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Resumo: O presente trabalho faz parte de um esforço
conjunto da CTEEP e da FDTE/EPUSP para melhorar a
segurança e a confiabilidade do serviço de manutenção de
linhas através da utilização de robôs móveis. Nos programas
de P&D 2001/2002 e 2002/2003 foi elaborado um processo
de evolução contínua tanto dos robôs móveis quanto dos
periféricos responsáveis pela realização da manutenção
propriamente dita. Assim, aprimorando o robô móvel de
manutenção, desenvolvendo um sistema visual por câmeras
para identificação automática de falhas, tornando mais
confiável e robusto o sistema eletrônico de acionamento e
controle, aumentando a banda e o alcance do sistema de
comunicação e transmissão de imagens e dados,
viabilizando a transmissão de imagens via satélite,
possibilitando visualizar os cabos e controlar o robô pela
internet e, por fim, foram estudados os cabos guarda e
desenvolvido uma ferramenta capaz de realizar,
automaticamente, seu reparo.

Palavras-chave: robôs móveis, inspeção de linhas de
transmissão, inspeção visual, visão artificial, processamento
de imagens.

I. INTRODUÇÃO
A sistemática atualmente empregada para realização da

manutenção linhas é bastante eficiente e utiliza-se de
técnicos e engenheiros altamente qualificados para sua
realização. Neste trabalho de pesquisa é proposta uma nova
ferramenta para auxiliar a realização da manutenção em
linhas de transmissão, ou seja, pretende-se com esta
pesquisa desenvolver um robô móvel capaz de auxiliar,

quando necessário, a realização dos serviços de manutenção
em linhas de transmissão: inspecionando, visualmente, por
câmeras, os cabos guarda e condutores, realizando a
colocação e retirada de esferas aéreas sinalizadoras e
fazendo o reparo de cabos danificados de forma automática.

Foram encontrados diversos trabalhos sobre o tema em
questão: robô móvel de inspeção de linhas de transmissão
(1)(2)(3)(4)(5)(6), robô capaz de realizar a instalação e
remoção semi-automática das esferas sinalizadoras (4)(7).
Uma revisão contendo o estado da arte e vislumbrando
novas tecnologias para manutenção de linhas pode ser
encontrada em (8).

Neste artigo serão relatadas duas arquiteturas mecânicas
de robôs de inspeção, em seguida o sistema de comunicação
e eletrônica de controle empregado neste desenvolvimento,
assim como o estudo dos atrasos produzidos para a
disponibilização, via satélite, das imagens e comandos, duas
abordagens empregadas para o reconhecimento automático
de falhas em cabos guarda e, por fim, serão relatados um
estudo sobre os cabos guarda, das emendas pré-formadas
empregadas atualmente e a proposta de uma ferramenta
capaz de realizar o reparo automatizado dos cabos com o
uso de robôs.

II. ARQUITETURA MECÂNICA
O protótipo aqui detalhado corresponde a segunda versão

do robô de inspeção de linhas de transmissão. A primeira
versão, pode ser encontrado em (4), foi desenvolvido
baseado em muitos objetivos, tais como, transposição de
torre, inspeção, remoção e colocação de esferas
sinalizadoras. Desta forma, possui uma quantidade



considerável de atuadores e conseqüentemente era grande e
pesado, sendo de difícil manuseabilidade em campo, sobre
as torres de transmissão. Com o intuito de sanar esta
dificuldade e tornar o robô específico a uma aplicação, foi
desenvolvido um outro protótipo (projeto P&D 2002-2003)
menor, mais leve e pudesse ser aplicado a outras finalidades
como correção/reparo de cabos guarda. A segunda versão
ficou com quase metade do peso da primeira versão, além de
ser mais robusto a falhas de operação.

A principal alteração mecânica advém da alteração do
objetivo do projeto, este robô não objetivava mais
transposição de torre, deveria ser facilmente colocado por
uma equipe de operários e facilmente removido do cabo
guarda. Com isso, foi eliminado o mecanismo de
transposição, eliminando-se todos os atuadores (motores)
nele empregado. Para facilitar a manutenção do robô, foi
colocada toda a eletrônica numa bandeja retrátil, permitindo
que a mesma seja alcançada sem a desmontagem completa
do robô. As câmeras de inspeção foram colocadas dentro de
uma carenagem em fibra de vidro na frente do robô, de
forma a protegê-la durante o transporte e instalação do robô
no cabo guarda.

A principal alteração eletrônica reside na substituição do
microcomputador de bordo por um microcontrolador. A
substituição foi conseqüência da simplificação do sistema e
da alteração dos objetivos. Como o novo robô não
objetivava mais a transposição e nem permitir um sistema
semi-autonomo, um microcontrolador já seria suficiente.

O principal avanço computacional deste protótipo ficou a
cargo de um novo software de processamento de imagem
que rodando no notebook em terra, auxilia o operador a
localizar possíveis defeitos visualizados pela câmera digital
fixa.

Depois dos testes com este protótipo foi desenvolvido um
terceiro protótipo, ainda menor e mais leve, com melhorias
no sistema de acionamento e comunicação.

A estrutura da segunda versão do robô de inspeção de
linhas de transmissão é tubular, em liga de alumínio de
seção quadrada 1�1/2 .  A estrutura é montada em forma de
um paralelepípedo, com 500 x 500 x300 mm, mais um bico
frontal de proteção das câmeras com 430 mm de

comprimento. Este bico frontal é feito de fibra de vibro
sobre uma malha de arames de aço figura (1).

Figura 1- Segunda versão do protótipo

Toda a eletrônica é montada sobre uma bandeja móvel
para facilitar a manutenção sem ter que desmontar todo o
robô. A bateria fica na posição inferior do corpo, acessível
por um alçapão o que permiti uma troca rápida da mesma
em campo.

As rodas foram montadas em dois suportes separados
sobre eixos suportados por rolamentos de esferas nas duas
extremidades. A roda de trás possui tração. O aterramento
da carcaça é feito por uma lamina de alumínio que desliza
sobre o cabo entre as duas rodas.

Um hodômetro foi colocado na roda da frente, pois sendo
movida não deslizaria no cabo, apresentando a posição real
do robô. Este hodômetro é baseado em encoder ótico e foi
montado no laboratório.



A câmera superior é fixa ficada no cabo, enquanto a
câmera inferior possui um sistema de movimentação tilt/
pan. Além de controle de Zoom.

A estrutura da terceira versão é similar a da segunda,
sendo, contudo, menor e mais leve, é composta de tubos de
seção quadrada de 1/2'.

 

Figura 2.Terceira versão do robô

Este robô possui as seguintes dimensões 380 x 280 x 290
mm que corresponde à altura, largura e comprimento. As
rodas são montadas em um mesmo suporte sobre eixos
suportados por dois rolamentos de esferas cada. A roda de
trás é a motora constituída de polipropileno, permitindo
maior aderência, enquanto a da frente é movida e constituída
de alumínio para fazer o aterramento. Verificou-se na versão
anterior que a colocação de uma lamina de aterramento
deslizando no cabo dificultava o movimento, pois
aumentava o atrito. Um hodômetro foi colocado na roda
movida, pelos mesmos motivos da versão anterior. Este foi
um dispositivo comercial.

A troca de bateria nesta versão se dá pela lateral, onde
uma pequena porta dá acesso a mesma.

A principal melhoria mecânica da versão 3 para versão 2
está no tamanho. Como pode ser observado na figura 3, a
terceira versão é bem menor em volume e pesa 40% a
menos que a segunda versão.

 

Figura 3. Foto dos dois protótipos no laboratório.

O sistema de tração da segunda versão do robô de
inspeção é composto por um motor elétrico CC de 24V e um
sistema de embreagem de acoplamento dentado.

 

Figura 4- Sistema de tração

Este sistema de tração permite desacoplar o motoredutor
da roda motora, permitindo assim que o robô possa ser
arrastado facilmente no cabo. Esta propriedade é necessária
quando houver uma pane no robô, pois outro robô pode
acionando o garfo da embreagem liberar a roda motora e
facilmente rebocar o robô com pane.

O sistema de tração da terceira versão foi desenvolvido
com um sistema de acoplamento mais simples. Este sistema
só desacopla através de uma mola e um gatilho, sendo o
acoplamento manual. Pela figura (5) pode-se observar o
acoplamento com dois dentes apenas, para reduzir ao



máximo o atrito no momento de desacoplar. Uma mola
interna empurra as duas partes do acoplamento no sentido de
separá-las, isto é impedido por um batente fixo a um eixo
que serve de gatilho. A superfície de contado deste batente
com o acoplamento possui um revestimento de teflon para
reduzir o atrito quando o motor girar o eixo.

Figura 5 Sistema de tração da terceira versão

III. SISTEMA DE COMUNICAÇÃO
Dois sistemas de comunicação entre o robô e a base

móvel foram implementados. A segunda versão do robô
utilizando-se de um par de rádios com tecnologia IEEE
802.11b e a terceira versão do robô utilizando-se de um par
de rádios com tecnologia IEEE 802.11g. A seguir estão
detalhados os resultados dos experimentos realizados, na
cidade de Bauru, com cada um dos equipamentos citados
acima.

A. Rádios padrão IEEE802.11b
Apresenta a tecnologia IEEE802.11b como  uma

alternativa viável para  aplicação de monitoramento de
imagens e controle de robô e câmera  na aplicação de
manutenção corretiva em linha de transmissão. São
apresentados os testes realizadas em bancada e no campo
sob severas condições de indução eletromagnética para
avaliar a tecnologia. O relatório termina com uma proposta
de centralização das operações de monitoramento e controle
através da conexão dos equipamentos empregados no campo
à rede pública ou coorporativa. Através do uso de um
simulador de rádio-enlaces avaliou-se o alcance de uma
conexão ponto a ponto como alternativa para conexão à rede
pública (coorporativa).

A.1.Introdução
As redes sem fio (WLAN) utilizando a  tecnologia

wireless baseada no padrão IEEE802.11b tem
experimentado um alto grau de amadurecimento e aceitação
estando seu uso cada vez mais difundido, o que garante
escala na produção de equipamentos e consequentemente
custos acessíveis[1].

 O sucesso desta tecnologia deve-se principalmente ao
grau de confiabilidade dos serviços obtidos em taxas de  até
11 Mbits/s. Até bem recentemente serviços de comunicação
sem fio a estas taxas e com confiabilidade exigiam
equipamentos custosos.

Iniciamos portanto nossa prospecção tecnológica na busca
da definição de um sistema sem fio para transmissão de
imagens de monitoração de cabos baseados no padrão de
redes em fio IEEE802.11b

A.2.O padrão IEEE802.11b
O padrão IEEE802.11 representa uma  extensão às redes

ETHERNET (IEEE802.3), e foi desenvolvido com o
objetivo de permitir aos usuários acesso via rádio  à todos
recursos e serviços de uma rede local convencional ligada
através de fios . Seu objetivo é servir de ponte entre a rede
ETHERNET usual e os terminais de usuários através de
acesso via rádio possibilitando  as mais variadas aplicações
de transmissão de dados, voz e imagem, fornecendo
mobilidade e os mesmos serviços disponibilizados em uma
rede conectada por fios. Como exemplo de aplicação
podemos citar o acesso sem fio à INTERNET em locais
denominados de  "hotspots" que são áreas  com cobertura de
rádio que se caracterizam por concentrar usuários
potenciais como aeroportos, shoppings, hotéis, centros de
convenções, etc.. . O número de "hotspots" disponíveis no
mundo vêm crescendo significativamente (13).

O IEEE802.11 faz uso da faixa de 2,4 GHz (2400 à
2483,5 MHz), que independe de outorga e autorização da
ANATEL e  cujos equipamentos estão isentos de
licenciamento para instalação e funcionamento(14). Na
versão inicial permitia taxas de 1Mbits/s e 2Mbits/s. A
demanda por taxas cada vez maiores resultou numa
evolução do padrão adicionando-se as taxas de 5,5Mbits/s e



11Mbits/s. Esta versão atualizada foi denominada:
IEEE802.11b (15). Outras versões para as mais variadas
aplicações foram desenvolvidas ou estão em
desenvolvimento. Atualmente,  já se encontram consolidas e
comercialmente já disponíveis no  mercado versões para
taxas mais altas (54 Mbits/seg) operando na faixa de 5.7
GHz (16) e, atualmente, em 2.4GHz.

A interface aérea usa tecnologia de espalhamento
espectral por seqüência direta(DSSS) (17). A largura do
canal de comunicação é: 22 MHz. Para as taxas de 1Mbits/s
e 2 Mbits/s usa- se uma seqüência de 11 bits denominada:
seqüência  de Baker. As taxas passam então a 11Mbits/s e
22Mbits/s respectivamente. Para a transmissão destas taxas
no canal de 22MHz usa-se BPSK no primeiro caso e QPSK
no segundo. Para 5.5 Mbits/s e 11Mbits/s usa- se um
conjunto de códigos complementares(CCK) de 8 bits . Nos
dois casos a modulação é QPSK e a codificação e
espalhamento são realizados de modo a ocupar os 22 MHz
do canal.

Para aperfeiçoar seu desempenho em condições de
propagação por múltiplo percurso emprega-se diversidade
espacial utilizando-se duas antenas. A comunicação é
realizada no modo half-duplex.

A.3. Câmeras IP
Recentemente  tem crescido muito o número de

aplicações envolvendo transmissão de imagens pela rede
utilizando-se  câmeras IP. Estas câmeras operam como
servidores de imagens, sendo que as mais modernas se
destacam por possuírem zoom óptico elevado alem de
permitirem controle à distância pela rede, que é realizado
por um software de controle de comandos PTZ (pan, tilt e
zoom), ou: rotação, elevação e zoom. Encontram-se hoje no
mercado câmeras com zoom óptico de até 25X capacidade
de rotação de 360º e de elevação de 0 a -90º (19). A
interface de rede é 10/100 BaseT .

Neste trabalho vamos avaliar o desempenho de câmeras
IP integradas a uma rede IEEE802.11b analisando a
qualidade de imagens obtidas, avaliando o alcance e também
a possibilidade de integração de uma câmera ou uma rede de
câmeras  à Internet(Intranet) através de uma conexão com a
rede pública(rede da empresa).

A conexão com a rede pública ou com a rede da empresa
é o grande atrativo desta proposta uma vez que o trafego de
dados seria muita mais barato do que por exemplo através
rede celular, satélite ou mesmo, por canais de rádio alugados
das operadoras.

A.4. O  Sistema proposto
Na Figura 6, apresenta-se o sistema objeto de nossos

estudos.   Na configuração adotada tanto as imagens como
os sinais de comando e controle de câmera e do robô
trafegam pela rede. A proposição deste esquema é que um
operador do interior de um veículo assuma o controle dos
movimentos do robô, da seleção de imagens através  dos
comandos: "pan", "tilt" e "zoom"  e também da seleção e
armazenamento de imagens através do "lap-top". Na tabela
1 apresenta-se a relação dos componentes e acessórios de
telecomunicações empregados no sistema proposto:

TABELA 1
Equipamento Fabricante Código 

ACCESS POINT SAMSUMG SWC-3300AP(DA) 
WEB-CAM SAMSUNG SWC-101 

PCMIA- WIRELESS CARD SAMSUMG SWL-2100E 
PTZ´WEB CAM -ZOOM 16X AXIS  

   
Acessórios   

Antena tipo painel- 18 dBi DME DM-P240-18 
Antena tipo painel- 4 dBi DME  

PIG TAILMMCX( Transição para N) DME  
PIG TAILSAMSUNG( Transição para N) SAMSUNG  

 

Figura 6. Comunicação viatura/robô.

A.5.Montagem de protótipo de bancada
A avaliação de desempenho do sistema proposto foi

realizada em duas etapas. Numa primeira etapa foi avaliado
somente o sistema de transmissão de imagens e controle de

P



câmera, portanto sem o robô. Numa segunda etapa foram
realizados testes em campo em ambiente de alta indução
eletromagnética que é o ambiente de uma sub-estação de
transmissão de energia elétrica de 440 KV , buscou-se desta
forma reproduzir em boa medida as condições reais de
operação previstas para o sistema.

Na Figura 7 representa-se a montagem realizada em
bancada de laboratório para a estimação do alcance
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Figura 7. Testes em bancada.

No  teste realizado em laboratório o enlace de RF pelo ar
foi substituído por um atenuador variável. O teste foi
realizado nas seguintes condições:

Taxa de transmissão pré-fixada: 11 Mbits/seg
Porta de diversidade do Access Point: Terminada por uma

carga
Porta de Diversidade do Wireless card: Terminada em

Aberto
Resultados:
Valor do Atenuador no limiar de recepão(sensibilidade):

96 dB
Avaliações:
No espaço livre a atenuação de um sinal de RF em função

da freqüência e da distância entre transmissor e receptor é
dada por:






=

λ
πDAdB

4log20

Onde D é a distância da antena transmissora e λ !
comprimento de onda:

Considerando-se que o receptor deve operar no mínimo
com um sinal 3dB acima do limiar e adicionando-se os
ganho da antena receptora e transmissora, da ordem de 8dB
para ambas chega-se à expressão:

λ
πD410 20/85 =

 Resultando 173m de alcance em espaço livre. O
fabricante especifica 150 m de alcance típico nestas
condições.

A.6.Testes em ambiente de alta indução eletro-magnética
(Sub-estação de Bauru-SP)

O esquema utilizado durante os testes realizados na sub-
estação de Bauru é o da Figura 6. A área de teste estava
localizada sob torres de transmissão de 440 KVolts
operando com aproximadamente 880 KAmperes.  Foram
testados o controle dos movimentos do robô e a transmissão
de imagens.

Condições dos testes:
O lap-top foi posicionado num veículo a cerca de 75m do

local onde foi montado o robô no cabo de sustentação.  Do
lado do veículo utilizou-se uma antena tipo painel com 18
dBi de Ganho. Do lado do robô utilizou-se uma antena
também planar com 4dBi de ganho. As Figuras 8, 9 e 10
mostram os equipamentos e  fotos do local de testes.

Figura 8. Robô posicionado para testes na Sub-estação de
Bauru (Vista Frontal).



Figura 9. Robo posicionado para testes na Sub-estação de
Bauru(Vista Posterior)

Figura 10. Veículo com equipamento controlador e antena
planar de 18Db.

Foi introduzido entre o Lap-top e a antena tipo painel o
mesmo atenuador variável utilizado na montagem anterior.
Mediu-se então a atenuação no limiar de recepção:

AdB= 34 dB
Adotando-se como nível mínimo de recepção 3 dB acima

do nível do limiar pode-se estimar o alcance pela expressão:
075.0×=αKmd

onde:
31log20 =α

Resultando um alcance estimado de:
Alcance = 2.6Km
Máximo alcance  teórico:
Nesta avaliação utilizou-se as seguintes parâmetros:
Ptx= 17 dBm
Sensibilidade do receptor: -84 dBm @ 11Mbits/s

Antena1= 18 dBi
Antena2= 4dBi

Equação do enlace:
Prx= Ptx+ G1 + G2 - AdB

onde: Prx,  Potência recebida
Ptx , Potência do transmissor.
G1, Ganho da antena do lado do controlador.
G2, Ganho da antena do robô.
AdB, Atenuação no espaço livre

Considerando como nos casos anteriores menor nível de
recepção possível 3dB acima do nível de limiar de recepção
resulta:

)4log(204181781
λ
πDPrx −++=−=

Resultando:  D = 9.7 Km

Observações sobre a medida:
Cuidados especiais devem ser tomados levando-se em

conta que o sistema de recepção possui diversidade de
espaço de dois caminhos( duas antenas). Quando um
caminho é atenuado como neste caso a recepção é chaveada
para o outro caminho. Assim para que a medida faça sentido
deve-se posicionar os equipamentos  de tal modo que apenas
um caminho( o da antena painel) seja atingido pelo sinal de
RF. Esta medida foi realizada com as antenas desalinhadas,
pois na condição de alinhamento observou-se o fenômeno
mencionado acima, o que tornaria as medidas inválidas.

Além do desalinhamento das antenas outros fatores
podem ter contribuído para a diferença obtida entre o
alcance teórico e o obtido na prática através das medidas,
tais como: propagação por multi-percurso, obstáculos,
transmissores e receptores operando abaixo das condições
nominais.

B. Rádios padrão IEEE802.11g
O objetivo de avaliar a transmissão pela Internet das

imagens captadas durante a inspeção  de linhas de
transmissão por uma nova versão de equipamento
robotizado. Descreve também  os testes de transmissão de
sinais de comandos e imagens realizados em ambiente de



alta indução de campos eletromagnéticos utilizando a
tecnologia IEEE802.11g.

B.1. Introdução
Apresenta-se os testes efetuados para avaliar o uso da

Internet via satélite como uma alternativa para a
centralização das operações de monitoramento de linhas de
transmissão   por equipamento robotizado. Durante os teste
foi utilizado a nova versão de robô que faz uso de um rádio
padrão IEEE802.11g (18). Os testes visaram demonstrar
principalmente a viabilidade da transmissão de imagens de
inspeção de cabos pela Internet. Adicionalmente foi também
testado o desempenho do novo rádio no ambiente de alta
indução eletro-magnética da subestação CTEEP de
Bauru(440KV).

B.2.O padrão IEEE802.11g
O padrão IEEE802.11g  veio atender aplicações que

requerem taxas mais elevadas como vídeo apresentando  a
vantagem de operar na mesma faixa do
IEEE802.11b(2,4GHz) além de apresentar compatibilidade
com este nas taxas mais baixas. Como resultado as redes
wireless baseadas no padrão (b) operam também com
equipamentos (g) e vice-versa. Na Tabela 2.apresentam-se
alguns parâmetros de desempenho para comparação, onde
pode-se constatar a superioridade do padrão (g) com relação
às taxas de transmissão  a despeito de um menor alcance em
taxas maiores. Este menor alcance na taxa máxima deve-se à
necessidade de emprego de modulações multi-árias de
maiores níveis que são naturalmente menos eficientes em
termos de potência.

TABELA 2
 802.11b 802.11g 

Máxima taxa 11 Mbits/s 54 Mbits/s 
Codificação CCK OFDM e CCK 

Taxas 1,2,5.5,11 Mbits/s 1,2,5.5,11:CCK 
6,9,12,18,24,36,48,54 

Mbits/s: OFDM 
Alcance máximo(visada 

direta sem antenas 
direcionais) 

400m(na máxima taxa) 130m(na máxima taxa) 

 

B.3.Configuração dos testes
Na Figura 11 apresenta-se o esquema da eletrônica

embarcada no robô mostrando as interfaces de comunicação.
Em destaque na foto da Figura 12 as duas câmeras web. Na
Figura 13 apresenta-se o esquema do enlace via satélite

estabelecido. Apesar da configuração adotada permitir a
transmissão das imagens das duas câmeras web, uma
destinada a monitorar o cabo guarda e outra (PTZ)
destinadas aos cabos de transmissão, durante os testes
utilizou-se a imagem de apenas uma delas, a fixa.  Foi
necessário também configurar o sistema operacional do
notebook para a criação de um  Gateway para disponibilizar
as imagens do servidor de imagens da câmera  na Internet.

Figura 11. Interfaces de comunicação do robô

Figura 12. Detalhe das câmeras no robô

 

Internet 256 Kbps 

Tele-porto 

Roteador 

Modem  
Satélite 

Câmera wireless 

Pcmcia 
Ieee802.11g 

Figura 13. Enlace satélite estabelecido durante os testes



A Tabela 3 lista os componentes integrantes do sistema
em teste.

TABELA 3.

Equipamento Fabricante Código 
ACCESS POINT LINKSYS WAP54G 

WEB-CAM AXIS  
PCMIA- WIRELESS CARD-802.11g LINKSYS  

PTZ´WEB CAM -ZOOM 16X AXIS  
Modem Satelite COMTECH SDM-300L 

Roteador Sisco 1605-R 
   

Acessórios   
Antena tipo painel- 18 dBi DME DM-P240-18 

PIG TAILSAMSUNG( Transição para N) SAMSUNG  
 

Figura 14.  Modem Satélite com Roteador embutido

Figura 15. Placa wireless PCMCIA ligada à antena painel

Figura 16. Antena painel direcionada ao robô

O serviço de comunicação via satélite foi fornecido pela
empresa COMSAT International que forneceu os
equipamentos  e mão de obra técnica para o estabelecimento
do enlace. A solução fornecida é conhecida como VICOM-
EasyFly e caracteriza-se por oferecer comunicação via
satélite com mobilidade. O enlace de satélite opera na banda
Ku, faixas de 12 GHz na descida e 14 GHz na subida, utiliza
uma antena com 1,10m de diâmetro e um amplificador de
potência de 4 Watts.  A taxa contratada foi de 256 Kbits/seg.
A fotografia 17 mostra a antena integrada ao front-end.

Figura 17. Conjunto antena, alimentador, conversor de
modos ortogonais, LNB e PA



Testes de transmissão de imagens por internet via satélite

A área reservada para estes testes estava localizada fora
da subestação, relativamente distante de torres e linhas de
transmissão, não sujeitas  portanto a elevados níveis  de
indução eletromagnética. O robô foi posicionado num cabo
montado a aproximadamente 100m da antena painel.

Figura 17. Foto tirada da posição do robô

As fotografias a seguir mostram instantâneos do robô se
movimentando durante os testes.

Figura 18 Robô em movimento-1

Figura 19. Robô em movimento-2

Resultados
As imagens captadas durante os testes foram  acessadas

pela Internet em Bauru, na própria  CTEEP, e também na
cidade de São Paulo. A primeira constatação foi de recepção
de imagens de boa qualidade e definição como as mostradas
nas figuras a seguir. Avaliou-se  o tempo de latência da
comunicação resultando em média :

Tempo de latência ~ 5 a 10 seg.
Outra constatação foi que a transmissão a 256 Kbits/seg é

adequada para transmissão de imagens estáticas e também
de imagens sem movimentos rápidos. Observou-se em
algumas situações de movimento imagens truncadas sem  a
aparência de transmissão de vídeo em tempo real.  A seguir
algumas imagens captadas durante os testes e transmitidas
pela Internet.

Figura 20. Imagem-1 captada pelo robô e disponibilizada na
Internet . Área de testes fora da subestação



Figura 21- Imagem-2 captada pelo robô e disponibilizada na
Internet . Área de testes fora da subestação

Testes em ambiente de alta indução de campos
eletromagnéticos

Estes testes foram realizados em um cabo posicionado
dentro da subestação e visaram avaliar o desempenho do
novo rádio em ambiente de alta indução eletromagnética. As
fotografias  a seguir mostram o ambiente da subestação ,
detalhes de instalação do robô bem como instantâneos do
robô em movimento.

Figura 22. Instalação do robô na subestação de Bauru

Figura 23. Robô em movimento-1 na subestação de Bauru

Figura 24. Robô em movimento-2 na subestação de Bauru

Resultados
Para a realização destes testes o conjunto: Antena painel e

Notebook foi posicionado a aproximadamente 150 metros
do robô. As imagens colhidas durante os testes, ver figuras
abaixo, foram de excelente qualidade não apresentando
defeitos ou imperfeições que pudessem sugerir
interferências eletromagnética.  Constatou-se também que a
transmissão de sinais de comando para o robô também não
apresentaram qualquer tipo de degradação ou mall
funcionamento.

Figura 25. Imagem-3 captada pelo robô na subestação e
recebida  a 150m de distância



Figura 26. Imagem-4 captada pelo robô na subestação e
recebida  a 150m de distância

Conclusões
Os testes demonstraram a viabilidade  da transmissão de

imagens através de Internet via satélite a uma central de
controle.  Ressalva-se no entanto que a conexão deve ser
realizada a taxas maiores que 256 Kbits/seg,
preferencialmente 512 Kbits/seg  ou maiores. Demonstraram
também que da mesma forma que nos testes realizados
anteriormente  com  equipamentos de rádio padrão
IEEE802.11b , a transmissão de comandos e imagens via o
novo rádio IEEE802.11g não sofreram interferências
sensíveis  diante dos  altos campos eletromagnéticos
presentes numa subestação de 440KV.

IV ECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE FALHAS
O algorítimo é baseado na variação de cor. Um cabo ao

ser atingido por um raio fica escurecido num ponto ou área
em questão.

Baseando-se nesta informação, o sistema de variação de
cor efetua uma análise de uma área (compreendida pelo
cabo em questão) dentro de um quadro da imagem obtida
pela câmera. É retirada uma amostragem de uma média
aritmética desta área por pixel. Cada pixel (ponto de uma
imagem digital), contendo valores de R (Red/vermelho),
G(Green/verde) e B(Blue/azul) representam as cores
primárias. Cada uma dessas cores do pixel, com variações
de 0 à 255, identificam-se como cores primárias, que
combinadas fabricam 16581375 cores por pixel. Nessa
estratégia, uma média de um único pixel, representa uma
área de vários outros.

As amostras (RGBs das médias aritméticas de áreas),
possibilitam variação de cores na identificação de cada
quadro obtidas pela câmera. Pontualmente, a cada quadro
processado, ocorre uma variação identificada pelas amostras
da variação de uma área.

Fabricou-se um rompimento de cabo por computador
(artificialmente por software) de uma imagem para que
pudéssemos testar a eficácia do programa, a imagem com o
rompimento no entanto não possui �escurecimento�, só um
rompimento:

Figura 27. Imagem fabricada para teste de falhas.

Foram efetuadas análises nos resultados utilizando-se de
áreas na amostra do cabo, os quais foi possível observar
diferentes áreas do cabo, �sem defeito�, e a área defeituosa
em questão. Claro que, num estudo real onde observássemos
os cabo em perspectiva, obteríamos diferentes amostras em
quadros diferentes dada a movimentação do robô
observando uma área fixa.

Inicialmente o estudo compreendeu em analisar �áreas
quadráticas� do cabo. Observamos 5 segmentos do cabo e
fizemos o reconhecimento da variação.



Figura 28. Áreas observadas pelo software para
reconhecimento de rompimentos por descargas elétricas

Nesse primeiro teste observamos a variação do cabo com
os valores retornados do software:

R G B
Amostra 1 103 115 117

Amostra 2 110 122 124

Amostra 3 117 128 130

Amostra 4 119 132 135

Amostra 5 116 128 129

No gráfico:

Como pode-se observar, virtualmente não há variação de
cores entre uma amostra e outra. A Amostra 4 foi
propositalmente deslocada, como pode ser observada pela
imagem, para demonstrar o contraste com o fundo e o que
esses 10-12% fora da área indicam como variação no
gráfico.

Num segundo teste,  foi estudada a possibilidade de
aumentar o escopo de variação, analisando áreas
retangulares (�tiras�) do cabo menores.

Figura 29. Segundo teste onde foi feita a análise do cabo
utilizando-se de retângulos de área menor

Os resultados dessa imagem foram mais sensíveis do que
da anterior. Como pode-se observar os resultados:

R G B

Amostra 1 107 119 122
Amostra 2 118 128 132

Amostra 3 121 133 134

Amostra 4 123 136 138

Amostra 5 122 136 136

Amostra 6 121 131 132

Amostra 7 116 126 127

Amostra 8 112 123 122

Amostra 9 115 128 128

Amostra 10 122 134 136
Amostra 11 123 136 136

Os resultados podem ser mais facilmente analisadas neste
gráfico:



Como pode-se ver, houve um distanciamento maior,
mesmo assim, o resultado continuou inconsistente.

 Esses testes possibilitaram a  identificação das
deficiências do programa no caso do rompimento não gerar
o �escurecimento� da área em questão, fugindo do escopo
do nosso software.

Atualmente está em estudo uma outra técnica, de
�renderização volumétrica�, está sendo verificada sua
eficácia em processamento computacional (por quadros
fornecidos pela câmera), e capacidade de reconhecimento.
Mas o conceito, se possível, removeria a restrição do
�escurecimento� e reconheceria qualquer tipo de
rompimento.

A �renderização volumétrica� tenta fabricar profundidade
através de uma imagem 2D, sendo possível desta maneira
enxergar melhor �erros de continuidade numa certa altura.
Como dito, a pesquisa desta análise ainda está em
andamento.

Um outro algoritmo estudado é baseado na textura do
cabo guia. O desenvolvimento deste software de
reconhecimento de defeitos tem como base uma imagem de
entrada similar à da figura.

Figura 30. Imagem do cabo guia adquirida pela câmera do
robô.

OBS.: A imagem da figura é apenas uma amostra a ser
utilizada para o desenvolvimento do projeto. Ela não

corresponde a uma situação real de funcionamento do
robô.

A ferramenta utilizada para o desenvolvimento do
algoritmo foi o Scilab, software de computação matemática
desenvolvido pelo instituto de pesquisa INRIA, França,
através do pacote SIP (Scilab Image Processing toolbox).

Como se pode observar, a imagem ilustra uma simulação
de um dano causado por um raio. O cabo guia, composto por
um feixe de cabos de alumínio de menor diâmetro, apresenta
um pequeno rompimento, além de uma coloração mais
escura (�chamuscada�). Um rompimento em um dos cabos
do feixe geralmente ocasiona em desenrolamento do
mesmo, de modo que uma inspeção em sua superfície
superior é capaz de reconhecer o defeito.

O primeiro passo a se realizar é diminuir o
enquadramento da imagem. Como o cabo se localiza na
região central da imagem, foi realizada um �recorte� da
imagem de 720 x 486 para 100 x 400 pixels, conservando
somente a região central da imagem original onde se
encontra o cabo. A justificativa dessa medida é a queda
significativa sobre o custo computacional.

O passo seguinte compreende a transformação da imagem
(True Color � 24 bits por pixel) para tons de cinza (256
níveis � 8 bits por pixel). Para isso, deve-se inicialmente
converter o espaço de cores de cada pixel de RGB
(componentes de cor vermelha, verde e azul) para YIQ (uma
componente de luminância e duas de cromância). Essa
modificação é dada por uma multiplicação de matrizes.

Y
Q
M

0,30 0,59 0,11
0,60 0,28 0,32
0,21 0,52 0,31

.
R
G
B

Em seguida, anulam-se as componentes de
cromância Q e M, conservando somente a componente de

luminância Y. Finalmente, basta converter de volta para o
espaço RGB.



R
G
B cinza

1 0,96 0,62
1 0,27 0,65
1 1,11 1,70

.
Y
0
0

O procedimento é realizado para todos os pixels. Como a
imagem resultante é em tons de cinza, as componentes R, G
e B são iguais, ou seja, podemos utilizar a matriz
correspondente a qualquer uma das componentes.

O passo seguinte seria uma binarização da imagem
através de um limiar adequado, de modo a segmentar a
superfície do cabo. Dessa maneira, as regiões
correspondentes ao cabo e ao fundo se tornam de cor branca
(nível 1) e as demais (espaço interno entre os cabos do
feixe) preta (nível 0). Entretanto, a imagem resultante possui
falhas em sua textura, ou seja, algumas regiões
correspondentes à superfície do cabo são separadas para
nível 0 ou as demais regiões para 1. Essa dificuldade não
pôde ser corrigida através da mudança no valor do limiar.

Para solucionar este problema, foi utilizado um filtro de
convolução 3 x 3 (vizinhança N8) passa-alta para reforçar as
bordas a 45º (direção nordeste), correspondente à direção
dos cabos do feixe. Uma operação de convolução no
domínio do espaço corresponde à soma dos produtos pixel a
pixel de cada pixel da imagem e seus 8 vizinhos pela
máscara. A imagem resultante possui a mesma resolução, e
os vizinhos não definidos dos pixels de borda são
considerados com valor igual a zero.

n1 n2 n3

n4 p n5

n6 n7 n8

.
m1 m2 m3

m4 m5 m6

m7 m8 m9

n1 n2 n3

n4 pconv n5

n6 n7 n8

pconv n1m1 n2m2 n3m3 n4m4 pm5 n5m6 n6m7 n7m8 n8m9

Máscara Passa alta
1 1 1
1 1 1
1 1 1

A utilização desse filtro atenua este problema, mas
acentua outro: o ruído. Para suavizar o ruído foi utilizado
um filtro passabaixa.

Máscara Passa baixa 1
16

.
1 2 1
2 4 2
1 2 1

Somente após a aplicação desses filtros é que se
aplica a limiarização, sendo que o melhor valor encontrado
foi de 0,30 (em uma escala de 0 a 1). Como explicado
anteriormente, o espaço entre os cabos do

feixe é o único elemento que se torna nível 0. Em um
cabo normal, esse espaçamento pode ser considerado
aproximadamente constante; já na simulação da imagem de
entrada, esse espaçamento é alterado por dois motivos: o
rompimento de um dos cabos provoca uma alteração na
textura do feixe como um todo, ocasionando em maior
quantidade de regiões com nível preto (aumento do
espaçamento), e o escurecimento da superfície devido ao
�chamuscamento�, causando também um aumento de pixels
em nível 0. Com base nas informações apresentadas, foi
estabelecido um critério para indicar a presença ou não de
defeitos, baseado na quantidade de pixels de nível 0
presentes na imagem. Se a quantidade de pixels pretos
consecutivos horizontalmente for inferior a um certo limiar,
considera-se que eles correspondem ao espaçamento normal
entre os cabos e não há defeitos; se for igual ou superior ao
limiar, há regiões irregulares em nível 0 e o defeito se
caracteriza. O melhor valor encontrado para este limiar foi
de 8 pixels consecutivos. Para melhor visualização das
regiões classificadas como defeituosas, os pixels
correspondentes a essas regiões são convertidos para a cor
vermelha. A seguir, um breve resumo dos passos seguidos
pelo algoritmo.

1) Diminuir o enquadramento da imagem
2) Converter para níveis de cinza
3) Realce das bordas inclinadas a 45º
4) Atenuação do ruído
5) Binarização
6) Verificação de defeitos

A seguir, são mostradas as situações
correspondentes à imagem durante cada passo do algoritmo.



Os pixels de borda foram omitidos por não possuírem
informações pertinentes à imagem.

Imagem após a diminuição
do enquadramento.

Imagem após conversão
para tons de cinza.

Imagem após aplicação do
filtro de realce de bordas a
45o

Imagem após aplicação do
filtro de atenuação de ruído

.

Imagem após binarização Imagem após algoritmo de
verificação de falhas.

Para justificar a necessidade da aplicação dos filtros,
mostremos o resultado do algoritmo sem a utilização dos
mesmos.

Imagem após aplicação do
algoritmo sem utilização de
filtros

Imagem após a aplicação
do algoritmo somente com a
aplicação do filtro passa-alta.



Os resultados obtidos foram satisfatórios. A região
caracterizada como defeito foi corretamente classificada
como defeituosa. Entretanto, foi também encontrada uma
falha abaixo dessa região, correspondente a uma �mancha�
no plano de fundo da imagem. Como explicado
anteriormente, a imagem de entrada é uma amostra, ou seja,
não foi obtida nas condições de funcionamento do robô e,
além disso, o plano de fundo real seria uma superfície
branca. Naturalmente, não é possível utilizar um fundo
perfeitamente branco, mas ruídos grosseiros como a
�mancha� mencionada seriam minimizados. Em relação às
figuras que ilustram os problemas encontrados sem a
filtragem, a imagem sem o filtro direcional apresenta bordas
imperfeitas, enquanto que a imagem sem o filtro passa-baixa
apresenta ruídos excessivos.

Embora a imagem de entrada não corresponda a uma
situação real, o algoritmo se mostrou válido. Para a sua
aplicação real, seria necessário obter novos valores de limiar
(para a binarização e para o detector de defeitos) a partir de
testes a serem realizados com o robô. A dificuldade de
implementação deste algoritmo está relacionada ao fato de
ser específico para uma determinada aplicação (funciona
somente para tipos de cabo como o do exemplo) e ser
bastante sensível a alterações nas condições de iluminação.
Devido a dificuldades em se manter estas condições para a
realização de testes, o algoritmo não foi implementado.

V. FERRAMENTA PARA REPARO DE CABOS
A correção em cabos guarda de linhas de transmissão é

atualmente feita com �emendas preformadas�, que são
arames rígidos já conformados com um enrolamento e
diâmetro para uma determinada bitola de cabo (fig.1).
Existem emendas preformadas para cabos de aço e cabos de
alumínio.

Figura 31. Emenda preformada

As correções em cabos danificados são feitas com um
jogo de emendas, de forma a cobrir toda a superfície do
cabo(figura 32). O conjunto de emendas pode conter 3 ou
mais emendas, de forma sobrepor integralmente o cabo,

cada uma  formada, geralmente, de um sub-conjunto de 4
arames, colados uns nos outras para facilitar a colocação
desta no cabo (figura 33).

Figura 32. Emendas no cabo

Na superfície interna das emendas existe uma cobertura
de grãos abrasivos aglutinados por uma cola fixa aos
arames. Estes abrasivos servem para aumentar o atrito e
garantir a fixação da emenda no cabo, sem deslizamento
desta.

Figura.33- Conjunto de emendas

A aplicação das emendas é manual, necessitando o
desligamento da linha de transmissão e o acesso do
eletricista ao cabo. Com o intuito de evitar estes custos a
mais, foi idealizado um meio de correção dos cabos guardas
danificados sem a necessidade de deslicamento da linha.,
para tanto, o sistema robotizado será equipado com uma
ferramenta que possibilite isto.

Inicialmente pensou-se em automatizar a técnica já
empregada utilizando os preformados convencionais,
contudo a forma de colocação destes nos cabos seria difícil
de automatizar. Os preformados são aplicados no cabo, a
partir da marca de cor de inicio da aplicação (figura 3),
situada no meio da emenda. Esta marca deve ficar sobre a
área do defeito, sendo as duas partes da emenda enroladas
no cabo, seguindo o passo da emenda (figura 4).

Figura 34 Colocação da emenda preformada



A dificuldade de aplicação da emenda atual pelo robô, em
um cabo sobre as torres de transmissão incentivou a busca
de novas formas de reparo.

Uma outra forma utilizada manualmente para reparos de
cabos é a fundição de um metal sobre o defeito. O metal
fundido deve ser do mesmo material do cabo. Esta técnica é
bastante difícil de ser aplicada em um cabo suspenso. Além
de não poder ser aplicada a cabos OPGW, pois os mesmos
contem fibras óticas na sua alma, ou centro. A emenda
assume a forma do molde (figura.35)

Figura.35- Emenda fundida

Na busca por novas soluções chegou-se as seguintes
possibilidades:

a- Aplicação de um arame maleável que fosse facilmente
enrolado no cabo guarda.

b- Aplicação de um adesivo que ao endurecer ficaria
parecido com a emenda fundida.

c- Aplicação de uma luva parafusada

A escolha de uma ou outra técnica depende das
especificações técnicas que devem ser atendidas por uma
emenda em cabos guarda. Inicialmente foi realizada uma
busca de normas técnicas brasileiras (NBR ou ABNT), mas
verificou-se pouco detalhamento, nas normas nacionais,
sobre características mecânicas e elétricas das emendas
preformadas. Buscou-se então normas internas de empresas
de transmissão de energia. Conseguiu-se uma norma da
CPFL que descreve detalhes da resistência ao
escorregamento e o ensaio que deve ser feito para validar a
qualidade do preformado. Foi realizada uma visita ao setor
de engenharia da CTEEP em busca de normas internas sobre
reparos em cabos, sendo encontrado uma minuta de
materiais e ferramentas que devem sem empregados nos
reparos, mas sem dados sobre emendas preformadas.

Contatos com empresas que fabricam emendas
preformadas revelaram dados mais qualitativos do que

quantitativos. Uma informação obtida destes contatos afirma
que a emenda restitui a resistência nominal do cabo antes do
defeito ocorrer. Desta forma supôs que a resistência à tração
e ao escorregamento deve ser igual ou próxima à resistência
a tração para a carga de trabalho dos cabos.

As seguintes normas técnicas foram analisadas neste
estudo inicial:

NBR 10712 - Norma de Aço- Alumínio para linhas aéreas
NBR 7270  - Norma de cabo Alumínio com alma de aço

para linhas aéreas
NBR7271 -  Norma de cabos de alumínio para linhas

aéreas
NBR 7272 - Norma de características dimensionais e de

ruptura de cabos
NBR 8449 - Norma de dimensionamento de cabos para-

raios  p/  linhas de transmissão.
NBR 7430 - Norma para lançamento de cabos CAA e

linhas de transmissão
NBR11788- Norma de correção e especificação de luvas

de emendas

Com esta revisão as seguintes questões ainda não foram
respondidas:

Qual a resistência à tração que deve possuir uma emenda
de cabos?

Uma emenda deve possuir boa condutividade elétrica?
Uma emenda está sujeita a fadiga mecânica?
Qual a resistência mínima ao escorregamento?

Analisando o ponto de vista mecânico para escolha de
umas das técnicas sugeridas, a resistência à tração é a mais
importante. Se a resistência à tração da emenda for próxima
à necessária para resistir à carga de trabalho de um cabo,
inviabiliza a utilização de adesivos, pois os adesivos
comerciais analisados possuem baixa resistência à tração.

Analisando a questão 2, ou seja, do ponto de vista
elétrico, a condutibilidade de uma emenda por adesivo não
restituiria a condutividade do cabo antes do
defeito.Observando do ponto de vista de automação, o



emprego do adesivo seria mais fácil.Contudo descartou-se o
emprego do adesivo.

Para inicio dos testes de um mecanismo robotizado foi
escolhido a emenda por arame maleável. Em segundo lugar
foi analisado o emprego de emendas parafusadas.

Estudo do cabo guarda e emendas preformadas
Com o intuito de responder as questões 1 e 4, foram feitos

ensaios mecânicos em cabos guarda e emendas preformadas.
Uma visita técnica a Pirelli, fabrica de cabos, também foi
realizada, sendo bastante esclarecedora das características
mecânicas desejadas e obtidas nos cabos guarda.

Os cabos guarda, também conhecidos como cabos para-
raios, são fabricados com três configurações básicas:

Aço zincado (ou galvanizado)
Ligas de alumínio ( CA)
Alumínio com alma de aço ( CAA)
Aço- alumínio

Todas essas configurações são padronizadas pela ABNT,
sendo a configuração de cabo guarda fabricada na Pirelli do
tipo Aço-alumínio com tubete com fibra ótica na sua alma,
ou seja , tipo OPGW( especificação NBR14074). Um cabo
aço-alumínio é feito de tentos, onde os fios são de aço
revestido de alumínio.

Os CAA são cabos com tentos de alumínio enrolados
sobre uma alma de tentos de aço.

O fabricante fornece duas características de resistência
mecânica, a RMC (resistência mecânica calculada) e a
Máxima carga. A RMC é a tração de ruptura do cabo,
enquanto a Máxima carga é a máxima tração de trabalho
recomendada. Geralmente a máxima carga de trabalho é
40% da RMC. Como se pode observar, quando se projeta
uma linha de transmissão, os cabos são superdimencionados.
Isto é necessário para fornecer confiabilidade aos projetos
de linhas de transmissão, garantindo que as mesmas não
sejam desligadas quando os cabos guardas receberem
descargas atmosféricas. Quando um cabo guarda é atingido
por descargas atmosféricas danos ocorrem, tais como,
fundição e fragilização de tentos ou até ruptura de tendos.
Desta forma os cabos são especificados a resistir a

determinadas classes de descargas atmosféricas e pra isso
devem passar por rigorosos testes.Um dos quais, aplicados
nos cabos Pirelli, traciona o cabo a 15% da RMC e aplica-se
uma descarga simulando a atmosférica. Em seguida
verificam-se os danos, contando-se o numero de tentos
rompidos pela descarga. Logo depois aumenta-se
gradualmente a tração até 60% RMC, quando ocorrer novos
rompimento de tentos. Analisando alguns testes
apresentados, verifica-se que a resistência remanesceste é
proporcional a quantidade de tentos remanescente.

Para desenvolver um meio de corrigir o cabo atingido por
descargas deve-se responder o item 1, qual a resistência à
tração que deve possuir uma emenda de cabos. Como visto
acima, esta resistência vai depender do numero de tentos
rompidos em relação ao numero de tentos totais.
Teoricamente a resistência depende da área da seção
transversal do cabo, reduzindo o numero de tentos, reduz a
área resistente e conseqüentemente a resistência
remanescente.

Com o intuito de verificar até que ponto esta
proporcionalidade teórica se faz presente foi feito um ensaio
com uma máquina de tração na CTEEP. Um cabo de 14
tentos foi submetido a uma carga de tração, verificou-se a
carga máxima suportada até o rompimento do segundo tento
era de 5700kgf. Em seguida uma outra amostra do mesmo
cabo foi submetido à tração, contudo 50% dos tentos foram
cortados. Verificou-se rompimento do segundo tento com
2100Kgf. Esta pequena diferença entre a teoria e a prática
deveu-se a forma como os tentos foram cortados e a fixação
deles na máquina de tração. Desta forma pode-se considerar,
com pequena margem de erro, que a redução da resistência é
diretamente proporcional redução do numero de tentos em
relação ao total. Sendo assim a escolha de uma emenda
deveria ser proporcional a quantidade de tentos rompidos,
contudo na pratica emprega-se a mesma emenda
independente dos tentos rompidos.  No caso da correção
robotizada se poderia aplicar uma emenda proporcional ao
defeito.

Como a emenda preformada deve restabelecer a
resistência nominal do cabo, espera-se que um preformado
resista a máxima carga de trabalho ou no mínimo a 50%
desta.



Um cabo OPGW-SM-15,4 possui máxima carga
recomendada de 3933kgf e RMC de 9832Kgf. Desta forma
uma emenda preformada para este cabo deveria suportar
entre 1966kgf e 3933Kgf.

Foi realizado na CTEEP um teste de tração com uma
emenda preformada, montada segunda a figura 36.

Figura 36. Testes da emenda preformada

Como pode se observar, duas partes de um cabo eram
unidos por uma emenda. Este teste revelou a resistência real
ao escorregamento, além da resistência a tração.

Elevou-se a tração no cabo bipartido até 3000kgf, sem
contudo, ocorrer deslizamento ou ruptura do preformado.
Como pode-se observar os preformados convencionais
agüentam a carga de trabalho recomendada sem romper-se
ou deslizar.

Estudo do mecanismo de correção

Mecanismo de correção com arame maleável.

Antes de construir um protótipo de mecanismo que seja
capaz de enrolar arames no cabo guarda, de forma a garantir
a mesma resistência mecânica do cabo, sem o defeito, é
necessário especificar os seguintes pontos:

Bitola do arame
Tipo de material do arame
Passo de enrolamento

As especificações (a) e (b) determinam os esforços
necessários para enrolar o arame no cabo e
conseqüentemente os torques nos motores. O passo de
enrolamento vai determinar a característica cinemática do
mecanismo.

Foram testados dois tipos de arames maleáveis, um de aço
recosido e outro de aço galvanizado, de espessura de 1.2mm

e 1.6mm, respectivamente. Com intuito de saber a
resistência destes arames, eles foram ensaiados a tração em
uma máquina de tração do departamento de mecânica da
Escola Politécnica da USP. Foram obtidos valores de
resistência de 40kgf/mm2 e 70kgf/mm2. Como pode ser
observado, são valores bem abaixo dos obtidos nos tentos
dos cabos de aço, pois estes arames são maleáves.

Analisando a cinemática do enrolamento do arame no
cabo, verifica-se a composição de dois movimentos:
translação e rotação. Portanto uma ferramenta para tal deve
possuir estes movimentos.

A configuração do sistema pode assumir as seguintes
possibilidades:

Na possibilidade 1a o movimento helicoidal do arame no
cabo é gerado pela translação do robô seguido da rotação da
ferramenta, sendo que o passo do enrolamento é
determinado pela relação entre translação e rotação que é
servo controlada, ou seja, um programa controla o
acionamento do motor do robô em sincronismo com o motor
de rotação da ferramenta.

O sincronismo do avanço e rotação, item 1b,  é
determinado por um sistema de transmissão de movimento
puramente mecânico. Desta forma só há a necessidade de
um motor que executa a translação do conjunto
robô+ferramenta, enquanto um sistema de redução mecânica
transforma translação em rotação da ferramenta.A vista em
3D deste dispositivo pode ser observada na figura 7 a seguir.

a)Ferramenta gira com sincronismo

b)Ferramenta gira com sincronismo

a)Ferramenta gira com

b)Ferramenta gira com



Figura 37. Sistema de correção com sincronismo mecânico

Na figura 38 pode-se ver o esquema do dispositivo, onde
uma roda movida capta o movimento e transmite a
engrenagens cônicas que giram o disco com o carretel, o
qual libera o arame de forma a enrolar toda seção defeituosa
do cabo.

Figura 38. Esquema detalhado do dispositivo com
sincronismo mecânico

Uma outra possibilidade é o robô ficar parado na posição
de correção enquanto a ferramenta faz a correção. Para tanto
há duas possibilidades, a ferramenta gira e a translação do
arame sobre o cabo guarda se dá passivamente ou
ativamente.

A translação passiva ocorre quando o arame é enrolado
em um tubo, ou carretel, do comprimento da seção de cabo
guarda que deve ser corrigida. Quando o tubo gira em volta
do cabo, o arame desenrola do tubo e enrola no cabo

transladando na direção axial seguindo o passo que ele foi
enrolado no tubo (figura 39).

Figura 39. Mecanismo de correção por enrolamento de
arame

Na translação ativa o carretel é girado ao redor do cabo
por um motor, enquanto outro motor o translada axialmente
no cabo. Na fig.10 pode-se ver o esquema deste tipo de
mecanismo.

Figura 40. Mecanismo de correção com translação ativa

O carretel é movido por um parafuso que é acionado por
um motor que gira junto com dispositivo. Desta forma pode-
se alterar o passo de enrolamento do arame no cabo,
variando a velocidade do motor que gira o parafuso em
relação ao motor que gira o disco.

No decorrer do projeto foi construído um protótipo de
enrolamento para cada uma das configurações 1a, 1b e 2a.
Na figura 41, pode ser vista a foto da configuração 2a do
mecanismo, o qual foi explicado na figura 39.



Figura. 41- Foto do sistema de correção de cabo de cabo
acoplado ao robô V2

Mecanismo de correção com luvas parafusadas
Analisando o sistema de correção, por enrolamento de

arames, observou-se  uma complexidade grande do
dispositivo e do  sistema de controle, bem como, a
necessidade de várias viagens do robô da torre até o local do
defeito para colocar várias camadas de arame. Poucas
camadas de arame não proporcionavam uma resistência
mecânica próxima a máxima carga de trabalho do cabo.

A necessidade de um sistema de correção de rápido
emprego e que possibilitasse a resistência mecânica
adequada levou ao desenvolvimento de um mecanismo que
parafusa-se uma luva preformada no cabo. Para tanto, foi
estudado uma nova solução usando luvas parafusadas sobre
a região afetada do cabo, um exemplo desta é vista na figura
42.

Figura 42 Luva preformada

O empecilho ao emprego deste tipo de luva preformada
está na criação de um obstáculo a passagem do robô para
futuras operações. Isto pode ocorrer se o tamanho desta luva
gerar um degrau intransponível a roda do robô ou se a

distância dos parafusos ao eixo do cabo for pouca,
permitindo que a roda os atinja (fig.13). Desta forma
pensou-se em  desenvolver uma luva que não obstrua a
passagem do robô futuramente.

Figura.43.Interferência das cabeças dos parafuso

O projeto de uma luva reside, entre outras coisas, em
determinar a área de contato mínima entre ela e o cabo que
permita uma resistência ao escorregamento necessária ara
suportar a tração de trabalho do cabo. Alem de determinar o
troque mínimo que deve ser aplicado nos parafusos para
garantir a ausência de deslizamento do cabo na luva.

Foi idealizada uma emenda cilíndrica, em alumínio, de
fácil transposição pela roda do Robô (figura 44).

Figura 44- Emenda parafusada desenvolvida para o sistema
de correção automático

Para colocação desta no cabo, sobre o defeito, foi
desenvolvida uma ferramenta, a qual é puxada pelo robô.
Esta ferramenta pode ser vista na figura 45.



Figura.45 - Ferramenta de parafusamento de emenda

Observando a figura 46 pode-se ver o motor CC que
aciona uma transmissão composta de uma polia dentada
menor movendo uma maior. Esta redução de velocidade
amplia o torque que será transmitido aos parafusos. No
protótipo construído esta redução é de 2:1. A polia maior
transmite movimento a dois conjuntos de engrenagens que
acionam simultanemante quatro eixos cujas pontas se
encaixam nos parafusos da emenda.

À medida que os parafusos são apertados, estes puxam a
parte de abaixo da emenda, pois à parte de cima está presa
pelas garras a ferramenta. Quando a parte de baixo atingir o
cabo, a parte de cima da emenda é puxada contra o cabo,
fazendo com que as molas de suspensão sejam comprimidas
e todo o carro baixa até que as duas partes da emenda se
fechem.

Neste momento foram analisadas duas possibilidades de
disparo da abertura das garras e liberação da emenda no
cabo. Primeiro pensou-se em uma chave fim de curso que
envia um sinal quando a suspensão baixar totalmente. Em
segundo foi analisada a corrente no motor. Quando a
corrente no motor for a máxima, significa que os parafusos
travaram e a emenda foi fechada.

Na figura 46 tem-se uma vista 3D da ferramenta que
parafusa a emenda no cabo. Neste desenho podem-se
analisar as garras que sustentam a parte de cima da emenda.

Figura.46- Vista 3D do primeiro esboço de ferramenta

Figura 47- Foto do protótipo da ferramenta que parafusa a
emenda no cabo.

A foto do protótipo construído pode ser vista na figura 47,
nesta aparece a ferramenta e a emenda suportada pelas
garras, bem como os eixos que apertam os parafuso.

3. Conclusão
Foi desenvolvido um estudo para automatizar a correção

de defeitos nos cabos guarda provenientes de descargas
atmosféricas. Com o estudo das resistências mecânicas dos
cabos e das normas de utilização dos mesmos, chegou-se a
conclusão que os cabos agüentam um certo numero de
tentos rompidos sem apresentar risco de ruptura total, pois
sua resistência de trabalho é menor que a resistência máxima
à tração e as cargas reais de trabalho são ainda menores que
a carga trabalho recomendada. Desta forma, para um ou dois
tento rompido, ou seja, menos de 20% de danos, não é
necessário desligar a linha para fazer correções no cabo.
Bastaria uma pequena correção que evite o desenrolar do
tento rompido. Esta correção nem precisaria restituir
totalmente a resistência perdida com o tento



rompido(<20%), pois a resistência remanescente já estaria
dentro da margem de segurança aceitável. No caso do
rompimento de mais de 20% dos tento até 40% é necessário
uma correção que restabeleça no mínimo 20% da resistência
perdida. No caso de um rompimento crítico de até 50% dos
tentos é recomendável uma correção que restabeleça
completamente a resistência perdida e até um pouco além,
pois as descargas atmosféricas afetam termicamente os
tentos que restaram. A correção  robotizada com
enrolamento de arames maleáveis poderia se empregada no
primeiro caso de risco moderado (<20% de tentos
rompidos), bastando enrolar uma pequena quantidade de
arames, evitando que o tento rompido continue se
desenrolando pela vibrações causadas pelo vento. No caso
de risco  médio ( 20% <  tentos rompidos < =40%) deve-se
empregar o sistema automático de emenda parafusada que
permite a restituir mais de 20% da resistência perdida. No
caso de risco alto (acima de 40% e abaixo de 50% de tentos
rompidos) é recomendável aplicar o sistema convencional
de emendas preformadas, pois restitui uma resistência igual
a carga de trabalho. Como foi visto nos testes experimentais
das emendas convencionais.

VI. CONCLUSÕES
Neste projeto temático relacionado com a automação da

manutenção das linhas de transmissão foram desenvolvidas
ferramentas para auxiliar na manutenção de linhas de
transmissão. A continuidade deste trabalho implica instalar
uma célula piloto de produção e a definição de um protocolo
para realização das atividades de manutenção.
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