “unsigned long tempo_inicio” e “unsigned long tempo_fim”. Para 

avaliar o tempo gasto durante a amostragem do sinal, colocou-se “tempo_inicio = 

micros();” antes do loop for responsável abertura, fechamento e gravação de arquivos 

no cartão SD e “tempo_fim = micros();” depois do processo A Figura 5-18 ilustra esta 

modificação no código. Para avaliar o tempo gasto entre cada conjunto de 100 amostras, 

colocou-se “tempo_inicio = micros();” antes do loop for responsável abertura, 

fechamento e gravação de arquivos no cartão SD e “tempo_fim = micros();” depois do 

processo. A Figura 5-19 ilustra esta modificação no código. Para os dois casos, tem-se 

então a instrução “Serial.print(tempo_fim – tempo_inicio);” que manda o ∆t para a 

ferramenta “Serial Monitor”. Usou-se um tratamento estatístico para o experimento: 

colheram-se diretamente os tempos em “Serial Monitor” e montou-se a Tabela 5-2 para 

que se obtenha uma estimativa de tempo gasto durante a amostragem e o tempo 
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perdido entre conjuntos de 100 amostras (durante gravação no cartão SD). Para o 

primeiro tempo realizou-se 56000 iterações, no segundo, tem-se 68600 iterações. 

 

 

 

Figura 5-18 – Modificação no código “Datalogger_MEMSD”, para estimação de tempo gasto durante a 
amostragem. 

 

 

Figura 5-19 – Modificação no código “Datalogger_MEMSD”, para estimação de tempo gasto durante 
procedimentos de escrita no cartão SD. 
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Tempo (µs) gasto 

durante a amostragem  

Tempo (µs) perdido durante 

abertura, fechamento, e gravação 

no cartão SD entre cada conjunto 

de 100 amostras 

Média AB 1.8105e+003 1.2341e+006 

Desvio Padrão σ 4.1083 9.0784e+004 

 

Tabela 5-2 – Estimativa do tempo de amostragem do sinal e tempo de escrita no cartão SD. 

 

De acordo com a tabela 5-2, assume-se que o tempo de leitura de 100 amostras é 

de aproximadamente 1,8105 [mS] e o tempo de escrita no cartão MicroSD para as 100 

amostras é de 1,2341 [S]. Faz-se importante entender que durante o tempo de 1,2341 

segundos, o sistema estará perdendo amostras, pois estará realizando os procedimentos 

de gravação do vetor armazenado da memória RAM do ARDUINO para o cartão MicroSD. 

Portanto, o que este código implementa é a união de amostragens de alta fidelidade, pela 

configuração prévia do prescaler  e perda de amostras entre cada conjunto de 100 

iterações (durante a gravação para o cartão de memória). 

O Código 4: "Datalogger_MEMSD2", que encontra-se no ANEXO IV é uma evolução 

do programa explicado anteriormente: percebe-se que quanto maior o número de 

iterações, tem-se uma maior parcela do sinal amostrado com alta fidelidade porém tem-

se também um maior tempo de escrita na memória de massa.  Observa-se que o ideal 

seria gravar o sinal em memórias mais rápidas, tal como a memória RAM do próprio 

micro controlador, ou em uma memória do tipo EEPROM, também internamente no 

micro. Porém, o que se tem é uma pequena quantidade de memória da plataforma 

escolhida. Segundo o próprio fabricante: 

 

“The ATmega328 chip found on the Uno has the following amounts of memory: 

Flash  32k bytes (of which .5k is used for the bootloader) 

SRAM   2k bytes 

EEPROM 1k byte" 
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Há outras plataformas com mais recursos disponíveis para uso, por exemplo: o 

Hardware de outro micro controlador da família ARDUINO, é superior e certamente os 

resultados seriam melhores no uso desta outra plataforma, mesmo assim, considera-se 

pouca memória “rápida” a ser trabalhada:  

 

“The ATmega2560 in the Mega2560 has larger memory space : 

Flash  256k bytes (of which 8k is used for the bootloader) 

SRAM   8k bytes 

EEPROM 4k byte” 

 

Tem-se apenas 2k bytes de SDRAM no ADRUINO UNO e tem-se 8k bytes no 

ARDUINO MEGA. Enquanto tem-se apenas 1k byte de EEPROM no primeiro, encontram-

se disponíveis 4k bytes no segundo. A memória Flash, que é a memória de programa não 

é tão significativa para a aplicação desejada, pois o código embarcado é pequeno se 

comparado a outras aplicações mais complexas. Levando em conta as limitações do 

ARDUINO UNO, procurou-se otimizar o programa anterior, aumentando-se o número de 

iterações e retirando-se instruções desnecessárias. Além de se testar o programa com 

sinais senoidais, faz-se a aquisição do sinal ITE pela primeira vez. Conforme ANEXO IV, o 

programa faz 450 iterações e todas as mensagens que eram enviadas à interface “Serial 

Monitor” foram retiradas. A Figura 5-20 mostra a ferramenta “Serial Monitor” durante a 

execução do programa "Datalogger_MEMSD2". 

 

 

 

Figura 5-20 – Resposta do código 4 “Datalogger_MEMSDV2” na interface “Serial Monitor” ao sinal de 1kHz. 
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Experimentou-se sinais senoidais de 1kHz, 6kHz e tentou-se pela primeira vez 

fazer a aquisição do sinal de interesse ITE. As Figuras 5-21, 5-22 e 5-23 ilustram os 

sinais adquiridos. 

 

Figura 5-21 – Resposta ao sinal senoidal de 1kHz, código “Datalogger_MEMSDV2”: adquirido e gravado no 
cartão MicroSD no arquivo DATA.txt. 

 

 

Figura 5-22 – Resposta ao sinal senoidal de 6kHz, código “Datalogger_MEMSDV2”: adquirido e gravado no 
cartão MicroSD no arquivo DATA.txt. 
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Figura 5-23 – Resposta ao sinal ITE, código “Datalogger_MEMSDV2”: adquirido e gravado no cartão 
MicroSD no arquivo DATA.txt. 

A resposta exibida pelos gráficos mostra que o sistema consegue amostrar o sinal 

com fidelidade, entretanto algumas análises devem ser consideradas acerca dos 

resultados: Nas figuras 5-21 e 5-22 é possível ver claramente a união entre as 450 

amostras adquiridas e a amplitude máxima do sinal foi razoavelmente amostrada, sendo 

que na última, o ruído de quantização, que fora abordado no capítulo 3 é maior nos 

picos, por conta da frequência do sinal ser maior (6kHz). O sinal ITE, que ocorre a 

aproximadamente 6kHz pôde ser adquirido uma única vez, durante uma aquisição de 

uma grande quantidade de amostras. Através da figura 5-23 podemos ver que o sinal foi 

amostrado com alta fidelidade, porém o sistema amostra também com fidelidade um 

grande período de tempo de inatividade entre os impulsos (que é da ordem de 

milissegundos conforme as Tabelas 2.1 e 2.2). Portanto, conclui-se que para adquirir 

sinais impulsivos, é necessário utilizar outro tipo de técnica, para que ele possa ser 

reproduzido e analisado corretamente no tempo. 

5.3. Processamento Digital de Sinais: filtros digitais e a aquisição 
do sinal ITE, Código 5: "Datalogger_MEMSD3” 

A teoria de processamento digital de sinais não é trivial e exige grande esforço 

para pleno entendimento. O MATLAB possui alguns comandos para simulações de 
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Filtros Digitais Tipo FIR tais como: hamming, hanning, kaiser, blackman, bartlett, 

chebwin, boxcar, kaiserrord, filter, freqz, entre outros. Felizmente, para que finalmente se 

responda à questão desta pesquisa, não é necessário adentrarmos profundamente em 

todo o rigor matemático que a teoria de processamento e filtragem de sinais exige. 

Sendo assim, mostrou-se experimentalmente pela análise da Figura 5-23 o porquê de 

não ser possível amostrar com fidelidade sinais impulsivos com um grande 

intervalo de inatividade entre os impulsos, quando não se tem possibilidade de fazer 

um grande número de iterações (este é o caso: pouca memória RAM disponível na 

plataforma usada). Uma vez entendido esta questão, faremos um processamento do 

sinal de interesse, a fim de que se possa avaliar corretamente ao menos a amplitude do 

sinal no tempo. 

Para o entendimento do tipo de processamento que se deseja fazer, faremos pela 

última vez a utilização de um sinal senoidal de 1kHz e amplitude constante de 

aproximadamente 4,5Vmáx e usaremos o programa “fastdac”, já discutido 

anteriormente no Capítulo 5.2. Suponhamos que não se deseja, ou simplesmente não é 

necessário amostrar valores negativos deste sinal. A retirada desta porção do sinal 

amostrado representa um maior número de amostras de interesse dentro do vetor 

gravado na memória RAM do micro controlador. A Figura 5-24 mostra a modificação 

feita no código que promove um “Filtro Digital” para o sinal amostrado. Foi criada uma 

variável global “int filtro=512;”. O valor definido está baseado na correspondência que o 

retorno da função analogRead () que vai de 0 a 1023 tem com a tensão de saída que é de 

0 a 5V. A Tabela 5-3 mostra esta correspondência de valores. Há de se considerar o 

offset que já é inerente ao sistema de aquisição de sinais que tem o valor de 2,5VDC, ou 

seja, o sinal senoidal está centrado em 2,5 que corresponde ao valor em analogRead () 

de aproximadamente 512. Por esta razão a constante inteira foi definida como 512. 

Importante destacar para que se possa comparar adequadamente o valor da variável 

com o valor retornado pela função de leitura da entrada analógica do ADC, estas devem 

ser do mesmo tipo, neste caso “int”, inteiro. A resposta a esta implementação é exibida 

na Figura 5.25. 
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Figura 5-24 – Modificação do código “fastadac”: introdução de “Filtro Digital”. 

 

Retorno inteiro da função 

analogRead () 

Tensão correspondente  

de saída (V) 

1023 5 

512 2,5 

256 1,25 

128 0,625 

64 0,3125 

32 0,15625 

16 0,078125 

8 0,0390625 

4 0,01953125 

2 0,009765625 

0 0,0048828125 

Tabela 5-3 – Correspondência entre valor retornado pela função analogRead e tensão de saída 
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Figura 5-25 – Resposta ao sinal de 1kHz, código “fastdac” modificado: vetor com 100 amostras, colhido 
diretamente em “Serial Monitor”, implementação de filtro digital. 

Não menos importante que o resultado exibido na Figura 5-25 que está de acordo 

com o a proposição inicial é a análise deste comportamento: é possível retirar partes não 

desejáveis em uma amostragem e maximizar a o uso de um hardware para aplicações 

específicas. Se por um lado, temos que o ideal é amostrar o sinal integralmente, por 

outro, podemos definir quais partes do sinal conhecido nos interessam de fato. Por fim, 

lançar-se-á mão desta poderosa possibilidade para fazer a aquisição do sinal ITE e 

analisarmos corretamente a amplitude do sinal no tempo. 

A amplitude do sinal ITE é o parâmetro mais relevante que se deseja analisar no 

tempo neste sistema proposto. Isto porque, se o período de ocorrência dos impulsos não 

estiver rigorosamente de acordo com as Tabelas 2.1 e 2.2; o ATC embarcado já indica ao 

operador do trem perda de código de velocidade, o defeito é franco e permanente no 

CDV em questão. Já a amplitude varia, e isto é inerente a este sistema: quanto mais 

próximo o trem estiver do bonde de impedância na configuração emissor do CDV em 

questão, maior a amplitude máxima do ITE, pois à medida que o trem se afasta do bonde 

emissor, ocorre queda de tensão promovida pela resistividade do trilho que aumenta. 

Como já explicado no Capítulo 1, o trilho é caminho de circulação da corrente de 

sinalização. Sendo assim, o programa final desenvolvido para o sistema de aquisição de 

dados deve ser capaz de amostrar com fidelidade e com a menor perda de amostras 

possível do sinal ITE. 
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Usando o mesmo conceito ilustrado Figura 5-24, modificou-se o código “fastdac” 

variando-se a constante de filtro “int filtro” e aplicou-se um sinal ITE na entrada do 

sistema de aquisição conforme Figura 5-26. 

 

 

Figura 5-26 – Sinal ITE de entrada ao sistema de aquisição. 

 

Não se avaliou inicialmente o tempo gasto para geração do vetor, que neste 

código, possui 100 amostras. Os resultados são mostrados nas Figuras 5-27 a 5-34. 
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Figura 5-27 – Entrada ITE, resposta do Código 2 “fastdac” com filtro digital, constante = 514. 

 

Figura 5-28 – Entrada ITE, resposta do Código 2 “fastdac” com filtro digital, constante = 516 

 

Figura 5-29 – Entrada ITE, resposta do Código 2 “fastdac” com filtro digital, constante = 520. 
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 Figura 5-30 – Entrada ITE, resposta do Código 2 “fastdac” com filtro digital, constante = 528. 

 

Figura 5-31 – Entrada ITE, resposta do Código 2 “fastdac” com filtro digital, constante = 544. 

 

Figura 5-32 – Entrada ITE, resposta do Código 2 “fastdac” com filtro digital, constante = 576. 
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Figura 5-33 – Entrada ITE, resposta do Código 2 “fastdac” com filtro digital, constante = 640. 

 

Figura 5-34 – Entrada ITE, resposta do Código 2 “fastdac” com filtro digital, constante = 768 

 

Em seguida, ainda utilizando o mesmo conceito, criou-se o Código 5, que está no 

ANEXO V, “Datalogger_MEMSDV3”, variando-se a mesma constante de filtro “int filtro”. 

Aplicou-se o mesmo sinal ITE, tal como a Figura 5-26. Os gráficos gerados são mostrados 

conforme as Figuras 5.35 a 5-44. O máximo de iterações que se conseguiu sem que 

mensagens de erro fossem exibidas, foi de 400. 
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Figura 5-35 – Entrada ITE, resposta do Código V “Datalogger_MEMSDV3”, filtro digital, constante = 514. 

 

Figura 5-36 – Entrada ITE, resposta do Código V “Datalogger_MEMSDV3”, filtro digital, constante = 520. 

 

Figura 5-37 – Entrada ITE, resposta do Código V “Datalogger_MEMSDV3”, filtro digital, constante = 524. 
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Figura 5-38 – Entrada ITE, resposta do Código V “Datalogger_MEMSDV3”, filtro digital, constante = 526. 

 

Figura 5-39 – Entrada ITE, resposta do Código V “Datalogger_MEMSDV3”, filtro digital, constante = 527. 

 

Figura 5-40 – Entrada ITE, resposta do Código V “Datalogger_MEMSDV3”, filtro digital, constante = 528. 
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Figura 5-41 – Entrada ITE, resposta do Código V “Datalogger_MEMSDV3”, filtro digital, constante = 529. 

 

Figura 5-42 – Entrada ITE, resposta do Código V “Datalogger_MEMSDV3”, filtro digital, constante = 530. 

 

Figura 5-43 – Entrada ITE, resposta do Código V “Datalogger_MEMSDV3”, filtro digital, constante = 544. 
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Figura 5-44 – Entrada ITE, resposta do Código V “Datalogger_MEMSDV3”, filtro digital, constante = 576. 

Por fim montou-se uma tabela para estimar-se o tempo de processamento do 

sinal ITE, para diferentes constantes de filtro o Código V. A Tabela 5-4 foi montada a 

partir de aquisição de 8000 amostras para cada constante de filtro. A Figura 5-45 mostra 

a modificação feita para coleta dos dados. O tempo de gravação do arquivo no cartão de 

memória é constante (o vetor tem 400 amostras) e tem valor aproximado de quatro 

vezes o tempo de gravação para um vetor de 100 amostras, que já fora estimado e 

exibido na Tabela 5-2. Portanto tempo abertura, fechamento e gravação no cartão 

de memória é de 4 * 1,2341 [s] ≌≌≌≌ 4,9364 [s]. 

 

 

Figura 5-45 – Modificação do programa “Datalogger_MEMSDV3”, para estimativa do tenpo de 
processamento de 400 amostras do sinal ITE. 
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 T(µs) Const. 

filtro = 514 

T(µs) Const. 

filtro = 520 

T(µs) Const. 

filtro = 524 

T(µs) Const. 

filtro = 526 

T(µs) Const. 

filtro = 528 

T(µs) Const. 

filtro = 530 

T(µs) Const. 

filtro = 544 

T(µs) Const. 

filtro = 576 

 
 

739608 

 

6018064 

 

14756056 

 

20208960 

 

24813484 

 

23393596 

 

28881484 

 

38032084 

 
 

670516 

 

4611708 

 

12101916 

 

17159472 

 

23692252 

 

22101752 

 

31665180 

 

37453452 

 
 

705488 

 

4786056 

 

11977604 

 

17325868 

 

24198324 

 

21405228 

 

32903500 

 

37423340 

 
 

610180 

 

4498088 

 

12485600 

 

15796236 

 

23451376 

 

22206828 

 

32839704 

 

37914728 

 
 

657812 

 

4813328 

 

11540452 

 

17183972 

 

23855760 

 

22808600 

 

34179428 

 

38062876 

 
 

626160 

 

5124124 

 

12918508 

 

16417284 

 

23397392 

 

21828436 

 

33699292 

 

38442360 

 
 

676376 

 

4613604 

 

12022004 

 

17671560 

 

24795128 

 

21774628 

 

33714508 

 

37727488 

 
 

643804 

 

4577392 

 

12831020 

 

17324276 

 

24069880 

 

21894980 

 

33722292 

 

37087000 

 
 

651588 

 

4502740 

 

12201232 

 

16966020 

 

24459824 

 

21770788 

 

34073884 

 

37101520 

 
 

675304 

 

4627988 

 

12462012 

 

17469076 

 

23436972 

 

21813572 

 

33713456 

 

37753196 

 
 

676480 

 

4931992 

 

11678976 

 

16583468 

 

23420608 

 

20093960 

 

33393136 

 

36756516 

 
 

640192 

 

4315880 

 

13076328 

 

16600768 

 

23414248 

 

20116080 

 

33733956 

 

37242484 

 
 

586372 

 

4317460 

 

12513864 

 

18009512 

 

23908484 

 

21735176 

 

33818684 

 

37700088 

 
 

693376 

 

4303216 

 

12350328 

 

18345060 

 

24048020 

 

21499724 

 

34007164 

 

37055508 

 
 

697364 

 

4451356 

 

12572016 

 

17639244 

 

24467776 

 

19425720 

 

33723508 

 

38458668 

 
 

695628 

 

4819916 

 

12013568 

 

17243204 

 

23581600 

 

20231568 

 

33705716 

 

37091664 

 
 

673948 

 

4511716 

 

12720692 

 

16025352 

 

22990864 

 

20391700 

 

33386620 

 

37105576 

 
 

661292 

 

4511512 

 

12317640 

 

16748576 

 

24344076 

 

19742176 

 

33727508 

 

37104360 

 
 

643748 

 

4524040 

 

12166692 

 

17959744 

 

24566368 

 

20782760 

 

33988196 

 

37058968 

 
 

705968 

 

4804808 

 

12604024 

 

17982480 

 

23417640 

 

20765060 

 

34005408 

 

36917560 

AB 
6.6656e

+005 

4.6832e

+006 

1.2466e

+007 

1.7333e

+007 

2.3917e

+007 

2.1289e

+007 

3.3344e

+007 

3.7474e

+007 

σ 
3.5044e

+004 

3.7022e

+005 

6.5180e

+005 

9.3111e

+005 

5.1898e

+005 

1.0252e

+006 

1.1630e

+006 

4.9440e

+005 
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Tabela 5-4 – Estimativa do tempo de processamento de 400 amostras do sinal ITE, código 
“Datalogger_MEMSDV3” para diferentes constantes de filtro. 

 

Pela tabela 5-4 observa-se que o tempo estimado para a constante de filtro 

igual a 514 é de aproximadamente 666,56 milissegundos. Já para as constantes 520; 

524; 526; 528; 530; 544 e 576 têm-se valores na ordem de segundos: 4,6832; 

12,466; 17,333; 23,917; 21,289; 33,334 e 37,474 segundos, respectivamente. O 

resultado é razoável: pelo gráfico da Figura 5-35, quando a constante de filtro é 514, o 

processamento é mais rápido pelo fato de se ter apenas 2 pulsos amostrados durante as 

400 amostras. Analisando o algoritmo do filtro, Figura 5-45, o que ocorre é o seguinte: o 

“loop for” indexa a constante i de zero a 399, totalizando 400 amostras. Se o valor na 

entrada analógica zero é maior que a constante filtro, o resultado é uma VERDADEIRO, e 

o vetor sensor[i] é gravado na posição i. Caso contrário, o resultado é FALSO e o índice i 

volta à posição anterior. Percebe-se que os impulsos não estão unidos, tal como os das 

Figuras 5-40 em diante porque, como a referência é 512 (2,5VDC) e o filtro encontra-se 

em 514, ruídos próximos à referência são amostrados e o sinal tem o aspecto espaçado 

das Figuras 5.35 a 5.37. À medida que se aumenta a constante de filtro, têm-se mais 

pulsos amostrados, porém o tempo de processamento do sinal também aumenta. A 

amplitude máxima do sinal foi coerentemente exibida, em conformidade com o sinal de 

entrada. Nesse processo de amostragem, não é possível avaliar o período do sinal, 

devido à pequena quantidade de memória rápida disponível na plataforma escolhida, 

optou-se por um processamento do sinal, no qual pelo menos amplitude possa ser 

avaliada corretamente no tempo. 

Como não se avaliou os tempos nos gráficos das Figuras 5-27 a 5-34, é possível 

apenas avaliar qualitativamente o sinal e observar que é necessário um número mínimo 

de iterações, caso contrário o sinal pode não ser convenientemente amostrado, como é o 

caso da Figura 5-27, onde apenas se adquiriu ruídos próximos à referência. Fora este 

gráfico, todos os outros amostraram o sinal impulsivo com amplitude máxima coerente 

com o sinal de entrada (por volta de 4,3Vmáx). Também nestes gráficos, não se pode 

avaliar o período do sinal, devido ao baixo numero de iterações do programa e o 

processamento sofrido pela filtragem digital. 

Conclui-se que com o código “Datalogger_MEMSDV3”, no ANEXO 5 e a plataforma 

Arduino UNO,  é possível amostrar fielmente o sinal ITE, com perda ente amostras de 
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aproximadamente 4,9364 [s] e o tempo de processamento do sinal depende da 

constante de filtro que pode variar entre 666,56 [ms] a 37,474 [s], dependendo da 

configuração desta constante. Quanto menor a constante (mais próxima da referência), 

menos pulsos são amostrados e mais rápido é o processamento do sinal. Quanto maior a 

constante, maior é o tempo de processamento e mais impulsos são amostrados. O tempo 

para que os procedimentos de gravação do vetor de amostras da memória RAM do 

ARDUINO no cartão SD é constante e durante este processo, amostras são perdidas.  
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Capítulo 6 

Conclusão 

Através desta pesquisa, foi possível compreender que existem várias técnicas de 

aquisição de dados e que a escolha adequada do sistema de aquisição está intimamente 

ligada às características e parâmetros do sinal de interesse. Para processos que variam 

mais lentamente no tempo, os sistemas de aquisição de dados que utilizam interface 

serial ou USB se mostram adequados, entretanto, para sinais com frequências mais 

elevadas, o padrão de comunicação serial impõe grandes limitações. No caso da interface 

USB, a capacidade de fornecer energia ao periférico mostrou-se uma excelente 

vantagem, todavia, este tipo de interface não atende à aplicação desejada devido à 

frequência do sinal de interesse não ser suportada. Sistemas baseados em computador 

(PC), dotados de placas de aquisição de dados “plug-in” que podem ser encaixadas 

diretamente no barramento do computador, certamente atenderiam os requisitos de 

velocidade (interface PCI Express, por exemplo), entretanto, seus elevados custos 

inviabilizariam a aplicação desejada, além do mais, considerando que no caso desta 

aquisição de dados, que deve ser feita na cabine do TUE, os sistemas embarcados seriam 

os mais adequados para esta aplicação. 

Sistemas embarcados de aquisição de dados com protocolos de comunicação 

proprietários mostram-se mais eficientes, porém pouco flexíveis; nesse sentido a 

tentativa de se desenvolver um sistema de aquisição customizado (conversão com clock 

de 1MHz ao ADC), mostrou-se uma experiência positiva e a custos bem inferiores se 

comparados aos que seriam empenhados em sistemas proprietários. Sinais periódicos 

são mais fáceis de amostrar, devido à sua simetria, não necessitando, na maioria dos 

casos de nenhum tipo de processamento de sinal. Já os sinais impulsivos mostraram-se 

mais difíceis de amostrar, necessitando de grande número de iterações para que o 

período também possa ser devidamente avaliado no tempo. Os conceitos e ideias aqui 

abordados podem ser generalizados para qualquer outra plataforma, desde que a tensão 
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máxima na entrada analógica seja respeitada, podendo ser necessário o 

condicionamento do sinal. 

É sabido que se a amplitude do sinal ITE diminuir abaixo de um determinado 

valor definido no projeto do sistema, isto ocasiona a parada do trem na via comercial. 

Não foi possível testar o protótipo a tempo na via sinalizada de testes, porém este 

protótipo desenvolvido viabiliza a aquisição do sinal ITE durante todo o trecho, para 

avaliar a amplitude do sinal no tempo e a análise pode ser feita posteriormente com 

auxílio de softwares de computador, tais como MATLAB, EXCEL, DIAdem e outros. A 

análise do sinal nos circuitos de via a ITE certamente pode melhorar a performance do 

sistema com diagnóstico e reestabelecimento otimizados. 

Para trabalhos futuros, é razoável pensar em concatenar junto com o vetor do 

sinal, um vetor de tempo. Para isto outras plataformas com quantidade maior de 

memória RAM disponível internamente ao microcontrolador seriam mais adequadas. 
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