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1. ARQUITECTURA DO SISTEMA 

 

O Sistema de Monitorização de Extensómetros (SME) monitora 540 canais de extensómetros 

ao longo de 150 metros de obra. A solução escolhida é baseada em FieldPoint, sistema de 

monitorização da National Instruments. Este sistema é constituído por unidades de controlo 

local e comunicação com o servidor, e módulos de condicionamento e aquisição de sinais. 

A aplicação específica é desenvolvida em LabVIEW, linguagem de programação gráfica da 

National Instruments. 

A figura seguinte representa a arquitectura do SME. 

 

Figura 1 – Arquitectura do SME 

 

Existem 2 computadores, com os nomes Servidor 1 e Servidor 2, que funcionam em paralelo 

e garantem redundância de funcionamento da aplicação, nomeadamente no registo dos 

dados provenientes das unidades de aquisição de dados. Estes 2 computadores estão 

ligados entre si e à Internet através de um hub/router. 

As unidades de aquisição de dados são controladas pelo computador através de uma rede 

de comunicações RS-485, que pode atingir uma distância máxima de 1200 metros. 



   

www.mcm-electronics.com  Pág. 4/41 

Maio, Carmo & Martins Lda 

Para facilitar a ligação dos vários sensores aos módulos FieldPoint de condicionamento e 

aquisição de sinais, dispõem-se estes módulos em caixas com todas as fichas de ligação ao 

exterior necessárias. Estas caixas possuem 32 canais de extensometria, ligações ao bus RS-

485 e alimentação externa da rede eléctrica. 

 

A aplicação específica de software tem como principais funções: 

 Aquisição e registo de sinais; 

 Detecção e transmissão de alarmes; 

 Emissão de relatórios; 

 Visualização dos dados adquiridos. 

Esta aplicação pode ser consultada localmente no computador activo (Servidor 1 ou 

Servidor 2), e remotamente via Internet (Servidor 1), mediante um mecanismo de controlo 

de acessos. A mesma aplicação é instalada num terceiro computador (cópia de segurança), 

exclusivamente para consulta da base de dados. 
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2. EQUIPAMENTO INSTALADO 

2.1. UNIDADES DE AQUISIÇÃO DE DADOS 

Perante a necessidade de monitorização de 540 canais de extensómetros, foi escolhida uma 

modularidade de 32 canais por unidade de aquisição de dados, adiante designada por caixa. 

Desta forma são fornecidas 20 caixas, das quais 2 são de reserva, com um conjunto de 

conectores de utilização simplificada, conferindo ao IST grande facilidade na instalação e 

manutenção do sistema. 

Cada caixa contém o seguinte equipamento: 

 1 Caixa metálica com porta de acrílico (com dimensões 60x20x15 cm); 

 1 Módulo controlador FP-1001; 

 4 Módulos de condicionamento e aquisição FP-SG-140 e bases FP-TB-1; 

 1 Fonte de alimentação; 

 5 Fichas DB-25 fêmea (25 pinos); 

 2 Fichas DB-9 para ligação RS-485 (9 pinos); 

 1 Ficha de alimentação eléctrica (220V AC). 

 

No diagrama seguinte, esquematiza-se a unidade de aquisição de dados (caixa). 

 

 

Figura 2 – Unidade de aquisição de dados 

 

As ligações às interfaces são descritas nos pontos seguintes. 
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Na figura seguinte apresenta-se um esquema com as dimensões da caixa e dos suportes 

para fixação. 

 

 

Figura 3 – Dimensões da Unidade de Aquisição de Dados 

 

Existem 4 pontos de fixação com os espaçamentos indicados na figura. 

Aconselha-se a fixação de 4 parafusos por caixa nas paredes das cabines, do tipo M8 (rosca 

métrica, com diâmetro de 8 mm). São necessários no mínimo 20 mm de rosca livre para 

fixação da porca. A fixação dos parafusos será efectuada pelo dono do projecto. 

 

2.1.1. ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA (220V AC)  

 

Esta interface é ligada à rede eléctrica monofásica (220V AC), através do cabo de ligação 

fornecido. 

 

  

Figura 4 – Ligação à rede eléctrica 

javascript:showZoom('images/C458156-07.jpg')
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2.1.2. BUS RS-485  

 

Existem 2 interfaces deste tipo. Uma é ligada ao cabo proveniente do computador ou da 

caixa anterior e a outra interface é ligada à caixa seguinte. Na última interface não ligada 

deve ser colocado o terminador fornecido com este sistema. 

 

Figura 5 – Interface RS-485 (Ficha DB-9) 

 

Na tabela e figura seguinte encontram-se as ligações da interface RS-485 (Ficha DB-9). 

 

Pinos Função 

1 GND 

4 RX+ 

5 RX- 

8 TX+ 

9 TX- 

Tabela 1 – Ligações da interface RS-485 (ficha DB-9) 

 

Na figura seguinte é exemplificada a configuração de uma ficha DB-9 macho (vista de 

frente). 

 

 

Figura 6 – Pinout do interface RS-485 
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2.1.3. LIGAÇÃO AOS SENSORES  

 

Existem 5 interfaces deste tipo, cada uma comportando 6 canais da seguinte forma: 

 Ficha 1 – canais 1 a 6; 

 Ficha 2 – canais 7 a 12; 

 Ficha 3 – canais 13 a 18; 

 Ficha 4 – canais 19 a 24; 

 Ficha 5 – canais 25 a 30. 

 

 

Figura 7 – Interface com extensómetros (ficha DB-25) 

 

Cada unidade de aquisição de dados do SME está configurada para o condicionamento de 

extensómetros em ¼ de ponte, sendo o equilíbrio da ponte de Wheatstone efectuada 

externamente, conforme indicado na figura seguinte. O sistema pode também ser 

configurado para leituras em ½ ponte e ponte completa. 

 

 

Figura 8 – Condicionamento dos extensómetros 

 

A figura anterior representa o condicionamento efectuado por cada canal de leitura, de cada 

sensor, em configuração ¼ de ponte. As variáveis da mesma figura representam: 

 Vex – Tensão de excitação ou alimentação; 

 Vout – Tensão lida do sensor; 

 R2 – Resistência que completa a ponte de Weathstone (350); 

javascript:showZoom('images/C457478-01.jpg')
javascript:showZoom('images/C457478-01.jpg')
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 RL – Resistência do fio; 

 R1 – Resistência do extensómetro onde vão ser medidas as deformações (350). 

 

Os pontos marcados nos fios da mesma figura representam: 

 P+ – Ligação ao extensómetro (contacto de fio único); 

 S- – Ligação ao extensómetro (contacto de fio duplo); 

 D – Ligação ao extensómetro (contacto de fio duplo). 

 

As ligações de cada conjunto de 6 extensómetros às fichas de interface são esquematizadas 

na tabela seguinte. 

 

Canal de Medida Número do pino 

Ficha 1 Ficha 2 Ficha 3 Ficha 4 Ficha 5 P+ S- D 

1 7 13 19 25 14 1 2 

2 8 14 20 26 3 15 16 

3 9 15 21 27 17 4 5 

4 10 16 22 28 6 18 19 

5 11 17 23 29 20 7 8 

6 12 18 24 30 9 21 22 

Tabela 2 – Ligações dos extensómetros às fichas de interface (pin-out) 

 

De acordo com a tabela anterior, a cada ficha DB-25 irá corresponder um conjunto de 6 

canais, conforme indicado na tabela seguinte. 

 

Ficha 1 Canais 1 a 6 

Ficha 2 Canais 7 a 12 

Ficha 3 Canais 13 a 18 

Ficha 4 Canais 19 a 24 

Ficha 5 Canais 25 a 30 

Tabela 3 – Distribuição dos canais de medida pelas fichas de interface 

 

Na figura seguinte é exemplificada a configuração de uma ficha DB-25 fêmea (vista de 

frente). 

 

Cabo 

Poente 

Cabo 

Nascente 
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Figura 9 – Pinout do interface de ligação aos extensómetros 

 

As ligações dos extensómetros às fichas DB-25 macho são da responsabilidade do IST, e 

são compatíveis com o sistema actualmente utilizado pelo IST. 

 

2.2. INSTALAÇÃO DAS CAIXAS EM CABINES 

 

Para albergar as unidades de aquisição de dados são disponibilizadas pelo dono do projecto 

6 cabines, com rede eléctrica monofásica e ligadas entre si de forma a conectar as caixas 

através do bus RS-485. 

A distribuição das caixas pelas cabines será efectuada de acordo com a tabela seguinte. 

 

Cabine Caixas 

1 1,2,3,4 

2 5,6 

3 7,8,9 

4 10,11,12 

5 13,14,15 

6 16,17,18 

Tabela 4 – Distribuição das caixas pelas cabines 

 

As unidades de aquisição de dados estão devidamente numeradas, e a sua colocação foi 

ordenada da direita para a esquerda e de cima para baixo em cada cabine. 
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2.3. COMPUTADORES 

 

Os 3 computadores que constituem o SME têm as seguintes características mínimas: 

 Pentium IV, 1.6GHz; 

 512Mb RAM; 

 HD 40Gb; 

 Leitor/gravador CD; 

 FDD; 

 2 Monitores TFT 15” / 1 Monitor TFT 17”; 

 Teclado; 

 Rato; 

 Sistema operativo Microsoft Windows XP (versão inglesa). 

 

2.4. HUB/ROUTER 

 

O acesso à Internet e a comunicação entre os computadores será assegurada por um 

equipamento hub/router. 

2.5. ACESSO INTERNET 

 

O acesso à Internet é do tipo ADSL com endereço de IP fixo. 
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3. APLICAÇÃO ESPECÍFICA 

 

Para cumprir na totalidade os requisitos do IST, foi desenvolvida uma aplicação na 

linguagem de programação gráfica LabVIEW, da National Instruments. 

A aplicação tem como principais funções: 

 Aquisição e registo de sinais; 

 Detecção e transmissão de alarmes; 

 Emissão de relatórios; 

 Visualização dos dados adquiridos. 

A aplicação pode ser consultada localmente no computador activo (Servidor 1 ou Servidor 

2), e remotamente via Internet (Servidor 1), mediante um mecanismo de controlo de 

acessos. 

3.1. DIAGRAMA FUNCIONAL 

 

A aplicação divide-se em 4 blocos com funcionalidades distintas: 

 Gestão da aquisição; 

 Interface com operador; 

 Servidor Web; 

 Controlo da aplicação. 

Destes 4 blocos, o operador apenas interage com a Interface com o operador localmente e 

via Internet, sendo os outros blocos responsáveis pelo correcto funcionamento do SME. 

Desta forma garante-se o funcionamento contínuo do núcleo da aplicação: aquisição, 

controlo e registo de dados. 

 

O bloco Gestão da Aquisição tem como funções: 

 Aquisição dos sinais provenientes dos sensores; 

 Verificação das condições de alarme funcional (alarmes e alertas); 

 Gestão do período de amostragem; 

 Transmissão de alarmes e alertas; 

 Detecção de extensómetros avariados, e desactivação automática depois de um 

período definido; 

 Registo dos dados recebidos na base de dados; 

 Gestão do bus RS-485. 

 



   

www.mcm-electronics.com  Pág. 13/41 

Maio, Carmo & Martins Lda 

O bloco Controlo da aplicação tem como funções: 

 Gestão da redundância entre PC’s; 

 Verificação de condições de alarme de sistema (ex. impossibilidade de aquisição 

de dados); 

 Possibilidade de parar a aquisição de dados temporariamente; 

 Verificação do estado geral do sistema (ex. espaço em disco). 

 

O bloco Servidor Web tem como função disponibilizar determinadas páginas da interface 

com o operador numa interface tipo web, mediante o controlo de acessos. 

 

O bloco Interface com operador permite a visualização dos dados e configuração da 

aplicação, e é tratado em detalhe na secção seguinte. 

 

Na figura seguinte está esquematizado o funcionamento da aplicação. 

 

 

Figura 10 – Diagrama de blocos da aplicação específica 
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3.2. ALARMES 

 

Os alarmes podem ter dois tipos de origem: 

 Medida – relacionado com a função do SME: monitorização de extensómetros, 

relativos aos valores de N e ; 

 Sistema – relacionado com a operação do SME (extensómetro avariado, problemas 

na comunicação com as unidades de aquisição de dados, erros de comunicação, …). 

Os alarmes são registados numa tabela de alarmes na base de dados, com um comentário 

relativo ao contexto. Os alarmes de medida são registados quando se verificam as 

condições de alarme (valor medido superior ao valor de alarme) e eventual regresso ao 

estado normal. Os alarmes podem ser consultados via relatório em formato Excel. 

Na configuração do sistema podem definir-se números de telefone móvel e endereços de e-

mail diferentes para os alarmes de medida e de sistema. 

3.3. INTERFACE COM OPERADOR 

 

A compra de um sistema de monitorização que automatiza todo o fluxo de trabalho, desde a 

aquisição do sinal até à produção de um relatório tem como principal objectivo a libertação 

do operador para a realização das tarefas de valor acrescentado, como a interpretação de 

resultados. A interface com o operador é bastante simples e intuitiva, e orientada aos 

resultados pretendidos. 

Esta interface tem um mecanismo automático de retorno ao estado inicial (menu Estado) ao 

fim de um período de tempo, para prevenir acessos indevidos. 

A aplicação disponibiliza ao operador 10 painéis ou menus de configuração: 

 Estado; 

 Valores; 

 Gráficos; 

 Alarmes Medida; 

 Eventos; 

 Relatórios; 

 Configuração;* 

 Sistema;* 

 Dados;* 

 Contactos. 

* menus disponíveis somente para o administrador. 
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De seguida apresenta-se a interface para cada um destes menus e as respectivas 

funcionalidades. 

3.3.1. MENU ESTADO 

 

 

Figura 11 – Menu Estado 

 

Este é o painel inicial da aplicação e não necessita de nome de utilizador para consulta. 

 

Este menu tem as seguintes funcionalidades: 

 Visualização do estado actual da aplicação; 

 Entrada de utilizador e palavra-chave; 

 Visualização de dados relativos ao sistema (alarmes, estado da aquisição, 

identificação, espaço em disco, …). 
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3.3.2. MENU VALORES 

 

 

Figura 12 – Menu Valores 

 

Este menu tem as seguintes funcionalidades: 

 Visualização em tempo real dos valores adquiridos em todos as escoras; 

 Escolha da grandeza N, Mh, Mv ,M, min , max ,med; 

 Escolha do sinal  a, b, e c.* 

* opções disponíveis somente para o administrador. 
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3.3.3. MENU GRÁFICOS 

 

 

Figura 13 – Menu Valores Gráficos 

 

Este menu tem as seguintes funcionalidades: 

 Visualização gráfica ao longo do tempo dos valores adquiridos em todos as 

escoras; 

 Possibilidade de escolha de uma ou duas escoras, um alinhamento ou um nível, ou 

todas as escoras; 

 Possibilidade de comparação de duas escoras; 

 Escolha da grandeza N, Mh, Mv ,M, min , max ,med; 

 Escolha do sinal  a, b, e c.* 

* opções disponíveis somente para o administrador. 

 

O intervalo de tempo a visualizar pode ser escolhido de duas formas: 

 Indicando tempo inicial e tempo final; 
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 Escolhendo um período anterior ao tempo actual (tempo final será a data e hora 

no momento da actualização e tempo inicial é determinado a partir do período 

escolhido). 

Pode introduzir-se o tempo inicial e final através de um formato standard directamente nos 

campos respectivos (formato: aaaa.mm.dd hh -> ano com quatro dígitos, mês com dois 

dígitos, dia do mês com dois dígitos, e hora com dois dígitos – devidamente separados por 

pontos ou espaços conforma indicado). Os botões “CAL” permitem escolher as datas e horas 

iniciais e finais através de um calendário. 

Para escolher o modo baseado no tempo actual, escolhe-se o botão “TEMPO ACTUAL” e o 

período no botão à sua direita. 

Depois de escolhidas as escoras e representar e o intervalo de tempo deve escolher-se 

“ACTUALIZAR” para obter a representação gráfica pretendida. 

 

Através do botão “ZOOM” (lupa à direita do gráfico) podem fazer-se ampliações sobre os 

gráficos. Para retornar à escala automática deve escolher-se “ESCALA AUTO”. 

 

A escolha das escoras a representar graficamente é efectuada através do menu 

representado na figura seguinte, obtido a partir do botão “ESCORAS”. 

 

 

Figura 14 – Menu Selecção de Escoras 
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3.3.4. MENU ALARMES MEDIDA 

 

 

Figura 15 – Menu Alarmes Medida 

 

Neste menu podem visualizar-se as listas com: 

 Últimos alertas; 

 Últimos alarmes. 
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3.3.5.  MENU EVENTOS 

 

 

Figura 16 – Menu Eventos 

 

Neste menu o operador pode introduzir eventos temporais na base de dados que são 

disponibilizados nos relatórios manuais. 

 

Pode introduzir-se a data e hora através de um formato standard directamente nos campos 

respectivos (formato: aaaa.mm.dd hh -> ano com quatro dígitos, mês com dois dígitos, dia 

do mês com dois dígitos, e hora com dois dígitos – devidamente separados por pontos ou 

espaços conforma indicado). O botão “CAL” permite escolher a data e hora através de um 

calendário. 

 

Depois de introduzidos os dados, deve escolher-se “CRIAR EVENTO”. 
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3.3.6. MENU RELATÓRIOS 

 

 

Figura 17 – Menu Relatórios 

 

Neste menu o operador pode efectuar relatórios pontuais em MS Excel para obtenção dos 

sinais adquiridos, das grandezas calculadas e dos eventos introduzidos manualmente. Pode 

também obter relatórios sobre os alarmes de medida e sistema registados, e sobre a 

configuração de cada extensómetro. 

O operador pode ainda gerar os relatórios semanais de forma manual, em caso de falha do 

sistema automático. 

 

Este menu tem as seguintes funcionalidades para a geração de relatórios: 

 Escolha da data/hora inicial e final; 

 Escolha de um intervalo de valores da variável escolhida (funcional somente para 

uma variável); 

 Possibilidade de escolha de uma escora, de um nível ou um alinhamento de 

escoras, ou de todas as escoras; 

 Escolha da grandeza N, Mh, Mv ,M, min , max ,med; 
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 Escolha do sinal  a, b, e c;* 

 Escolha dos alarmes (medidas, sistema);* 

 Escolha da configuração de extensómetros.* 

* opções disponíveis somente para o administrador. 

 

Pode introduzir-se o tempo inicial e final através de um formato standard directamente nos 

campos respectivos (formato: aaaa.mm.dd hh -> ano com quatro dígitos, mês com dois 

dígitos, dia do mês com dois dígitos, e hora com dois dígitos – devidamente separados por 

pontos ou espaços conforma indicado). Os botões “CAL” permitem escolher as datas e horas 

iniciais e finais através de um calendário. 

Depois de escolhidas as escoras e representar e o intervalo de tempo deve escolher-se 

“GERAR RELATÓRIO” para obter o relatório. 

Se o campo “Ficheiro” não estiver preenchido, será perguntado ao operador. 

 

O relatório semanal é relativo à semana da data e hora escolhida no campo “Data/Hora 

Inicial”, e é efectuado através do botão “GERAR RELATÓRIO SEMANAL”. Para o relatório 

semanal, são consideradas todas as escoras activas. 
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3.3.7. MENU CONFIGURAÇÃO 

 

 

Figura 18 – Menu Configuração 

 

Este painel permite configurar todos os parâmetros associados a cada extensómetro, e tem 

as seguintes funcionalidades: 

 Activação de uma escora; 

 Definição de caixa e canais associados a cada escora; 

 Calibração inicial de cada 6 canais/extensómetros e definição de uma referência e 

comentário *; 

 Calibração posterior de um canal/extensómetro (com possibilidade de definir uma 

constante a adicionar ao valor medido) *; 

 Definição dos parâmetros de cada escora; 

 Possibilidade de copiar a configuração de outra escora; 

 Definição dos valores de alerta (N e ), alarme (N e ), e variação mínima a 

detectar (N) para cada escora; 

 Possibilidade de desligar um extensómetro (a, b ou c) em um tubo *. 

* Nota: estas alterações são registadas em base de dados. 
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Quando uma escora é ligada pela primeira vez, escolhendo uma escora desligada, devem 

executar-se as seguintes operações: 

 Definição dos parâmetros das escoras; 

 Configuração dos entensómetros (caixa e canal) e NÃO calibrar; 

 Definição dos valores de alerta e alarme; 

 Escolher “Gravar Alterações”. 

O sistema efectua depois uma calibração de todos os novos extensómetros ligados. 

 

A utilização deste menu é auto-explicativa, bastando seleccionar uma escora inactiva para 

activar, ou uma escora já activa para alterar alguns dos seus parâmetros. 

Para anular as alteração deve escolher-se “ANULAR ALTERAÇÕES” e para gravar as 

alterações “GRAVAR ALTERAÇÕES”. 

Para desligar uma escora, deve escolher-se “DESLIGAR ESCORA”. 
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3.3.8. MENU SISTEMA 

 

 

Figura 19 – Menu Sistema 

 

Este menu tem as seguintes funcionalidades: 

 Possibilidade de parar ou iniciar a aplicação de aquisição de dados; 

 Configuração do período de registo mínimo para todos os canais; 

 Configuração do tempo de logout automático; 

 Configuração da percentagem de histerese dos alarmes (o alerta/alarme é 

activado ou desactivado a uma percentagem superior ou inferior do valor definido); 

 Configuração do tempo da desactivação automática de um extensómetro (por 

valores fora da gama ou variações muito grandes); 

 Configuração da emissão de relatório periódico (dia semanal, envio por e-mail e 

formato); 

 Configuração dos números de telefones móveis e endereços de e-mail para envio 

das mensagens dos alarmes de medida e de sistema; 

 Configuração de parâmetros globais; 

 Visualização das mensagens de erro de sistema. 
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3.3.9. MENU DADOS 

 

 

Figura 20 – Menu Dados 

 

Neste menu o operador pode efectuar alterações ou anular os valores gravados na base de 

dados para um determinado período de tempo. Esta operação pode ser efectuada ao nível 

de cada escora, e selectivamente ao nível de cada extensómetro. 

 

Este menu tem as seguintes funcionalidades para a geração de relatórios: 

 Escolha da data/hora inicial e final; 

 Escolha de uma escora; 

 Escolha do sinal  a, b, e c para o tubo Nascente e Poente; 

 Escolha de um valor a adicionar ou multiplicar ao valor registado na base de 

dados; 

 Possibilidade de anulação dos registos na base de dados. 

 

Pode introduzir-se o tempo inicial e final através de um formato standard directamente nos 

campos respectivos (formato: aaaa.mm.dd hh -> ano com quatro dígitos, mês com dois 

dígitos, dia do mês com dois dígitos, e hora com dois dígitos – devidamente separados por 
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pontos ou espaços conforma indicado). Os botões “CAL” permitem escolher as datas e horas 

iniciais e finais através de um calendário. 

Depois de escolhida a escora, seleccionam-se os extensómetros a alterar. Para efectuar uma 

operação de adição ou multiplicação devem introduzir-se os respectivos factores e deixar a 

opção “LIMPAR (NaN)” em “ALTERAR”. 

Para anular os valores registados na base de dados, devem seleccionar-se os respectivos 

extensómetros e activar a opção “LIMPAR (NaN)” para cada extensómetro. 
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3.3.10. MENU CONTACTOS 

 

 

Figura 21 – Menu Contactos 

 

Este menu contém os contactos de suporte técnico da aplicação. 
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3.3.11. ACESSO INTERNET 

A aplicação SME pode ser acedida via Internet no endereço http://81.193.127.1. 

Como se pode ver na figura seguinte estão disponíveis 3 aplicações remotamente: 

 Estado – Menu de consulta do estado das escoras, valores adquiridos e 

mensagens de alerta/alarme (ver Figura 23); 

 Interface – Menu completo de visualização e configuração do sistema; 

 Aquisição de Dados – Visualização do estado da aquisição de dados. 

 

 

Figura 22 – Servidor web do SME 
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Figura 23 – Painel do Menu Estado 
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3.4. CONTROLO DE ACESSOS 

 

O SME tem dois tipos de acessos previstos: 

 Local – no servidor activo, no local da obra; 

 Remoto – através da Internet com o objectivo de consulta. 

 

Localmente estão previstos dois tipos de acesso: 

 Administrador – com acesso a toda a aplicação, incluindo a configuração e a 

emissão de relatórios das grandezas físicas e dos sinais adquiridos; 

 Engenharia – com acesso somente à visualização, numérica e gráfica, e à emissão 

de relatórios das grandezas físicas. 

 

3.5. REDUNDÂNCIA 

 

A redundância entre os 2 computadores é implementada para que os dados estejam 

permanentemente replicados em ambos os computadores. Em caso de falha de 

comunicações, o servidor secundário fica activo. No caso de troca de servidor, é efectuada 

uma nova configuração do bus RS-485, retomada a aquisição de dados e gerado um alarme 

operacional. Os 2 computadores, Servidor 1 e Servidor 2, estão ligados entre si via ethernet. 

A troca de computador activo gera um alarme de sistema. 

O sistema inicia sempre o funcionamento a partir do Servidor 1, e cede o controlo em caso 

de falta de comunicação global com as caixas durante um período de tempo. O Servidor 2 

assume o controlo em caso de falha de comunicação com o Servidor 1 durante um período 

de tempo e devolve o controlo caso a comunicação entre eles seja restabelecida. 

As bases de dados entre ambos os servidores são replicada a cada hora. 

 

O terceiro computador tem também uma cópia de segurança da base de dados do SME, e 

da aplicação que pode ser utilizada em modo de consulta. 
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4. GARANTIAS 

 

Conforme caderno de encargos, todo o equipamento de hardware fornecido no âmbito 

deste projecto tem 2 anos de garantia dada pelos respectivos fabricantes após a data de 

venda de cada produto. 

A aplicação específica tem uma garantia de 3 meses após a aceitação por parte do IST, 

para correcção de erros e incumprimento de especificação. Entende-se por aceitação o 

cumprimento da especificação acordada no início do projecto. 

Este projecto contempla ainda 5 dias úteis de assistência técnica, num máximo de 5 

intervenções, durante o tempo de vida útil do projecto (2 anos). Estas intervenções são 

prestadas pela MCM a pedido do IST com uma antecedência mínima de 72 horas, e têm 

como objectivo efectuar manutenção preventiva, resolução de eventuais problemas e 

correcção de erros. 



   

www.mcm-electronics.com  Pág. 33/41 

Maio, Carmo & Martins Lda 

5. MANUTENÇÃO 

 

Neste capítulo descrevem-se algumas das rotinas de manutenção do SME. 

Durante a substituição de equipamentos a aplicação de software gera algumas mensagens 

de erro de sistema. 

5.1. LIGAÇÃO DE EXTENSÓMETROS 

Neste sistema os extensómetros de cada nível e alinhamento são ligados ao sistema através 

de uma ficha DB-25 (ver 2.1.3 - Ligação aos sensores ). Na Tabela 2 (pág. 9) é 

indicada a correspondência entre as fichas de ligação e os canais de uma unidade de 

aquisição de dados. 

Ao ligar uma escora é necessário configurar os canais de medida correspondentes a cada 

extensómetro (ver Figura 18 – Menu Configuração). 

Na figura seguinte apresenta-se um detalhe deste Menu. 

 

 

Figura 24 – Detalhe do Menu Configuração 

 

No parâmetro “Caixa” deve colocar-se o endereço da Unidade de Aquisição de Dados (ver 

5.4 - Substituição de uma caixa), que nesta instalação se convencionou ser igual ao numero 

do alinhamento. 

Uma vez que este sistema é similar para cada alinhamento, apresenta-se na tabela seguinte 

a correspondência entre cada extensómetro e o parâmetro “Canal” para esta instalação. 

Esta configuração deve ser efectuada com a activação de cada escora. 
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Canal de Medida 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 

4 10 16 22 28 

5 11 17 23 29 

6 12 18 24 30 

1 7 13 19 25 

2 8 14 20 26 

3 9 15 21 27 

Tabela 5 – Canais dos extensómetros 

 

5.2. MAU FUNCIONAMENTO DE UM MÓDULO FP-SG-140 

Quando há problemas de comunicação entre um módulo FP-SG-140 e a unidade de controlo 

de cada caixa, módulo FP-1001, o módulo FP-SG-140 apresenta o LED de “Power” (no 

painel frontal do módulo). 

 

Figura 25 – Módulo FP-SG-140 

Para a resolução deste problema devem ser seguidos os seguintes passos: 

1. Desligar a Aquisição de Dados; 

2. No Servidor 1 procura-se a aplicação FieldPoint Explorer (Start  Programs  

National Instruments  FieldPoint). Nesta aplicação podem ver-se todos os módulos 

FieldPoint do sistema e os seus parâmetros de configuração; 

 

Tubo 

Nascente 

Tubo 

Poente 
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Figura 26 – FieldPoint Explorer 

 

3. Procura-se o módulo em causa, tendo em conta o endereço no formato seguinte: 

FP-SG-140@?? – o primeiro dígito corresponde ao alinhamento menos uma unidade 

e o segundo dígito corresponde à posição na caixa da esquerda para a direita (ex. o 

terceiro módulo do alinhamento 12 corresponde ao endereço FP-SG-140@113); 

4. Clica-se no módulo pretendido com botão direito do rato e escolhe-se “Edit this 

device…”; 

 

 

Figura 27 – Detalhe do FieldPoint Explorer 

 

5. Na janela de configuração do módulo escolhe-se “Reset!”; 
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Figura 28 – Inicialização do módulo FP-SG-140 

6. Repetir os passos 3 a 5 para todos os módulos com este problema; 

7. Fechar o FieldPoint Explorer; 

8. Iniciar a aplicação de Aquisição de Dados. 

5.3. SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULOS FP-SG-140 

A substituição de um módulo FP-SG-140 é bastante simples e pode ser efectuada com o 

sistema ligado, tanto software como hardware. 

Para tal basta retirar o módulo avariado basta pressionar a alavanca indicada pela seta 

amarela e puxar o módulo na direcção perpendicular à sua base. 

Para inserir o novo módulo basta alinhar o módulo com a base e pressionar até o módulo 

ficar com os LEDs de “Power” e “Ready” ambos ligados. 

 

 

Figura 29 – Substituição de um módulo FP-SG-140 
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Ao substituir módulos FP-SG-140 ou caixas completas deve-se efectuar a calibração dos 

canais associados aos módulos/caixas substituídos, tendo em atenção o valor anterior de 

medida do extensómetro.  

5.4. SUBSTITUIÇÃO DE UMA CAIXA 

A substituição de uma caixa pode ser efectuada com o sistema ligado, tanto software como 

hardware à excepção da caixa a substituir. 

Antes de ligar a nova caixa à rede RS-485 é necessário configurar o seu endereço, através 

da manipulação de pequenos interruptores. Na figura seguinte é mostrada a localização 

desses interruptores. 

 

Figura 30 – Localização dos interruptores de configuração 

Após retirar a tampa protectora devem configurar-se os interruptores 1 a 5 de acordo com a 

tabela e figura seguintes. 

ALINHAMENTO ENDEREÇO ALINHAMENTO ENDEREÇO 

1 0 10 9 

2 1 11 10 

3 2 12 11 

4 3 13 12 

5 4 14 13 

6 5 15 14 

7 6 16 15 

8 7 17 16 

9 8 18 17 

Tabela 6 – Endereços das caixas 
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Na figura seguinte pode encontrar-se a configuração do interruptores 1 a 5 para o endereço 

pretendido. 

 

 

Figura 31 – Configuração dos endereços do módulo controlador FieldPoint 

 



   

www.mcm-electronics.com  Pág. 39/41 

Maio, Carmo & Martins Lda 

Depois de configurado o módulo controlador da nova caixa, deve desligar-se a caixa original 

e retirar todos os cabos para ligar na nova caixa exactamente nas mesmas posições. 

Ter em atenção que ao desligar os cabos da rede RS-485 interrompe-se também a 

comunicação com as outras caixas, devendo efectuar esta operação com alguma brevidade. 

5.5. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS NA BASE DE DADOS 

Nota: Antes de efectuar esta operação devem desligar-se o Sistema de Monitorização de 

Extensómetros e a aplicação de Aquisição de Dados. 

 

Um conflito na base de dados detecta-se abrindo a base de dados directamente com o 

Microsoft Access. A base de dados está localizada em C:\MCM\SME\Database\SME.MDB. 

Ao abrir a base de dados o Microsoft Access indica que existem conflitos e pergunta se quer 

que esses conflitos sejam resolvidos. 

Este módulo também pode ser chamado a partir dos menus, como se mostra na figura 

seguinte. 

 

Figura 32 – Resolução de conflitos de replicação no Microsoft Access 

 

Este módulo indicará quais os registos com conflito e o operador poderá escolher qual o 

registo a ficar na base de dados, sendo o outro retirado. 
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5.6. COMPRESSÃO DA BASE DE DADOS 

Nota: Antes de efectuar esta operação devem desligar-se o Sistema de Monitorização de 

Extensómetros e a aplicação de Aquisição de Dados. 

 

Periodicamente é conveniente comprimir a base de dados. Para tal basta invocar a função 

no Microsoft Access, como se indica na figura seguinte e seguir as instruções. 

 

 

Figura 33 – Compressão da Base de Dados no Microsoft Access 
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