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Resumo 
 
O profissional de manutenção, em especial os que trabalham com relés e 
qualidade de energia, permanentemente tem  a necessidade de oscilografar 
sinais  analógicos e digitais. A oscilografia vem sendo utilizada, cada vez mais, 
para compreender o motivo das atuações indevidas dos instrumentos de 
proteção. Muitas vezes só mesmo através da análise de oscilogramas é que se 
pode concluir sobre determinadas ocorrências de falha da proteção. 
 
É também uma necessidade constante para o profissional de manutenção a 
medição e o registro da qualidade da energia da rede elétrica uma vez que os 
efeitos dos desbalanços e harmônicos levam  a queima de muitos 
equipamentos. Agrega-se ainda a  necessidade rotineira de  realizar medições 
e verificar a forma de onda  de  tensão corrente etc. Este trabalho apresenta  
um instrumento simples, robusto e de baixo custo, que traz ao profissional de 
manutenção a solução das necessidades mencionadas.  
 
 
1-Introdução 
 
Este trabalho descreve  a estrutura de um instrumento que consiste de um 
sistema de condicionamento de sinais, uma placa de aquisição de dados 
(cartão PCMCIA) e um notebook utilizado para armazenar os dados, realizar 
cálculos e efetuar as análises nos dados registrados. Ele foi projetado com 
recursos para o monitoramento de 4 sinais de tensão (até 300 V), 4 sinais de 
corrente, que podem ser configurados para aquisição de correntes diretamente 
dos TC’s (até 20A) ou através de Clamps (até 1000A) e 8 sinais de status que 
permitem detectar atuações de contatos, podendo ser configurados para 
detecção de contatos secos NA/NF, ou por tensão, até 300 V. O sistema de 
condicionamento de sinais utiliza transdutores de efeito Hall para garantir 
isolamento, linearidade e exatidão. 
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O baixo custo do instrumento fica evidente quando o usuário já possui o 
notebook para realizar outras funções no seu trabalho.  Neste caso ele só 
precisará do sistema de condicionamento de sinais, do cartão de aquisição de 
dados e do software. O cartão de aquisição de dados é encontrado 
comercialmente por US$ 1000.  Sendo o microcomputador o coração do 
sistema, todos os recursos de comunicação já estão integrados ao instrumento 
como rede ethernet, modem, porta serial , paralela, USB, IEEE, etc. O 
instrumento armazena todos os dados da oscilografia no disco rígido do 
notebook. Dessa forma, o registro não fica limitado a alguns segundos podendo 
ser registrados transitórios de minutos ou de horas, sem problema de falta de 
memória.  
 
A sua  concepção, baseada em um modelo comercial de placa de aquisição de 
dados, trabalhando diretamente no barramento do micro torna viável a 
incorporação de várias funções em um só instrumento, tais como: oscilografia, 
análises da qualidade de energia, sistema de multi-medição, etc. Isto é feito 
pela simples incorporação de softwares específicos para cada função. Os 
tradicionais instrumentos com hardware dedicado a uma só função não 
permitem esta flexibilização. 
 
 
2 – Principais blocos do Instrumento 
 
Os principais blocos que  compõem o instrumento estão ilustrados na  Figura I. 
Com  a estrutura baseada no uso de um computador a capacidade de 
processamento nunca fica desatualizada, bastando para tal a troca do 
microcomputador. O instrumento utiliza modelos comerciais de placas de 
aquisição que trabalham diretamente no barramento do micro e permitem a 
aquisição de até 16 canais simultaneamente. Deve-se ressaltar que como o 
instrumento utiliza um microcomputador e placas de aquisição trabalham 
diretamente no barramento do micro, torna-se fácil gravar os dados na forma 
de arquivo diretamente no HD do micro, evitando assim a utilização de 
protocolos de comunicação dedicados e perdas de tempo com a transferência 
dos dados. Outra vantagem é a alta capacidade de armazenamento dos atuais 
HDs que podem permitir armazenar várias horas de oscilografia. 
 
Destaca-se ainda como diferencial que o instrumento é que o instrumento pode 
ser conectado em rede  viabilizando a  transferência e leitura dos dados a 
distância, como sugere  a Figura II. Dada a estrutura de concepção do projeto, 
o instrumento pode ser construído de duas formas: tipo portátil, onde a CPU é 
centrada em um notebook, permitindo fácil transporte e manuseio, e tipo fixo, 
como uma opção mais barata, para instalação em locais onde o monitoramento 
deve ser permanente, tendo a CPU centrada em um computador do tipo 
desktop.                     
 
 
 
 
 
 
 
 



Estrutura de funcionamento 

Figura I- Estrutura de funcionamento do instrumento  
 
 

Conexão em rede  

                  Figura II- Conexão dos instrumentos  em rede  
 



3 – Projeto da Interface 
 
O sistema condicionador de sinais permite a aquisição de 04 sinais de tensão 
de até 440 volts, 04 sinais de correntes, que podem ser configurados para 
aquisição direta, via bornes de entrada dimensionados para até 20 ampères,  
ou através de clamps pode medir até 1000 A, e 08 sinais digitais (entradas 
binárias) para registro de atuação de contato, que podem ser configurados para 
detecção de contatos secos ou de tensão. A Figura III ilustra o circuito de uma 
das entradas binárias.  
 
Os clamps utilizados, além de possuírem  uma boa resposta em freqüência, 
possuem escalas de 10/100/1000 ampères, tornando o oscilógrafo um 
poderoso instrumento em medições primárias e secundárias. Os canais de 
aquisição analógicos, tanto os de tensão como os de corrente, utilizam 
transdutores de efeito Hall, garantindo assim o isolamento entre os canais, 
excelente precisão e linearidade. 
 
Os canais de aquisição são  calibrados por software, permitindo rastreabilidade 
de acordo com os padrões de aferição do usuário. A calibração dos clamps foi 
também prevista  explorando  toda a faixa de freqüência, tornando o 
instrumento ainda mais preciso. 
 
O instrumento possui duas saídas binárias (por contatos, 01 NA e 01 NF), 
utilizada para sinalização do disparo da aquisição, que pode ser configurada 
pelo usuário . 
 
As placas de aquisição utilizadas, modelo DAQCard 6062E para instrumento 
do tipo portátil (c/ notebook), e modelo AT-MIO-16E-10 para instrumento tipo 
fixo (c/ desktop), ambas da National Instruments (I), com resolução de 12 bits, 
permitem através de configurações de ganhos, o ajuste de faixas efetivas para 
a resolução, assim é possível considerar esta resolução para faixas de ± 10V, ± 
5V, ± 2,5 V, ± 1 V, ± 500 mV, ± 250 mV, ± 100 mV e ± 50 mV. Desta forma é 
possível configurar para cada canal, de acordo com as amplitudes máximas 
dos sinais amostrados, a melhor faixa, garantindo excelente resolução mesmo 
para sinais de baixa amplitude, minimizando os erros de quantização (II).  
 
Trabalhando com uma taxa de amostragem de 104 amostras por ciclo, as 
placas permitem a aquisição de formas de ondas com conteúdos harmônicos 
até a 50ª ordem, atendendo plenamente as atuais exigências das normas de 
qualidade de energia (III). 
 
 



Esquema das interfaces 

 
Figura III: Esquema de uma interface de entrada digital do Instrumento 
 
 
4 - Oscilografia 
 
O software desenvolvido em linguagem Visual Basic (IV) permite a visualização 
das formas de ondas oscilografadas, apresentação gráfica ciclo a ciclo do 
diagrama vetorial, valores RMS, espectro de harmônicas, transformação do 
sinal gerado em arquivo COMTRADE entre outros recursos. A taxa de 
amostragem é de 104 amostras por ciclo, permitindo a análise de harmônicas 
até a 50a ordem. Permite também a configuração de trigger externo, 
disparando a aquisição a partir da atuação dos contatos ou ao ultrapassar 
níveis superiores ou inferiores de tensão ou correntes definidos pelo usuário. 
 
Todos os recursos do hardware são configurados pelo software. Através do 
software o usuário configura se os sinais de corrente serão lidos diretamente 
pelos bornes de entrada ou através dos Clamps, se a aquisição será disparada 
imediatamente pelo software ou através de triggers externos, os tipos de 
triggers usados e os limites para disparo, os níveis máximos de amplitude para 
que o software defina a melhor faixa para resolução, etc. 
 
Na configuração de triggers externos, o software permite que o usuário defina 
várias formas de disparos. Assim a aquisição pode ser disparada, por exemplo, 
quando um determinado sinal de tensão ou corrente for maior ou menor que 
um valor limite definido pelo usuário, ou quando houver o fechamento ou 
abertura de um contato (entrada binária). 



 
Os dados aquisitados podem ser gravados em arquivos nomeados pelo 
usuário. Dados como o nome do responsável, local da instalação, data, hora, 
tempo total de aquisição, notas e observações, bem como a descrição, valor 
nominal e relação de transformação de cada canal, também podem ser 
definidos e armazenados. O software permite também que apenas partes dos 
sinais sejam gravados, bem como alterações dos dados definidos pelo usuário. 
 
Na apresentação dos resultados, o usuário pode escolher se deseja visualizar 
as formas de onda, valores rms ou variação das freqüências dos sinais. O 
software permite o controle de até 16 gráficos, onde o usuário pode definir 
quais sinais serão apresentados em cada gráfico, quais os limites de escalas 
dos gráficos, as relações de transformação de cada canal, etc. Os gráficos 
permitem controle de zoom e configurações de tamanho e cores. O usuário 
ainda pode visualizar gráficos de fasores, de distorção harmônicas até a 50ª 
ordem e distorção harmônica total, os valores máximos e mínimos dentro do 
intervalo mostrado no gráfico, os pontos amostrados, etc.  
 
A Figura IV apresenta a tela de definição dos parâmetros de aquisição, é nela 
que o usuário seleciona quais canais deseja aquisitar, define o tipo de trigger e 
define parâmetros como: responsável, local de instalação, tempo total de 
aquisição, etc. Todos os gráficos mostrados na tela podem ser impressos. O 
software ainda dispõe de recursos para importação e exportação de 
oscilografias gravadas no formato COMTRADE (III). 
 

Configuração da oscilografia 

Figura IV: Tela de configuração para realizar oscilografia 



Os oscilógrafos são  restritos as aplicações  onde há grandes exigências de 
confiabilidade devido ao elevado custo . O  instrumento   aqui descrito é um 
instrumento simples, com concepção aberta e que utiliza todo o potencial de 
um micro, tendo como principal vantagem o baixo custo (U$ 3000), o que 
viabiliza sua utilização em maior escala aos profissionais de manutenção. Se o 
usuário já possui um microcomputador, não é necessária a aquisição de um 
novo computador junto com instrumento, o que reduz ainda mais o custo (V). 
 
A utilização do micro facilita a conexão em rede. Com o instrumento em rede, a 
medição pode ser feita a distância, eliminando o custo com o deslocamento de 
pessoal.  
 

Oscilografia 

Figura V: Oscilografia de sinais analógicos obtidos em campo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recursos de análise 
 
 
 
 

 
            
 
 

   
                                
 
 
 
 
 
 
 
3 Analisador de Qualidade de Energia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  VI: Outros recursos do Software de Oscilografia 
 
 
Descrição dos recursos do oscilógrafo: 
 

 
Mostra os valores máximos e mínimos; 
 
Permite a visualização da aquisição ponto a ponto, dentro do 
intervalo selecionado pelo zoom; 
 
Redesenha os gráficos (refresh); 

 
 
Volta todo o zoom; 
 

  
Barra de rolagem, apresentação ponto a ponto da aquisição. 
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Oscilografia: harmônicos 

Figura VII: Recurso de zoom com apresentação do conteúdo harmônico em 
histograma. 
 
 
5 - Analisador de Qualidade de Energia 
 
Vários recursos foram introduzidos no analisador de qualidade de energia, 
entre eles, destacam-se, “Análise da Forma de Onda”, “Medições de Potência e 
Energia”, “Análise de  Desequilíbrios”, “Medições de Tensões e Correntes” e 
harmônicas correspondentes. 
 
A Figura VIII ilustra o monitoramento das grandezas da rede, particularmente a 
fase A, onde o usuário pode observar como a tensão da rede se comporta no 
tempo. Tal recurso permite ao usuário identificar flutuações das grandezas da 
rede, tanto na corrente quanto na tensão. O período de medição é definido pelo 
usuário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Permite visualizar a decomposição 
harmônica 



 
 

Análise: perfil de tensão e corrente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura VIII: Análise do perfil de tensão e corrente pelo analisador de qualidade 
de energia 
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A forma de onda capturada  é ilustrada na figura  Figura IX, com todos os 
recursos de apresentação e análise. 
 

Análise: forma de onda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura IX: Apresentação da forma de onda 
 
 
6 - Multi Medição  
 
Um software de grande facilidade de operação foi incorporado para facilitar os 
trabalhos rápidos em campo envolvendo medições diversas de sinais trifásicos  
ou monofásicos de tensão e corrente possam ser apresentados, incluindo 
valores RMS, potência aparente, forma de onda, distorção harmônica, forma de 
onda,  harmônicos etc.  
 

Seleciona o ciclo 
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A Figura X ilustra a janela de relacionamento com o usuário onde ele deve 
escolher: freqüência base (50 ou 60Hz), escala do clamp de corrente utilizado 
na medição, função de  medição, tendo como opções : tensão e corrente rms 
trifásicas, distorção harmônica da tensão e da  corrente e a  potência aparente. 
As Figuras XI e XII, ilustram telas de apresentação dos resultados de medições 
onde o leitor pode identificar medições de grandes, formas de onda, diagramas 
fasoriais de medições trifásicas e espectro de harmônicos. 
 
 

Multi medição: funções 

Figura X: Janela de escolha das funções, valores máximos, médios, mínimos e 
atuais e escolha de escala de clamp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Multi medição: formas de onda 

Figura XI: Janela de exibição das formas de onda, fasores e valores rms de 
tensão e corrente 
 
 

Multi medição: histograma 

 
Figura XII: Apresentação do sinal aquisitado decomposto em seu espectro 
harmônico 
 
 
 



7 - Conclusões 
 
Este é um trabalho de grande agregado tecnológico, focado em soluções para 
manutenção, centrado fortemente em processamento digital de sinais e 
instrumentação virtual. Trata-se de uma poderosa ferramenta para o 
profissional de manutenção com baixo custo. 
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