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SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DE UM  

TOMÓGRAFO CAPACITIVO ELÉTRICO PARALELO  

APLICADO AO PROCESSO ADSORTIVO 

 

 

RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objetivo simular computacionalmente o transdutor 

eletrônico para um tomógrafo capacitivo elétrico paralelo capaz de gerar um nível de 

tensão utilizado para a reconstrução da imagem do fenômeno de adsorção ocorrido no leito 

adsortivo. Esta simulação foi realizada em um programa computacional do tipo SPICE 

(Programa de Simulação com Ênfase em Circuito Integrado) com a finalidade de definir os 

parâmetros para a sua construção, voltado para a aplicação no leito adsortivo de uma 

bancada em vidro para estudos do processo adsortivo. Esta técnica utiliza sensores 

capacitivos acoplados a um transdutor eletrônico que vão gerar um sinal de tensão 

associado à distribuição da permissividade dielétrica do meio. A simulação desenvolvida 

consiste em simular o circuito principal, um diferenciador, montado com OPA 2690 de alta 

freqüência. Simulou-se de um modelo de circuito simples, com um transmissor e um 

receptor. Os resultados apresentados mostram a viabilidade técnica do projeto, sendo 

proposto para trabalhos futuros a implementação de um protótipo do transdutor eletrônico 

do tomógrafo capacitivo elétrico aplicado ao estudo do processo de adsorção. 

 

 

 

Palavras chaves: Geladeira Solar, Processos Adsortivos, Tomografia por Capacitância 

Elétrica Paralela, Simulação PSPICE, Instrumentação. 

 

  



 

 

 

 

COMPUTER SIMULATION OF AN  

PARALLEL ELECTRICAL CAPACITIVE TOMOGRAPHY  

APPLIED TO ADSORPTIVE PROCESS  

 

 

ABSTRACT 

 

This thesis aims to computationally simulate the electronic transducer for a 

parallel electrical capacitance tomography, can generate a voltage level used for image 

reconstruction of the adsorption phenomenon occurred in the adsorptive bed. This 

simulation was performed using a computer program like SPICE (Simulation Program 

with Integrated Circuit Emphasis) for the purpose of defining the parameters for its 

construction, dedicated to the application of the adsorptive bed bench in a glass case 

studies of the adsorptive process. This technique uses capacitive sensors coupled to an 

electronic transducer that will generate a voltage signal associated with the distribution of 

dielectric permittivity of the medium. The simulation is developed to simulate the main 

circuit, a differentiator, fitted with high frequency OPA 2690. The simulated model is a 

simple circuit with a transmitter and a receiver. The results show the technical feasibility of 

the project being proposed for future work to implement a prototype of the electronic 

transducer of electrical capacitance tomography applied to the study of the adsorption 

process. 

 

 

 

Keywords:  Solar Refrigerator, Adsorption processes, Electrical capacitance tomography  

Parallel, PSPICE Simulation, Instrumentation. 
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CAPÍTULO I 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

O trabalho desenvolvido nesta dissertação tem como objetivo propor uma nova 

técnica de instrumentação para a visualização efetiva do processo de adsorção que ocorre 

no interior de um adsorvedor durante um ciclo de operação de um refrigerador adsortivo. 

A técnica de instrumentação proposta é a tomografia por capacitância elétrica que 

proporciona a obtenção de uma imagem para um objeto qualquer, utilizando-se de sensores 

e de um sistema de transdução (responsável por transformar os sinais recebidos dos senso-

res em uma imagem). 

Técnicas de controle e instrumentação da simulação dinâmica de processos de 

sorção e dessorção em ciclos de refrigeração por adsorção física são estudadas por 

Machado (2008) em sua tese de doutoramento. Em seu trabalho, é desenvolvido um 

protótipo de um refrigerador adsortivo de aço inox com leito adsortivo de carvão ativado. 

Este fenômeno de sorção do metanol sobre o carvão é observado de maneira 

indireta, sendo a medida da massa adsorvida, realizada por uma balança semi-analítica, um 

parâmetro para o controle do fenômeno. Este fenômeno tem por fatores determinantes:      

a) a temperatura, b) a pressão, e c) a geometria do leito adsortivo. Os dois primeiros dados 

são obtidos por transdutores de temperatura e pressão, respectivamente, porém não se 

consegue inferir qual é a distribuição espacial real do metanol (adsorbato) sobre o carvão 

ativado (adsorvente), enquanto o fenômeno adsortivo ocorre. 

A implementação desta nova técnica proposta, no protótipo do refrigerador 

adsortivo de aço inox é inviável, pois os sensores capacitivos, que serão os responsáveis 

pelo imageamento do fenômeno de adsorção, são placas metálicas que devem medir a 

capacitância interna do leito adsortivo e a partir dela inferir a permissividade do meio e a 



Cap. 1: Introdução  2 

distribuição espacial dos elementos contidos no fenômeno, que são o carvão (em posição 

fixa) e o metanol (que pode se movimentar). Com o desenvolvimento de um novo 

protótipo da refrigerador adsortivo em vidro, foi proposta a implementação desta técnica 

de tomografia de processo industrial capaz de mapear a distribuição espacial do metanol 

sobre o carvão ativado no leito adsortivo. Pois, com o leito adsortivo em vidro podemos 

introduzir o sensor capacitivo para medir as capacitâncias entre as placas sensoras, 

efetuando-se uma leitura das permissividades internas ao leito e posteriormente o 

mapeamento de sua distribuição espacial. 

Um esquema que representa o objetivo deste trabalho de dissertação pode ser 

visto na Figura 1.1. O desenvolvimento da TOMOGRAFIA, isto é, do sensor capacitivo 

(placas metálicas e eletrônica de transdução) requer um estudo prévio, que é a 

SIMULAÇÃO DO APARATO para que seja construído o PROTÓTIPO adequado para a 

aplicação no REFRIGERADOR ADSORTIVO. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1: Esquema representativo do objetivo principal do trabalho. 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

 

No capítulo I, tem-se uma breve introdução, a descrição dos trabalhos envolvidos 

na dissertação e os objetivos geral e específicos desta dissertação. 

No capítulo II, o tema é a tomografia capacitiva elétrica (TCE). Onde se apresenta 

uma introdução, o estado da arte, as aplicações do sistema TCE, uma revisão técnica e por 

último descreve-se a tomografia capacitiva elétrica paralela (TCEP), sendo o objeto de 

estudo para aplicação na visualização do processo adsortivo. 

O capítulo III versa sobre o processo adsortivo. Contém uma introdução, as 

definições inerentes ao processo de adsorção, a ocorrência do processo adsortivo, a 

descrição do ciclo de adsorção, a refrigeração solar por adsorção e o protótipo da geladeira 

solar em vidro. 

SIMULAÇÃO 

DO APARATO 

TOMOGRAFIA 

EXPERIMENTO 

(PROTÓTIPO) 

REFRIGERADOR 

ADSORTIVO 
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O capítulo IV trata da simulação computacional eletrônica. Apresenta uma 

introdução as simulações de circuitos eletrônicos, uma revisão histórica dos programas 

computacionais, os tipos de análises disponíveis no simulador, bem como as etapas para a 

realização de uma simulação. 

No capítulo V, estão ressaltados os principais procedimentos metodológicos de 

pesquisa: a tipologia da pesquisa, o plano operacional seguido, a base teórica envolvida na 

pesquisa, e as técnicas e testes empregados. 

O capítulo VI, versa sobre a análise de resultados. Apresenta os resultados obtidos 

a partir da construção do protótipo em vidro da bancada para estudos do processo 

adsortivo: os valores da capacitância do sistema, o transdutor eletrônico, a simulação 

computacional do transdutor eletrônico, sendo esta para uma placa transmissora e uma 

placa receptora, bem como a análise dos resultados obtidos na simulação. 

No capítulo VII tem-se as conclusões sobre o estudo realizado e recomendações 

para trabalhos futuros. 

As referências utilizadas neste trabalho são listadas no final. O anexo que 

apresenta uma rotina computacional utilizada neste estudo. E, o apêndice, apresenta todos 

os resultados obtidos nas simulações dos circuitos do transdutor eletrônico. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O trabalho desenvolvido nesta dissertação tem o objetivo geral de obter a 

configuração ideal para o circuito transdutor do tomógrafo capacitivo elétrico paralelo para 

visualização do processo adsortivo em um protótipo de uma bancada em vidro pirex para 

estudos do processo adsortivo. 

 

1.2.2 Objetivo Específico 

 

 Propor um modelo físico de protótipo de uma bancada em vidro pirex para estudos do 

processo adsortivo, afim de viabilizar o uso do tomógrafo capacitivo elétrico. 

 Determinar a faixa de valores da capacitância medida pelos sensores. 

 Determinar os parâmetros necessários para o projeto do transdutor, utilizando dados 

da simulação que melhor se adéqüem as especificações mínimas requeridas pelo 

projeto. 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

TOMOGRAFIA POR CAPACITÂNCIA ELÉTRICA 

 

 

A finalidade de um sistema tomográfico, seja ele qual for, é obter uma imagem de 

um objeto utilizando-se: a) sensores e b) um sistema de transdução capaz de transformar os 

sinais recebidos dos sensores em uma imagem. 

A tomografia até o final dos anos 70 (século XX) era um processo usado na 

medicina para diagnóstico de doenças. Em meados de 80, a aplicação da tomografia passou 

a área industrial. Desde então, é aplicada no controle e monitoramento de processos 

industriais conhecida como Tomografia de Processos Industriais ou simplesmente 

Tomografia de Processos. Quando a Universidade de Manchester (University of 

Manchester Institute of Science and Technology - UMIST) desenvolveu um sistema de 

tomografia baseado em sensores de capacitância com aplicação na indústria petrolífera, 

gerou um grande avanço para a tomografia de processos. 

A palavra TOMOGRAFIA, segundo o dicionário Aurélio (Ferreira, 2004) tem a 

origem em dois verbetes gregos tom(o)- (com o sentido de pedaço, parte) + -grafia (com o 

sentido de escrita, estudo). Apresenta dois significados à palavra:  

1. (Radiologia) Processo especial de exame radiológico que demonstra, com 

minúcia, imagens de órgãos existentes num plano predeterminado, diminuindo 

ou eliminando pormenores de imagens presentes em outros planos; planigrafia, 

estratigrafia. 2) Tomografia computadorizada. (Radiologia) Forma de tomografia 

baseada na detecção, mediante equipamento próprio, de raios X transmitidos 

através de uma seção do corpo, deslocando-se a fonte emissora desses raios X 

em segundo movimento circular, e permanecendo o eixo do feixe de raios X, 

sempre, no mesmo plano. O instrumental inclui um computador acoplado, que 

reconstrói a imagem topográfica com base nos dados transmitidos e segundo um 

programa previamente estabelecido, além de gravá-la na memória e transmiti-la 

para um sistema de televisão.  
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A definição apresentada pelo Aurélio mostra que, devido à aplicação mais 

difundida na sociedade, ser a tomografia para fins médicos, esta aparece como sinônimo da 

palavra tomografia. 

O objetivo da tomografia de processos é monitorar e controlar os processos 

industriais que ocorrem em regimes dinâmicos. Com a finalidade de firmar a tomografia de 

processo no meio acadêmico foi criada a ECAPT (1991), European Concerted Action on 

Process Tomography, programa multidisciplinar que promove o intercâmbio de 

informações entre diversos círculos de ciência e atividades, possibilitando a publicação de 

vários trabalhos e novas técnicas para a tomografia de processos. 

Nos últimos anos, os padrões para as indústrias químicas, em relação a:               

a) segurança, b) proteção ambiental, c) conservação de energia, d) garantia de qualidade 

em processos e produtos, e e) a complexidade dos processos e produtos, tem aumentado 

significativamente, necessitando, cada vez mais de técnicas de medidas complexas e 

detalhadas para o desenvolvimento de projetos e o controle de suas plantas industriais e 

também para os sistemas de transportes de materiais sólidos ou líquidos. Durante o seu 

desenvolvimento, o uso de técnicas de medidas tomográficas, que eram originalmente 

usadas para fins médicos, tem-se tornado incrivelmente popular nas indústrias. As 

primeiras técnicas utilizadas eram do tipo emissão de raios. Logo após surgiram as técnicas 

ópticas, e a nova tendência no desenvolvimento de técnicas de medidas tomográficas para 

a pesquisa e aplicações industriais, é o uso de técnicas elétricas. 

A técnica elétrica, de medida tomográfica, é baseada na distinção das 

propriedades elétricas ou magnéticas dos componentes no volume medido. Uma destas 

técnicas, a tomografia por capacitância elétrica (TCE) encontra-se no estado mais 

avançado de desenvolvimento, em comparação com as demais (a tomografia por 

resistência elétrica e a tomografia por indução eletromagnética), sendo aplicável 

imediatamente à pesquisa ou ao uso industrial. O uso da TCE em pesquisa, nos permite 

produzir informações detalhadas pseudo-3D sobre a imagem processada. Este 

conhecimento novo e rico em detalhes permite melhorar o projeto e o controle de 

processos nos equipamentos. Permite também, em pesquisa básica, atribuir novas 

correlações em fluxos multifásicos a partir da nova informação espacial disponível. Todas 

essas vantagens tornam possível o desenvolvimento, por exemplo, de um novo reator 

químico ou de uma nova operação mais sofisticada deste equipamento. 
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O uso da TCE em aplicações industriais permite um monitoramento mais 

detalhado dos processos e, portanto, um controle mais complexo dos processos em 

equipamentos. Também abre um leque de novas possibilidades para produtos de alta 

qualidade e o aumento na segurança das operações. Diversos problemas, em sua natureza, 

requerem um estudo detalhado do seu processo de funcionamento. Em alguns casos, o 

fluxo de um material escoando em uma tubulação, que pode representar um caso típico na 

indústria, pode se tornar um problema de difícil acesso quando se deseja observar o que, e 

como, está escoando dentro deste tubo. Neste trabalho, sobre o estudo do processo 

adsortivo, conhecer melhor a dinâmica de adsorção entre metanol e carvão ativado, permite 

um projeto mais adequado, aproveitando ao máximo a configuração espacial do leito 

adsortivo para o projeto de novos reservatórios adsorvedores. 

 

2.1 ESTADO DA ARTE 

 

Em geral, em um sistema tomográfico, a exploração do objeto a ser estudado é 

obtida através das medidas dos valores em sua natureza integral. Isto é, as propriedades 

medidas são obtidas da integração da distribuição das propriedades sobre uma linha ou 

uma área do volume medido. Na Figura 2.1, isto é esquematicamente representado. Um 

transmissor, denominado T, é usado para gerar ou enviar um sinal que é direcionado a um 

receptor, denominado R, a área em azul claro representa um meio com permissividade 

elétrica menor, e a área em azul escuro representa um meio com uma permissividade 

maior. 

 

 

Figura 2.1: Representação esquemática de um sistema de medição tomográfico. 
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A diferença entre a emissão e a recepção é o valor da medida integral, que é 

dependente do espaço de integração e da distribuição das propriedades neste espaço. Para 

que sejamos capazes de concluir, a partir destas medidas integrais, que o valor da 

propriedade é  no ponto  devemos realizar várias medidas linearmente 

independentes. Contanto que, a propriedade  esteja incluída nestas medidas 

integrais adicionais, a reconstrução da distribuição das propriedades é possível. 

A realização de um conjunto de n medidas linearmente independentes, tem o seu 

acréscimo através do aumento de sensores, ou através de permutações e/ou combinações 

de movimentos mecânicos da unidade completa (transmissor e receptor) em direções 

rotacionais e translacionais. 

A diferença significante entre as diferentes técnicas tomográficas é a linearidade 

da integração. Na Figura 2.2(a), tem-se uma representação de uma configuração para 

tomografia linear, onde o caminho L percorrido é uma reta (b) e uma configuração para 

tomografia não-linear, onde o caminho L percorrido não tem trajetória definida, dependen-

do da permissividade do meio g(x,y) e do caminho inicial . 

Na representação da tomografia linear, Fig. 2.2(a) o caminho, ou área, sobre a 

qual a integração da distribuição da propriedade é tomada, é conhecido e constante, 

portanto: 

 

 (2.1) 

 

onde  é a integral de linha sobre a trajetória L;  é o funcional que descreve a 

distribuição geométrica da permissividade elétrica; e  é o caminho de integração. 

O valor medido pela integral é portanto associado ao caminho conhecido. Isto 

reduz o esforço para a reconstrução pois, não existe o efeito da distribuição fora do 

caminho da medida e a linearização do problema direto na sua reconstrução, é possível. 
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Figura 2.2: Representação de um sistema tomográfico. 

 

No caso do sistema tomográfico não-linear, Fig. 2.2(b), o caminho, ou área, sobre 

o qual a integração da distribuição das propriedades é tomado, não é conhecido. Ele é uma 

função da distribuição das propriedades e um valor possível, logo: 
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  (2.2) 

 

onde  é a integral de linha sobre a trajetória L;  é o funcional que descreve a 

distribuição geométrica da permissividade elétrica; e  é o caminho de integração. 

Isto requer um esforço computacional intenso para a resolução do problema 

direto, com grande dificuldade na otimização da reconstrução da imagem. 

O conteúdo da Figura 2.3, apresenta um sistema tomográfico para medidas do 

TCE. Este sistema tomográfico consiste de: a) um sistema de sensores primários, b) uma 

eletrônica de transdução, c) instrumentos de medidas da capacitância, e d) um computador 

para a reconstrução da imagem. Os sensores consistem, geralmente, de eletrodos feitos de 

lâminas de cobre, montados perifericamente sobre uma tubulação, de tal forma a garantir 

sua estabilidade mecânica. A sua imunidade a ruídos eletromagnéticos externos é garantida 

pelo uso de uma malha aterrada que envolve os eletrodos da tubulação. O conjunto de 

medidas realizado pelos sensores é transferido a um computador, por meio da eletrônica de 

transdução, no qual a reconstrução da imagem deve ser realizada. 

 

 

Figura 2.3: Representação esquemática de um sistema tomográfico por TCE. 
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2.1.1 Modelo Matemático 

 

Em TCE, o fato da capacitância entre dois eletrodos ser uma função da 

permissividade dos componentes do volume medido, bem como da sua distribuição, é 

usado como um princípio de medição. Isto está mostrado esquematicamente na Figura 2.4, 

onde U representa o potencial gerado pela placa capacitiva transmissora,  representa o 

potencial obtido na placa capacitiva receptora,  representa a permissividade do meio 1,                 

 representa a permissividade do meio 2, e  representa o campo elétrico na placa 

capacitiva transmissora. 

 

 

Figura 2.4: Representação do princípio de medição físico. 

 

As relações entre a permissividade, a distribuição espacial da permissividade e a 

capacitância resultante é derivada das Equações de Maxwell. 

O dielétrico deslocado  é conectado à distribuição espacial de cargas  

através da equação de Poisson: 

 

 (2.3) 
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A densidade do campo elétrico  é definida por: 

 

 (2.4) 

 

onde  é a distribuição de permissividade espacial.  

O campo elétrico  fica definido como: 

 

 (2.5) 

 

onde  representa o potencial elétrico da distribuição espacial de cargas. 

Substituindo as equações (2.4) e (2.5) na equação (2.3) obtemos: 

 

 (2.6) 

 

A equação (2.6), mais as condições de contorno do problema, servem de base para 

a construção do modelo matemático que será utilizado na resolução do problema. 

Ou, quando rearrumamos: 

 

 (2.7) 

 

A equação (2.7) é simplificada para reproduzir a equação de Laplace quando a 

permissividade no volume medido é constante e então: 

 

  

 (2.8) 

 

A capacitância  pode então ser obtida através de: 

 

  

 (2.9) 
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onde  é a diferença de potencial entre o eletrodo transmissor e o eletrodo receptor 

e  é a área direta da integração sobre o eletrodo detector. 

Da equação (2.7) é evidente que a distribuição do potencial e a distribuição da 

permissividade estão acopladas de maneira não-linear. Portanto, é impossível calcular o 

campo elétrico, a partir da equação (2.5), sem conhecer a distribuição da permissividade. 

Os eletrodos utilizados para efetuar as medidas estão colocados perifericamente 

ao redor do volume medido. Temos um eletrodo transmissor e um receptor, e ambos estão 

envolvidos na geração do campo elétrico que é distorcido pela distribuição da 

permissividade elétrica do volume medido.  

 

 

2.1.2 Configuração do Número de Leituras Independentes 

 

A produção de diferentes medidas linearmente independentes sequenciais das 

capacitâncias é realizada entre dois eletrodos. Isto é mostrado esquematicamente na   

Figura 2.5. No primeiro ciclo, Figura 2.5(a) a capacitância é medida entre os eletrodos 1 e 

2, no segundo ciclo, Figura 2.5(b) entre os eletrodos 1 e 3, no terceiro ciclo entre os 

eletrodos 1 e 4 e assim por diante. Logo, a partir de uma sequência de medidas, um 

conjunto de medidas linearmente independentes é obtido. 

O número de eletrodos montados perifericamente ao redor do volume medido 

varia consideravelmente entre os diferentes sistemas tomográficos desenvolvidos. He et al 

(1993,94) e Johansen et al (1994) usam sensores com 6 eletrodos, enquanto Xie et al 

(1989, 90), Huang et al (1988, 89) e Klug e Mayinger (1992,93,94) usam sensores de        

8 eletrodos. Outros sistemas são projetados para 12 eletrodos (Xie et al (1992), Huang et al 

(1992), Khan e Abdullah (1993), Chen et al (1993) e Bair e Oakley (1993)) ou para           

16 eletrodos (Reinecke e Mewes (1994)). Os autores Halow et al (1992,93) e Fashing e 

Smith (1988, 90, 91) usam um sistema com 32 eletrodos. 
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Figura 2.5: Amostragem de leitura; (a) o sensor é o par 1-2; (b) o sensor é o par 1-3. 

 



Cap. 2: Tomografia Capacitiva Elétrica  14 

O número resultante de combinações de eletrodos linearmente independentes, 

para um dado sistema de sensores selecionado, é dado na Tabela 2.1, onde i significa a 

quantidade de sensores utilizados para efetuar a leitura e n significa a quantidade total de 

eletrodos de um dado sistema sensor. 

 

Tabela 2.1: Combinações linearmente independentes para um sistema de sensores. 

 

i Fórmula Sensor 8-eletrodos Sensor 16-eletrodos 

1  28 120 

2  20 104 

3  12 88 

4  4 72 

5  -- 56 

6  -- 40 

7  -- 24 

8  -- 8 

  64 512 

 

A Figura 2.6 apresenta as diferentes leituras efetuadas para um sensor formado 

por um sistema de leitura 2-por-segmento. Os 2 pares ilustrados: 3-4, formando o eletrodo 

que recebe o potencial U1 e 6-7, formando o eletrodo que recebe o potencial U2. 

 

 

Figura 2.6: Sensor formado por um sistema de leitura 2-por-segmento. 
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2.1.3 Guardas de Proteção 

 

O problema com um grande número de segmentos é a redução do nível do sinal e 

o grande efeito de borda que é gerado. Esta desvantagem pode ser superada usando mais de 

um segmento como um único eletrodo, como proposto por Reinecke e Mewes (1994). Por 

exemplo, para um sensor com 16 eletrodos, operando no modo 2-por-segmento, a área do 

eletrodo total é igual a área de um sensor com 8 eletrodos no modo 1-por-segmento, 

contudo o número total de medidas linearmente independentes é quase quatro vezes maior 

(passa de 28 para 104 leituras linearmente independentes), produzindo uma reconstrução 

mais detalhada.  

Os autores Klug e Mayinger (1992, 93, 94) usam um conjunto de combinações de 

eletrodos completamente diferentes, no qual os eletrodos transmissor e receptor estão todos 

distribuídos ao redor do volume medido. Com o uso desta técnica o número de medidas 

linearmente independentes realizadas pode ser aumentado. 

A extensão axial dos eletrodos de medição determinam o nível do sinal para a 

capacitância medida, bem como o grau de extensão axial do volume medido e portanto a 

integração axial. Inicialmente, os tipos de sensores utilizaram eletrodos com um 

comprimento de 100 mm (Johansen et al , 1994), Xie et al (1989, 90, 92, 93), Huang et al 

(1988, 89, 92), Klug e Mayinger (1992, 93, 94), Khan e Abdullah (1993), Chen et al 

(1993), Bair e Oakley (1993). Contudo, com a necessidade do aumento da acurácia na 

medição, a extensão axial foi reduzida para 75 ou 50 mm (Xie et al,1994)) e para 30 mm 

Reinecke e Mewes (1994). 

A fim de evitar a interferência eletromagnética externa sobre a medição, eletrodos 

de guarda radial aterrados são introduzidos nos sensores, uma representação do tamanho 

dos eletrodos (40º) e da distância entre eles (2,5º), dada em graus, é mostrada na Figura 

2.7(a). Embora esta característica seja comum para todos os sensores empregados, o autor 

Xie et al (1992) propôs uma extensão radial externa ao campo e aplicada entre os sensores. 

Isto pode ser visto esquematicamente na Figura 2.7(b), onde  representa o raio interno da 

tubulação imageada;  o raio do eletrodo (que fica na parte externa da tubulação);  o 

raio da tela de guarda radial, representada pela cor azul clara (externa aos sensores para 

eliminar ruídos externos indesejados). O isolador tela-eletrodo na cor amarela (o ar é usado 

como dielétrico isolador), os eletrodos estão representados em preto, e a tubulação, 

também chamada de isolador tubo-eletrodo, está representada na cor cinza. 
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Figura 2.7: Representação: (a) dos eletrodos. (b) Guarda radial. 
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Esta configuração requer um maior esforço na sua construção, mas o campo 

elétrico gerado entre os eletrodos é mais efetivo no modo 1-por-segmento. A guarda do 

sensor na direção radial também é de importância crucial para evitar a interferência 

eletromagnética. 

Os autores Xie et al (1989, 90, 92), Huang et al (1988, 89, 92), Khan e Abdullah 

(1993), Chen et al (1993) e Bair e Oakley (1993) usam um eletrodo anel conectado ao 

terra. Estes eletrodos funcionam como um forte absorvedor para os campos 

eletromagnéticos que estão do lado externo do volume medido, e também como um guia 

para os outros eletrodos, como pode ser visto na Figura 2.8(a). Em contrapartida, os 

autores Klug e Mayinger (1992, 93, 94), Reinecke e Mewes (1994), Halow et al (1992, 93) 

e Fashing e Smith (1988, 90, 91) usam a guarda como guia que é segmentada de maneira 

análoga aos eletrodos de medição. Portanto, um campo elétrico homogêneo, com uma 

guarda eficiente no volume medido, é gerado como mostra a Figura 2.8(b). 

Enquanto muitos dos eletrodos segmentados são usados durante uma medida, os 

outros permanecem desligados. Os autores Xie et al (1989, 90, 92), Huang et al (1988, 89, 

92), Khan e Abdullah (1993), Chen et al (1993) e Bair e Oakley (1993) propõem aterrar 

esses segmentos para fixar o potencial dos eletrodos medidos. Este padrão é mostrado 

esquematicamente na Figura 2.9(a).  

Esta técnica apresenta uma maior vantagem quando apenas um eletrodo guia está 

presente, enquanto os outros podem ser usados para uma medição em paralelo. Na TCE 

desenvolvida por Reinecke e Mewes (1994) os eletrodos livres são flutuantes, isto é, não 

estão ligados à terra (veja na Figura 2.9(b)). Este procedimento tem como vantagem a 

produção de valores de medidas altos, bem como um campo mais homogêneo na direção 

radial devido aos eletrodos da fonte sendo virtualmente determinados sobre o volume 

medido.  
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Figura 2.8: Campo elétrico para uma guarda: (a) aterrada, e (b) axial com guias. 
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Realizar a medição de valores de capacitâncias com um nível muito baixo (até 

femtofaradays) a uma taxa alta de amostragem (entre 5-15 kHz) é na prática extremamente 

difícil. O fluxo de corrente sobre os eletrodos ocorre em um tempo finito, determinando 

deste modo um limite físico para a frequência de amostragem. 

 

 

 

Figura 2.9: Chaveamento de eletrodos (a) aterrados, e (b) com flutuação livre. 
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Os autores Xie et al (1992) Huang et al (1988, 92) e Chan et al (1994) 

desenvolveram um circuito de medição baseado no princípio de transferência de carga. 

A representação esquemática deste circuito é dada na Figura 2.10, onde S1, S2, S3 

e S4  são chaves CMOS utilizadas para fazer o chaveamento do circuito. CD1 e CD2 

representam parte do circuito total a ser chaveado, pois ora o circuito recebe o sinal de 

transmissão Vc (S1 e S3 fechadas, S2 e S4 abertas) e ora o circuito é aterrado (S1 e S3 abertas, 

S2 e S4 fechadas). Ef representa o eletrodo fonte (que será o transmissor quando as chaves 

S1 e S3 estiverem fechadas, e Ed representa o eletrodo detector). 

As chaves CMOS S1 até S4 são operadas para frequências de 1,25 ou 2,50 MHz, 

permitindo um ciclo de carga e descarga de uma capacitância desconhecida. A corrente 

resultante é amplificada e convertida para uma medida de diferença de tensão .  

A resolução típica, obtida com esta técnica, é de 0,3-0,1 fF para uma frequência de 

medição de 1,1 kHz. 

 

 

Figura 2.10: Circuito de medição usando a técnica de transferência de carga. 

 

O autor Yang et al (1993, 94) desenvolveu um circuito para medição da 

capacitância baseado em ponte AC, que está mostrado esquematicamente na Figura 2.11. 

Um gerador de sinais é usado como guia para um eletrodo cuja capacitância é 
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desconhecida. A corrente resultante no outro eletrodo é convertida em tensão e 

posteriormente amplificada. Usando uma tensão de referência, deslocada em fase de 90º, 

torna-se possível uma demodulação e um sinal analógico, proporcional a capacitância, é 

disponível.  

Usando esta técnica, medidas de capacitância mais estáveis e mais precisas são 

possíveis devido a um baixo deslocamento da linha de base e a uma alta relação sinal-

ruído. A mesma técnica também é empregada em instrumentos comerciais usados por Klug 

e Mayinger (1992, 93, 94) e Reinecke e Mewer (1994). Os instrumentos comerciais 

tipicamente podem ser operados por frequências de medição de 14 kHz, com acurácia de 

0,5 fF.  

 

 

Figura 2.11: Circuito de medição usando a técnica de ponte AC. 

 

 

Figura 2.12: Circuito em ponte AC com auto-balanceamento. 
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A acurácia da medição aumenta com a diminuição da frequência de medição. 

Além disso, a melhora na acurácia de medição pode ser obtida quando a ponte AC é 

balanceada usando micro-controlador com realimentação (JOHANSEN ET AL, 1994; 

YANG  e SCOTT, 1992;  REINECKE e MEWES, 1995). Isto é mostrado esquemati-

camente na Figura 2.12. Devido a iteração na medição, a frequência de amostragem é um 

tanto menor. 

 

 

2.1.4 Algoritmos de Reconstrução 

 

Fica evidente, das equações (2.7) e (2.9), que um cálculo da distribuição de 

permissividade elétrica a partir dos valores da integral medida não é possível de se realizar. 

Em contrapartida, o cálculo direto, apesar de trabalhoso, é possível de ser feito. Isto é 

denominado problema inverso e é comum a todas as técnicas tomográficas, principalmente 

por causa dos muitos sistemas de equações indeterminados.  

A razão entre as variáveis conhecidas e desconhecidas pode ser da ordem de 0,05-

0,065 (Xie et al, 1994)) ou 0,1-0,155 (Reinecke e Mewes, 1994). Adicionalmente a isto, as 

não-linearidades necessitam um esforço computacional maior para as soluções iterativas 

diretas ou para os processos de linearização que geram erros inerentes ao processo de 

reconstrução. 

Um simples, mas também muito rápido, algoritmo de reconstrução é usado por 

Xie et al (1989, 91, 92, 93), Bair e Oakley (1993), Hayes et al (1993) e Green (1990). Uma 

representação esquemática deste algoritmo denominado retroprojeção linear (do inglês 

linear backprojection) é mostrado na Figura 2.13(a). Os valores da medida integral  

estão distribuídos através de um plano e medidas de acordo com uma matriz de pesos.  

Esta distribuição de sensibilidade  para cada combinação i de eletrodos é 

única e obtida a priori por: 

 

 (2.10) 

 

Esta equação representa a amplificação espacial do sistema sensor ( ) para uma 

região de  com uma permissividade  para uma fração de volume zero ( ).              
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A distribuição de sensibilidade, também usada em técnicas iterativas, resulta em um 

aumento no erro na reconstrução devido a linearização grosseira. 

 

 

 

 

Figura 2.13: Algoritmos de reconstrução: (a) retroprojeção linear,  

(b) iterativo com TRA e (c) iterativo com linearização. 

 

Uma técnica de linearização diferente, para o problema do campo elétrico não-

linear, é proposta por Bair e Oakley (1993). Isto é, uma sensibilidade quadrática da forma: 

 

 (2.11) 
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A matriz  representa a sensibilidade de 1ª ordem, que é similar a sensibilidade 

normal, enquanto a matriz  representa a sensibilidade de 2ª ordem, que leva em 

consideração os efeitos não-lineares. 

Um algoritmo de reconstrução mais complexo, usando soluções iterativas é usado 

por Reinecke e Mewes (1994), da Rocha et al (1992) e Wernsdörfer (1992). Uma 

representação esquemática da técnica de reconstrução algébrica - TRA (ou ART em inglês) 

é dada na Figura 2.13(b). Nesta técnica, assume-se uma distribuição inicial das 

propriedades e o cálculo direto é realizado. Por razões de desempenho na reconstrução, isto 

é feito com equações linearizadas partindo da distribuição de sensibilidade dada pela 

equação (2.10). Do cálculo direto obtém-se um resultado dos valores da medida integral. 

Compara-se este valor calculado com o valor medido, também se calcula o erro da 

reconstrução da imagem. Usando otimizadores de diferentes tipos, o erro é redistribuído e 

uma nova distribuição é obtida, com a qual a iteração é conduzida novamente. A solução é 

obtida quando o erro da reconstrução é menor que o nível de erro desejado. 

Uma melhora no princípio geral é proposta pelos autores Johansen et al (1994), 

Isaksen e Nordvert (1992, 93, 94) e Chen et al (1992, 93) está representado 

esquematicamente na Figura 2.13(c). Neste caso, o problema direto é não-linear, mas uma 

solução exata é obtida através do cálculo da TRA. Utilizando o método descrito pelos 

autores em seus artigos, não aparece o erro adicional que é gerado pela linearização. 

Entretanto, devido as iterações adicionais necessárias para o cálculo direto, há um aumento 

no tempo computacional. 

Um enfoque completamente diferente para o algoritmo de reconstrução das 

imagens é apresentado pelo autor Nooralahhiyan et al (1993, 94, 95). O autor usa redes 

neurais do tipo multilayer perceptron, que consiste de 3 camadas para a reconstrução da 

imagem. A rede neural é treinada com padrões de distribuição de permissividade que são 

associados a um conjunto de capacitâncias. Nesta fase, a aprendizagem requer um esforço 

computacional intenso, enquanto que na fase da reconstrução da imagem, já com os pesos 

pré-determinados, a reconstrução é simples e rápida. 

Outro enfoque diferente é apresentado por Klug e Mayinger (1992, 93, 94). Um 

conjunto de distribuição de permissividades e os valores das medidas integrais das 

capacitâncias são calculados a priori. O vetor dos valores da integral medida da 

capacitância é então comparado com a matriz das medidas calculadas e então a 

combinação mais provável (com sua respectiva distribuição de permissividade) é 
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encontrada. Muito embora esta técnica tenha um uso de memória muito alto e não resulte 

em uma reconstrução da imagem verdadeira, ela pode prover um bom método para se obter 

uma boa primeira estimação para os algoritmos iterativos e então, reduzir 

significativamente o tempo de reconstrução da imagem. 

Para todos os algoritmos de reconstrução propostos é possível aumentar a 

qualidade da medição introduzindo um algoritmo de correção do tempo, como proposto 

pelo autor Reinecke et al (1995). Desde que as medições sejam realizadas 

sequencialmente, existe um tempo de atraso entre duas medidas associadas a um único 

quadro para um dado tempo.  

O algoritmo baseado no método numérico spline cúbico pode ser utilizado para 

calcular um conjunto pseudocontínuo de medidas para um conjunto de combinações de 

eletrodos e então um conjunto de medidas corrigidas pode ser disponibilizada para um 

único quadro num dado tempo. Esta técnica reduz significativamente o borrão das imagens 

reconstruídas. 

Nos últimos anos, muitas aplicações de sistemas de TCE foram propostas em 

vários artigos. Estas aplicações têm surgido, principalmente no campo da Engenharia 

Química, em particular para Reatores e Sistemas de Transporte de Fluxos Multifásicos. 

Com o uso da TCE é viável a obtenção de uma medição detalhada para os campos de 

fluxos em 2D ou 3D e a sua respectiva imagem processada.  

 

 

2.2 APLICAÇÕES DO SISTEMA TCE 

 

Podemos classificar as aplicações dos sistemas de TCE de acordo com o 

escoamento que está sendo estudado. Pois, para cada tipo existe uma particularidade que 

deve ser observada. Estes sistemas podem ser classificados em: a) Sistemas gás-líquido,    

b) Sistemas gás-sólido, c) Sistemas gás-gás, e d) Sistemas multifásicos. 

 

2.2.1 Sistemas gás-líquido 

 

Fluxos do tipo gás-líquido são encontrados em uma grande variedade de 

processos em equipamentos nas indústrias química e do petróleo. Especialmente em 
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sistemas de transporte em exploração petrolífera marítima, o conhecimento do regime em 

fluxos gás-líquido é de fundamental importância. 

Os autores Xie et al (1989, 92, 93, 94) Huang et al (1992), Beck et al e Lenn et al 

(1992) usaram sistemas de TCE com 8 e 12 eletrodos para medir o fluxo óleo-gás em 

tubulações. Usando esta técnica, para uma velocidade de imageamento de 100 quadros por 

segundo, é possível obter informação detalhada sobre um fluxo lento em tubulações de 

transporte. 

 A seção da tubulação utilizada tinha um diâmetro interno 154 mm com o fluxo de 

um circuito fechado localizado no Schlumber Cambridge Research Limited. As duas fases 

estudadas foram o querosene e ar comprimido. Na Figura 2.14, obtida por Xie et al (1992), 

são mostrados alguns exemplos de um fluxo bifásico horizontal. O conhecimento da 

dinâmica do fluido, disponibilizada pelo estudo desenvolvido, se torna importante para o 

projeto e dimensionamento das tubulações do sistema. 

Medições similares foram conduzidas com sensores de 8 eletrodos desenvolvidos 

por Klug e Mayinger (1992, 93, 94) e usados em circuitos de escoamentos fechados cuja 

tubulação apresentava uma seção de diâmetro interno igual a 54 mm. O objetivo dos 

autores era realizar medidas de alta precisão da fração de vazio que compunha o sistema 

estudado, além de permitir a aplicação desta técnica como um fluxômetro.  

Na Figura 2.15, obtida por Klug (1994), as frações de vazio calculadas a partir de 

uma determinada calibração são apresentadas, versus, a fração de vazio medida. O erro 

reportado para os 3 regimes de fluxo (estratificado, bolhas e fluxo anular) são da ordem de 

2%. O sistema também pode ser aplicado a extração de petróleo, em plataformas marinhas, 

para medir o fluxo da fração de gás natural no óleo. 

 

I 

Figura 2.14: Imageamento tomográfico de um fluxo bifásico horizontal. 

         Fonte: Xie et al (1992). 
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Figura 2.15: Calibração da fração de vazio de um sensor de 8-eletrodos.  

          Fonte: Klug (1994). 

 

A imagem do fluxo transiente foi reportada por Xie et al (1994). Eles conduziram 

medições tomográficas em tubulações blow-off de vasos de reatores químicos 

pressurizados, durante uma despressurização de emergência. Esta aplicação é muito 

importante para o projeto de dispositivos de segurança utilizados em reatores químicos 

pressurizados. A tubulação possuía uma seção com um diâmetro interno de 32 mm e a 

velocidade das imagens era de 100 quadros por segundo com a velocidade da mistura ar-

água em até 10 m/s. 

Na Figura 2.16, obtida por Xie et al (1994), imagens tomográficas do fluxo são 

mostradas. Em (a) as imagens foram reconstruídas usando a técnica do algoritmo de 

retroprojeção linear. Em (b) o mesmo algoritmo foi utilizado, mas os dados sofreram uma 

correção no tempo usando um procedimento proposto pelos autores Reinecke et al (1995).  

Em (c), os dados para efetuar a correção temporal foram reconstruídos através de 

um algoritmo iterativo, também proposto pelos autores Reinecke e Mewes (1994).  
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Figura 2.16: Imageamento tomográfico de um fluxo transiente. 

                   Fonte: Xie et al (1994). 

 

A partir destas figuras, fica claro que a nova informação, disponibilizada pelo 

sistema TCE para o fluxo transiente, é muito mais detalhada e permite um melhor projeto 

de dispositivos de segurança. 

 

 

2.2.2 Sistemas gás-sólido 

 

O transporte de sólidos granulares é um processo que apresenta um grau de 

dificuldade elevado na indústria química. Quando um gás é utilizado como um meio 

transportador, a concentração do volume da fase sólida é muito baixa e, pequenas 

variações na carga sólida, podem produzir diferenças significantes na distribuição espacial 

das partículas. 

Os autores McKee et al (1992, 93, 95), Brodowicz et al (1992, 93) e Huang et al 

(1988) usaram sistemas de 8 eletrodos com um tempo de imageamento de 2,4 s por quadro 

para uma tubulação de diâmetro interno igual a 84 mm. Na Figura 2.17, obtida por 

Brodowicz et al (1992), tem-se  exemplares de resultados da reconstrução da imagem dos 

sistemas, comparados com as suas fotografias correspondentes. Com o uso desta técnica, 

os autores tornaram-se capazes de obter, previamente, uma informação que era 

indisponível anteriormente, sobre o processo de transporte, incluindo informações sobre a 

extensão e os depósitos, bem como a distância necessária para a sua total suspensão. 

(a) 
 
 
 

(b) 
 
 
 

(c) 
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Figura 2.17: Imageamento tomográfico num sistema gás-sólido. 

 

Enquanto nas aplicações anteriores, o foco era o transporte de sólidos, Dyakowski 

et al (1993), Kühn et al (1994), Hallow et al (1992, 93) e Fashing e Smith (1988, 90, 91) 

usaram as técnicas da TCE para imagear o fluxo caótico de sólidos em leitos fluidizados.  

Os sistemas de imageamento tomográficos utilizados tinham 8 eletrodos 

(Dyakowski et al (1993)), 12 eletrodos (Kühn et al (1994)) ou 32 eletrodos (HALOW et 

AL, 1992, 93;  FASHING e SMITH, 1988, 90, 91).  

A faixa de diâmetro imageado foi de aproximadamente 150 mm (Dyakowski et al 

(1993)), Halow et al (1992, 93) e Fashing e Smith (1988, 90, 91) até 800 mm (Kühn et al 

(1994). Um sensor com quatro planos de eletrodos para imageamento foi utilizado por 

Halow et al (1992, 93) e Fashing e Smith (1988, 90, 91).     

 Na Figura 2.18, obtida por Halow et al (1993), alguns exemplos da distribuição 

das imagens reconstruídas, obtidas desses experimentos são mostrados. Pequenas bolhas, 

no sólido fluidizado são claramente visíveis. Usando a técnica da TCE, podemos 

compreender melhor os efeitos da dinâmica dos fluidos em situações muito complexas, tais 

como ocorrem em leitos fluidizados, devido a informação 3D disponível. 

 

 

Figura 2.18: Imageamento tomográfico de bolhas em leitos fluidizados. 
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2.2.3 Sistemas gás-gás 

 

O imageamento de fluxo gás-gás usando a técnica da TCE é uma proposta que 

tem uma implementação difícil. As permissividades de diferentes gases puros são muito 

próximas de 1, e temos também que o nível de sinal gerado pelos sensores é bastante 

estreito, isto é, temos leituras com valores muito próximos. Além disso, as fases gasosas 

raramente encontram-se separadas, aparecendo em forma de misturas homogêneas. No 

entanto, devido ao processo de combustão, o gás é queimado e então torna-se ionizado, 

causando uma significante distinção com relação ao ar e ao combustível que se encontram 

ao seu redor. 

 Este estudo foi apresentado por He et al (1993, 94) no qual ele utilizou um sensor 

com 6 eletrodos para imagear chamas em um cilindro de diâmetro interno igual a   76 mm 

de um motor automotivo. Na Figura 2.19, o aparato experimental e a influência da chama 

sobre a variação da capacitância padrão é mostrada. Foi observado que a presença e o local 

da chama, em geral, são claramente detectáveis. A posição do pistão no ciclo de 

compressão também apresenta uma grande influência sobre a capacitância padrão e por 

isso deve ser levada em conta. 

 

 

Figura 2.19: Aparato experimental para medidas de capacitâncias em sistemas gás-gás. 
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2.2.4 Sistemas multifásicos 

 

Na utilização das técnicas da TCE, a diferença da permissividade relativa é 

imageada, com isso, não se pode determinar quando uma fase com certa permissividade, 

ou uma mistura de duas fases, produz a mesma permissividade presente. Para que sejamos 

capazes de distinguir entre mais de duas fases presentes no volume medido, todas as fases 

devem permanecer inalteradas ou um sistema de imageamento adicional deve ser 

empregado. 

O uso de um sistema de imageamento adicional inclui uma grande variedade de 

diferentes sistemas de tomografia por impedância. Normalmente se utiliza um sistema de 

imageamento auxiliar quando uma das fases envolvidas no processo é a água, pois ela 

apresenta uma condutividade relativa alta em comparação aos gases e aos óleos.  

Nos sistemas de imageamento desenvolvidos por Southern e Deloughry (1993) e 

Yang et al (1993) foi utilizada uma matriz de eletrodos para imagear os níveis de interface 

de óleo, água, gás e areia, em vasos de separação de óleo. Devido ao conhecimento a priori 

do que se era esperado das fases de acordo com as densidades, eles mudavam as 

capacitâncias para detectar as diferentes interfaces. Usando esta técnica eles foram capazes 

de detectar níveis de espuma sobre os líquidos separados. Isto torna possível o uso desta 

técnica para o controle e o projeto de equipamentos de separação utilizados nas 

plataformas de petróleo marítimas. 

 

2.2.5 Medidas de velocidade e fluxos multifásicos 

 

Primeiramente, para que sejamos capazes de medir a velocidade de uma das fases, 

as informações de tempo e de distância devem ser conhecidas. Isto é normalmente feito 

usando dois planos de medidas e então correlacionando os dois sinais obtidos de cada um 

dos planos. O tempo resultante é usado para dividir a distância axial conhecida entre os 

planos e derivar a velocidade. Este procedimento é usado por Hayes et al (1992), Beck e 

Plaskowski (1987) e Xie et al (1992). Nestes artigos temos a descrição, em detalhes, de 

como os algoritmos para tempo real e tempo pseudo-real são desenvolvidos. 

Uma técnica diferente é apresentada por Reinecke e Mewes (1995). Eles utilizam 

a extensão axial do volume medido para gerar dois sinais com os quais uma auto-
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correlação é obtida para identificar o tempo de entrada e de saída da estrutura, e então, o 

tempo de passagem. O uso desta técnica dispensa um segundo plano para medição. 

O uso destas técnicas provê uma ferramenta poderosa para o imageamento de 

sistemas multifásicos em pesquisas de Engenharias e para a Indústria. A técnica apresenta-

se altamente desenvolvida, evidenciado pelo grande número de trabalhos publicados e de 

instituições envolvidas no projeto de sistemas de tomografia por capacitância.  

Os exemplos de aplicações, aqui mencionados, mostram que a técnica já é 

aplicada para pesquisas de equipamentos e controle de processos. Novas pesquisas podem 

ser desenvolvidas no tocante a configuração de eletrodos do sensor primário, bem como no 

desenvolvimento de padrões de combinações de eletrodos para diferentes propostas de 

medidas. 

Em relação a eletrônica dos sensores, circuitos de medição de capacitância rápidos 

deverão ser projetados e construídos. Uma nova linha de pesquisa possível é a utilização de 

modulação em freqüência. Deve-se levar em conta que, para se obter imagens com uma 

alta resolução e em tempo real, acarretará na necessidade de um maior poder 

computacional para a reconstrução de imagens, especialmente para os algoritmos 

iterativos. Pesquisas em reconstrução de imagens, que envolvam algoritmos iterativos, 

também são caminhos abertos para pesquisa. 

 

 

2.3  REVISÃO TÉCNICA 

 

O capacitor é um dispositivo físico que armazena energia na forma de campo 

elétrico. O campo elétrico que armazena a energia pode ser dependente do tempo ou 

independente do tempo. O tipo de estrutura física que pode ser usado para gerar o campo 

elétrico é tipicamente, mas não necessariamente, um arranjo físico de placas metálicas. 

O uso de campos elétricos dependentes do tempo nos suscita a questão da 

detecção, pois o regime em questão seria melhor entendido com um problema de emissão 

de antena de RF do que um problema de capacitor propriamente dito. Esta questão tem 

indiscutivelmente um valor mais heurístico do que prático. 

Estritamente falando, tomografia capacitiva pode ser definida como uma 

detecção, sensoriamento, ou imageamento de uma estrutura física através da detecção e 

análise de variações ou perturbações nos parâmetros do campo elétrico. Estas mudanças 
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nos parâmetros do campo elétrico são resultados das mudanças na permissividade elétrica 

das estruturas físicas que residem no espaço físico que está sendo imageado. Isto implica 

que, o tamanho das placas capacitivas, a distância entre elas e a estrutura de detecção deve 

ser muito pequena em comparação com o comprimento de onda do campo elétrico. 

Existe um número expressivo de artigos e patentes diretamente ligados ao campo 

de imageamento de superfícies. Destes, os que utilizam o espectro eletromagnético, como 

o meio de transmissão de energia, são predominantes. As maiorias das técnicas de 

imageamento superficiais que utilizam o espectro eletromagnético dividem-se nas 

seguintes categorias: a) imageamento por radar com alta freqüência; b) dispersão e análise 

de ondas de baixa e média freqüência; e c) análise da perturbação do dielétrico capacitivo 

de baixa freqüência. As seguintes citações abordarão as últimas duas categorias e omitirão 

a categoria de imageamento superficial por técnicas de radar. 

O sistema pode ter várias aplicações, dentre elas a detecção de gás em estruturas 

tubulares, em particular as estruturas que são fabricadas de materiais não-metálicos, tal 

como plástico, tubulação cerâmica, em vidro ou em acrílico (dielétricos). 

Diversos trabalhos e artigos sobre a tomografia capacitiva elétrica são listados em 

quatro grandes grupos: a) Projetos de Sistemas TCE; b) Métodos de Reconstrução de 

Imagens; c) Aplicações da TCE; e d) Artigos Relevantes; 

 

 

2.3.1 Projetos de Sistemas TCE 

Artigos relacionados com o hardware, isto é, o transdutor do sistema de TCE. 

 

1- Huang et al (1988): Descrição de um sistema TCE com referência particular para as 

medidas de distribuição de sensores entre pares de eletrodos. 

 

2- Huang et al (1989): Neste trabalho foi realizada a primeira descrição completa do 

sistema TCE UMIST, no qual o sistema TCE PTL300 é baseado. Contém a descrição do 

algoritmo LBP (linear back projection), baseado no uso de mapa de pares de sensores. 

 

3- Huang et al (1992): Descreve o projeto, características e performance do sistema TCE 

UMIST. 
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4- Xie et al (1992): O artigo sobre TCE para imageamento de fluxos; desenvolve o modelo 

de sistemas para algoritmos de reconstrução de imagens e projetos de sensores primários. 

 

5- Xie et al (1994): Trata da avaliação experimental do TCE usando objetos para fins de 

teste. 

 

6- Oakley e Bair (1995): O artigo trata de uma derivação de um modelo para a relação 

entre mudança na permissividade e mudança na capacitância dentro de um sensor de TCE 

circular. 

 

7- Reinecke e Mewes (1996): Uma boa revisão sobre a tecnologia TCE até 1996, 

particularmente com um compreensivo conjunto de referências. 

 

8- Beck e Williams (1996): Artigo de revisão técnica sobre tomografia elétrica com 

referências específicas para TCE. 

 

9- Beck et al (1998):  Artigo de revisão técnica sobre tomografia elétrica com referências 

para TCE. 

 

10- Yang (1996): Discussão sobre métodos de calibração para TCE. 

 

11- Yang e Liu (1999): Descreve como a TCE pode ser aplicada para uso com sensores 

quadrados, descreve e apresenta resultados do uso de técnicas iterativas para melhorar a 

acurácia da imagem. 

 

 

2.3.2 Métodos de Reconstrução de Imagem 

 

Artigos que tratam de algoritmos e técnicas desenvolvidas para a reconstrução da 

imagem, a partir das medidas efetuadas pelos sensores capacitivos. 

 

1- Xie et al (1992): O artigo traz informações detalhadas de métodos de reconstrução de 

imagem usados no sistema TCE UMIST. 



Cap. 2: Tomografia Capacitiva Elétrica  35 

2- Isaacson (1996): O artigo faz uma revisão das técnicas de reconstrução de imagens para 

tomografia por capacitância. 

 

3- Ostrowski et al (1996): O artigo traz um método analítico para resolver a distribuição 

do campo elétrico dentro de um sensor TCE. 

 

4- Liu et al (1999): Descreve como uma técnica de otimização para determinação do 

ganho aplicada ao circuito de realimentação de um algoritmo iterativo pode causar 

rapidamente a convergência para produzir a imagem ótima. 

 

5- Yang e Byars (1999): O artigo descreve como o uso do modelo de capacitância em 

série pode melhorar a acurácia de imagens TCE para aplicações em fases finas. 

 

6- Yang et al (1999): Fornece uma boa descrição de métodos iterativos para a reconstrução 

de imagem. 

 

 

2.3.3 Aplicações da TCE 

Artigos relacionados com as diversas aplicações dadas a TCE. 

 

1- Xie et al (1994): O artigo mostra o resultado de comparações de máscaras físicas com 

images TCE. 

 

2- Reinecke e Mewes (1995): Descreve o uso de sistemas TCE para medidas de fluxos 

líquidos em reatores tricked-bed. 

 

3- Yang et al (1996): Descreve o uso do sistema TCE para monitorar a caída d’água em 

tubulações longas. 

 

4- Waterfall et al (1996): O artigo descreve como o sistema TCE pode ser utilizado para 

imagear chamas e combustão com resultados experimentais. 
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5- Bolton et al (1998): Descreve alguns dos problemas de calibração do sistema TCE para 

uso com água. 

 

6- Williams et al (1998): Descreve o uso de um sistema TCE para monitorar o fluxo de 

partículas sobre uma correia transportadora. 

 

7- Williams et al (1998): O artigo descreve o imageamento em tempo real de fluxos de 

partículas de fase densa na transmissão e fluidização. 

 

8- Hua e Wang (1999): O artigo traz uma descrição detalhada do uso de um sistema TCE 

twin-plane e as técnicas relacionadas ao fluxo de partículas em queda-livre em um tubo 

vertical. As medições do fluxo são confrontadas com uma célula de carga havendo uma 

boa concordância das medições com a célula de carga. 

 

9- Ostrowski et al (1999): Descreve o uso do sistema TCE para monitorar o fluxo do 

transporte pneumático em uma sonda. 

 

10- Bennett et al (1999): O artigo descreve a análise e identificação do regime de fluxo 

bolha em coluna dinâmica. 

 

11- Williams et al (1999): Descreve o uso de um sistema TCE para monitorar o fluxo de 

partículas sobre uma correia transportadora. 

 

12- Waterfall et al (1999): O artigo descreve o monitoramento da posição da chama e da 

estabilidade da combustão utilizando o sistema TCE. 

 

13- White e Zakhari (1999): O artigo descreve o uso do sistema TCE para imageamento 

da fluidização de partículas de alumina de diferentes diâmetros em um leito fluido. 

 

14- Scott e Gutsche (1999): Descreve o uso do sistema TCE para medir a embalagem 

média e fluidização em um moedor vertical agitado. 

 



Cap. 2: Tomografia Capacitiva Elétrica  37 

15- Bolton et al (1999): Utilização do sistema TCE para a imagem de gotículas de água no 

querosene. 

 

16- Takei et al (2000): Uso de análise wavelet para melhorar a precisão dos dados do 

sistema TCE relativos ao perfil de concentração medidos em uma tubulação de um 

triturador. 

 

17- Dyakowski et al (2000):  O artigo descreve o imageamento do processo de 

polimerização do nylon pela aplicação da tomografia elétrica. 

 

 

2.3.4 Artigos Relevantes 

Artigos que não tratam diretamente o sistema TCE, mas servem de base para o 

sistema. 

 

1- Stott et al (1985): Comparação do uso de eletrodos internos e externos para a medição 

da capacitância e condutância de fluidos em tubos. 

 

2- Huang et al (1987): O artigo descreve como um fluxo multifásico pode ser medido  

usando um transdutor formado por uma matriz de capacitores. 

 

3- Plaskowski et al (1987): Descreve como fluxos multifásicos podem ser medidos 

utilizando os perfis de concentração e velocidade. 

 

4- Baxter, L. K. (1996): Livro-texto que serve como fonte de referências para projetos 

com sensores capacitivos. 

 

 

2.4 TOMOGRAFIA CAPACITIVA ELÉTRICA PARALELA 

 

O estudo da tomografia elétrica paralela, no LES/UFPB, teve início com a tese de 

Belo (1995), intitulada: Aplicação da Análise Eletrônica ao Estudo de Escoamentos 

Multifásicos. Neste trabalho, Belo (1995) apresenta a modelagem e os métodos 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Larry%20K.%20Baxter
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experimentais para a validação da análise eletrônica aplicada a escoamentos multifásicos. 

A pesquisa é baseada no comportamento da amostra em relação ao campo eletromagnético 

e de sua identificação através de uma transdução eletrônica. Sendo a transdução eletrônica 

uma técnica de processamento eletrônico analógico bem integrada a unidade sensora de 

modo a permitir a obtenção de resultados experimentais próximos dos valores simulados, 

até freqüências relativamente altas (em MHz), comparadas as utilizadas em trabalhos 

similares. 

Atualmente o Grupo de Pesquisa em Instrumentação e Controle em Estudo de 

Energia e Meio Ambiente - GPICEEMA, criado a partir do setor de Instrumentação do 

LES/UFPB e homologado pelo CNPq em 2007, desenvolve trabalhos nesta área e detém 

domínio científico e tecnológico que podem contribuir no avanço da tomografia capacitiva. 

Vem ao encontro a este desenvolvimento, a formação do projeto aprovado pela CAPES, 

Criação de uma Rede de Pesquisas em Escoamentos Multifásicos, Edital Pró-Engenharias 

01/2007, coordenado pelo Professor Emilio Ernesto Paladino da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte - UFRN, e que participam a Universidade Federal de Santa Catarina - 

UFSCAR, Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, Universidade Federal do Ceará 

– UFCE e Universidade Federal da Paraíba - UFPB. 

Nos circuitos eletrônicos de transdução de tomografia capacitiva, a frequência de 

oscilação e sua amplitude são parâmetros muito importantes. A freqüência determina sua 

resolução na precisão. A amplitude influencia também na resolução, embora muito menor 

que a frequência. Desde alguns anos, o GPICEEMA trabalha com frequências de até 10 

MHz, podendo alcançar frequências maiores.  

As maiores frequências dos tomógrafos capacitivos estão no máximo a 1 MHz. A 

taxa de aquisição do Conversor Analógico para Digital, CAD, utilizado pelo Grupo é de 

250 kHz e resolução de 16 bits, muito acima dos tomógrafos capacitivos encontrados nas 

publicações consultadas. Estes dados, com um bom desenvolvimento do algoritmo de 

reconstrução de imagem, podem levar a uma tomografia rápida, não invasiva e não 

intrusiva com resolução espacial comparável as outras tecnologias, que também 

apresentarão desempenhos similares em relação a precisão e a estabilidade. 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

 

PROCESSO ADSORTIVO 

 

 

Dentre as alternativas para se obter ambientes refrigerados, em substituição aos 

sistemas convencionais, pode-se citar os sistemas de refrigeração por adsorção. A 

tecnologia tradicional de refrigeração (ciclo de absorção) apresenta problemas com relação 

aos impactos ambientais. Já o sistema de refrigeração por adsorção é considerado como um 

sistema limpo, uma vez que não agride o meio ambiente (não utiliza refrigerantes 

poluentes que prejudicam a camada de ozônio).  

Como a tecnologia empregada no sistema de adsorção requer menor quantidade 

de componentes, o sistema se torna mais simples e robusto. Como não necessita de 

dispositivos de expansão e redutores de pressão, diminui o trabalho de manutenção e o seu 

custo operacional. Também não utiliza bomba de compressão (tornando-se silencioso), 

pode ser acionado diretamente por uma fonte energética de baixo poder calorífico, tal 

como energia solar ou resíduos térmicos oriundos de processos industriais e também pode 

prescindir do uso da eletricidade tornando-se uma alternativa para o uso racional da 

energia elétrica (SILVA JUNIOR, 2002).  

Refrigeradores baseados em processos de sorção diferem dos sistemas de 

compressão de vapor pelo fato de que a energia necessária ao seu funcionamento é 

essencialmente de origem térmica. A Figura 3.1 ilustra um sistema de refrigeração solar 

por adsorção. A energia solar é captada pelo coletor solar (1). Esta energia é transferida ao 

adsorvedor (2) onde ocorre o processo de dessorção do álcool, que passa a fase de vapor e 

segue para o condensador (3). No condensador, o álcool libera energia para o ambiente 

retornando ao estado líquido. A válvula (V) é aberta deixando o álcool passar para o 

evaporador (4), que recebe energia de uma fonte térmica (CT) afim de modificar o estado 
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do álcool novamente para forma de vapor para que ele possa novamente ser adsorvido pelo 

carvão ativado, completando assim o ciclo. 

 

 

 Figura 3.1: Sistema de refrigeração solar por adsorção. 

                 Fonte: Machado, (2008), com adaptações. 
 

 

3.1 DEFINIÇÕES 

 

Adsorção pode ser definida como a capacidade de certos corpos em fixar seletiva-

mente as moléculas de um fluido. Quando o fluido é adsorvido por um meio sólido, 

observa-se a liberação de calor, que caracteriza um processo isotérmico. A intensidade da 

energia liberada depende do par adsorvente-adsorbato (RUTHVEN, 1984). 

Adsorventes são meios porosos formados por uma estrutura sólida constituída de 

cavidades (Marle, 1985). Um fluido que está sujeito à interação com o adsorvente é 

chamado adsorbato. A capacidade adsortiva de um meio depende essencialmente de um 

fator: a área superficial do adsorvente. 

Em aplicações de refrigeração, o adsorvente precisa ter uma alta capacidade de 

adsorção a temperatura ambiente e a baixas pressões, e uma pequena capacidade adsortiva 

a altas temperaturas e a pressões elevadas. 

 

 

 



Cap. 3: Processo Adsortivo  42 

 

De acordo com Andrade (2004), na escolha do adsorvente devem-se observar os 

seguintes fatores: 

 temperatura de operação do evaporador; 

 temperatura proporcionada pela fonte térmica à dessorção; 

 capacidade máxima e mínima de adsorção; 

 possibilidade de catálise de uma reação de dissorção do 

adsorbato, que pode interromper o processo de adsorção;  

 deterioração com a idade e com o uso; 

 não toxicidade e não corrosividade; 

 baixo custo e considerável disponibilidade. 

 

Quanto à escolha do adsorbato deve se observar as seguintes 

condições: 

 dimensões das moléculas, que devem ser pequenas o suficiente 

para serem facilmente adsorvidas; 

 temperatura do evaporador, que dependerá do tipo de aplicação; 

 alto calor latente de evaporação e baixo volume específico; 

 térmica e quimicamente estável com o adsorvente durante a 

operação do ciclo; 

 não deve ser tóxico, corrosivo nem inflamável; 

 

3.2 OCORRÊNCIA DO PROCESSO ADSORTIVO 

 

A adsorção física é um fenômeno de superfície devido a força de Van der Waals e 

a força eletrostática entre as moléculas do adsorbato e os átomos que compõem a superfície 

do adsorvente, tem-se um processo reversível onde as moléculas de um fluido, o adsorbato 

(metanol) são fixadas num material poroso, o adsorvente (carvão ativado). 

Quando a molécula é fixada perde energia, caracterizando o processo como 

exotérmico. Sendo o processo reversível, isto é, as substâncias adsorventes podem 

regressar às suas condições iniciais quando o adsorvente é aquecido, completando um ciclo 

de adsorção. 

Devido ao processo de adsorção ocorrer em interações a nível molecular, não se 

consegue visualizar tal fenômeno (ANDRADE, 2004). O uso da tomografia capacitiva 
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elétrica (Belo, 1995) seria um instrumento para visualizar como ocorre a distribuição 

espacial do adsorvente sobre o adsorbato no processo de adsorção. Não se tem notícias do 

imageamento desse fenômeno antes. 

Muitos estudos tem sido realizados no intuito de compreender como ocorre o 

processo adsortivo. Andrade (2004), em sua dissertação de mestrado, analisou os ciclos 

termodinâmicos de um sistema de refrigeração solar para fabricação de gelo, baseado na 

adsorção de metanol em carvão ativado, a partir de resultados experimentais dos testes com 

um protótipo. O autor utilizou configurações já testadas em outros trabalhos, que 

normalmente propõem uma geometria padrão, do tipo cilíndrica, onde tem-se o modelo 

matemático do fenômeno, mas não se tem uma verificação direta de como ocorre a 

distribuição espacial do adsorbato sobre o adsorvente durante o processo de adsorção. 

 

3.3 CICLO DE ADSORÇÃO 

 

Uma máquina de adsorção com ciclo simples é constituída por três elementos 

principais: i) adsorvedor; ii) evaporador; e iii) condensador. Um ciclo de adsorção de 

refrigeração só necessita de energia na forma de calor, que em Andrade (2004) foi utilizada 

a radiação solar como fonte de energia principal. Machado (2008), em seu estudo utilizou 

um aquecedor resistivo para realizar a dessorção do metanol.  

Como os processos estudados por Andrade (2004) e Machado (2008) neste 

laboratório tinham a finalidade de refrigerar, segue uma explicação do ciclo de adsorção de 

refrigeração. Um compressor mecânico, em um refrigerador convencional, é substituído 

por um gerador/adsorvedor, em um refrigerador por adsorção, que é usado para criar as 

diferenças de pressão necessárias para realizar a condensação e a evaporação.  

O ciclo adsortivo é composto por quatro processos, mostrados na Figura 3.2:                  

a) 1 2: estágio inicial, onde o adsorvedor é previamente resfriado; b) 2 3: processo de 

adsorção, que tem início quando a pressão no adsorvedor for menor que a pressão do 

evaporador; c) 3 4: processo de dessorção, onde é aquecido o adsorvedor para que ocorra 

a transferência de adsorbato, em fase gasosa, para o condensador; e d) 4 1: estágio final, 

onde o adsorbato passa a fase líquida, retornando ao estágio inicial, completando o ciclo 
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Figura 3.2: Ciclo de adsorção. 

 

O processo adsortivo, tal como ocorre no sistema de controle estudado por 

Machado (2008) em um protótipo de refrigerador adsortivo (Figura 3.3), teve o fenômeno 

de dessorção do fluido refrigerante ocorrendo através da técnica de regeneração por 

temperatura, sendo todo o processo adsortivo assistido por computador, utilizando-se 

eletrônica e instrumentos virtuais para realizar as medidas necessárias a determinação dos 

paramêtros da equação de Dubinin-Astakhov.  

 

 

Figura 3.3: Esquema gráfico do processo de adsorção. 

          Fonte: Machado, (2008). 
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3.4 REFRIGERAÇÃO SOLAR POR ADSORÇÃO 

 

O marco das pesquisas em adsorção no Brasil remonta ao ano de 1984, quando 

Paulo Vodianitskaia apresentou o seu trabalho de mestrado intitulado: Desenvolvimento 

Experimental de um Refrigerador Solar a Adsorção Utilizando o Par Adsortivo Sílica gel-

Água. Nesta dissertação, Vodianitskaia avaliou experimentalmente um pequeno 

refrigerador, usando o par gel de sílica-água e um adsorvedor-coletor solar multitubular 

com cobertura de vidro simples, construído com tubos de cobre. A temperatura mínima 

alcançada no evaporador foi de 5ºC, comprovando sua viabilidade técnica para a 

conservação de alguns produtos agropecuários, como leite e hortaliças 

(VODIANITSKAIA, 1984). 

Machado (2008) em seu trabalho de doutorado, intitulado: Sistema de Controle e 

Instrumentação da Simulação Dinâmica dos Processos de Sorção e Dessorção em Ciclos 

de Refrigeração por Adsorção Física, descreve o projeto e a construção de um protótipo de 

refrigerador por adsorção física que utiliza o par carvão ativado-metanol.  

Neste sistema, o metanol circula em um sistema fechado e sob vácuo. O seu 

protótipo do refrigerador adsortivo é constituído por três partes principais: (1) adsorvedor 

tubular de aço inox com leito adsortivo de carvão ativado; (2) condensador/evaporador em 

um único componente; (3) tubulação de aço inox e mangueira flexível para interligar o 

adsorvedor ao condensador/evaporador (Figura 3.4).  

 

 

Figura 3.4: Bancada para estudo do processo adsortivo em aço inox. 
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As medidas da temperatura e da pressão do leito adsortivo são realizadas em 

tempo real. Uma balança semi-analítica interligada ao computador é utilizada para medir, 

em tempo real, a massa de álcool durante o ciclo termodinâmico de adsorção/dessorção.  

A coleta dos dados experimentais e suas respectivas correlações possibilitam 

determinar os parâmetros da equação de Dubinin-Astakhov, que representa o equilíbrio 

termodinâmico do par adsortivo empregado. O estado termodinâmico, definido pela 

temperatura e pressão do leito adsortivo, bem como a quantidade de metanol adsorvida em 

cada ciclo, são supervisionados em tempo real, por um programa computacional idealizado 

no ambiente gráfico de programação denominado LabView. Machado (2008) lista uma 

completa bibliografia, sobre sistemas de adsorção utilizados em refrigeração solar.  

 



 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

 

SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DO TRANSDUTOR 

ELETRÔNICO CAPACITIVO ELÉTRICO PARALELO  

APLICADO AO PROCESSO ADSORTIVO 

 

 

A utilização de computadores para auxiliar no projeto de circuitos eletrônicos é 

fundamental, pois aumenta a eficiência do processo, diminuindo o custo e o tempo de 

execução requerido no projeto. Com a simulação de circuitos eletrônicos em computado-

res, podemos dispensar a fabricação de inumeros protótipos, antes necessários à realização 

de medições e testes de projeto visando verificar se o projeto está atendendo as especifi-

cações de maneira satisfatória, pois estes testes também podem ser simulados. 

Dentre as vantagens do uso de simuladores, pode-se citar como principais:  

a) a verificação da melhor configuração com o desempenho mais adequado ao projeto;  

b) o baixo custo, pois não necessita de protótipos para a fase de testes;  

c) a otimização no tempo envolvido na criação do projeto, pois em projetos que 

desenvolvem protótipos, pode surgir o seguinte problema: a utilização de um 

componente danificado, em sua construção, induzindo ao projetista uma consideração 

errada. Pois, um protótipo que não funcione adequadamente pode ter várias razões para 

o seu mau-funcionamento, dentre elas: i) falha no projeto; ii) montagem errada; ou     

iii) componentes errados e/ou fora da faixa de especificação; e 

d) facilidade nas medições de referência. Os equipamentos de medição, no simulador, 

podem ser considerados ideais, isto é, não geram ruído. E, na prática, dificilmente se 

possui todos os equipamentos necessários aos testes do circuito. 

Outra facilidade, nos simuladores de circuitos eletrônicos atuais é fazer sua 

representação esquemática no simulador, tal qual é feito seu estudo teórico na eletrônica.  
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A utilização dos símbolos já bem conhecidos, dispensa o conhecimento de linguagem de 

programação requerido em programas mais antigos.  

 

4.1 REVISÃO HISTÓRICA SOBRE SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

 

Até 1960, a análise do funcionamento de grandes redes elétricas em regime 

senoidal era realizada com o auxílio de computadores analógicos, que eram formados por 

um conjunto de amplificadores e elementos lineares interligados por cabos e conectores. 

Com o surgimento de computadores digitais e principalmente das linguagens de 

programação mais “amigáveis” ao usuário, por exemplo, o FORTRAN (FORmula 

TRANslation Language) deu-se início a busca de solução para os sistemas de equações que 

modelam matematicamente os circuitos elétricos.  

No início, o Método das Correntes das Malhas foi utilizado como primeira 

tentativa de implementação de uma solução dos sistemas de equações relacionados aos 

circuitos elétricos. Este método, muito embora fosse mais fácil de obter as soluções 

manualmente, isto é, sem o auxílio de computadores, mostrou-se de difícil implementação 

em uma rotina computacional. Neste caso, o caminho seguido foi a utilização da Análise 

Nodal, que permite obter de modo direto um sistema matricial (Pederson, 1984), que 

requer um conhecimento básico em programação. 

O programa SPICE (acrônimo de Simulated Program with Integrated Circuits 

Emphasis, ou Programa de Simulação com Ênfase em Circuitos Integrados) é um software 

de simulação de circuitos analógicos que foi desenvolvido em 1972,  pelo pesquisador 

Larry Nagle na Universidade da Califórnia, em Berkeley. As duas primeiras versões, deste 

programa, foram codificadas utilizando a linguagem de programação FORTRAN IV e 

eram utilizados em mainframes (computadores de grande porte). A partir da terceira 

versão, em 1980, o programa foi codificado em linguagem de programação C, mas 

utilizando a sintaxe de FORTRAN para descrever circuitos. Foi com o advento da 

linguagem C (que possui compilador para a maioria dos sistemas operacionais) que o 

programa SPICE passou a ser amplamente usado em computadores pessoais - PCs, e 

também, a servir como base para diversos softwares comerciais. 

Apresenta-se à seguir uma breve descrição dos principais programas 

simuladores apresentados no período de 1959 a 1990 (MEHL, 1999): 
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PETAP (1959) e PETAP-A (1960): Desenvolvidos pela IBM, permitiam a análise de 

transitórios no chaveamento de transistores. Uso restrito à IBM. 

 

PREDICT (1964): Desenvolvido pela IBM à partir do PETAP, destinado a uso militar, 

determinava o desempenho de circuitos eletrônicos sujeitos a radiações nucleares. 

 

NET1 (1964): Desenvolvido no Laboratório de Los Alamos, nos Estados Unidos, que 

também desenvolveu a bomba atômica durante a 2ª Guerra Mundial, com o mesmo 

objetivo do PREDICT. 

 

ECAP1 (1965): Desenvolvido pela IBM, originário do PETAP, à disposição dos usuários 

de equipamentos IBM. Características principais: a) interface pouco amigável; b) de difícil 

utilização; e c) tinha tendências de não-convergência na solução das equações.  

 

SPECTRE (1967): Desenvolvido pela IBM, originário do PREDICT, para aplicações no 

setor aeroespacial. Realizava a solução de equações diferenciais  não-lineares por meio de 

sucessivas integrações numéricas em pequenos passos, que o tornava extremamente lento.  

 

TRAC (1968): Desenvolvido na Rockwell (empresa aeroespacial norte-americana), 

Utilizava um método de integração, chamado de Método de Euler Reverso (Backward-

Euler Method). Uso restrito à área militar. 

 

TIME (1969): Desenvolvido na Universidade da Califórnia em Berkeley, originário do 

TRAC, teve suas subrotinas escritas em linguagem FORTRAN, de modo a funcionar em 

computadores de diferentes fabricantes. 

 

CIRPAC (1969): Desenvolvido nos Laboratórios Bell, utilizava esquema de cálculo 

semelhante aos programas TRAC e TIME, porém melhorias nos métodos de integração 

tornaram-no mais rápido. 

 

BIAS (1970) e BIAS3 (1971): Desenvolvidos na Universidade da Califórnia, em Berkeley, 

para observar o efeito da variação de temperatura em circuitos transistorizados. Utilizavam 

o modelo de Ebers-Moll para os transistores e a solução era obtida por Newton-Raphson. 
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ASTAP (1973): Desenvolvido na IBM. Com uso de técnicas inovadoras para otimização 

da velocidade de processamento. Amplamente utilizado pelos projetistas da própria IBM e 

também esteve disponível para usuários externos à empresa. 

 

CANCER (1971) e SLIC (1971): Desenvolvido por Ronald A. Rohrer, na Universidade 

da Califórnia, em Berkeley, utilizavam o método de  Análise Nodal Modificada.  

 

SPICE (1972), SPICE2 (1975) e SPICE3 (1980): Desenvolvidos por Laurence W. Nagel 

na Universidade da Califórnia, em Berkeley, originários do CANCER. Suas características 

eram a versatilidade dos modelos utilizados e a velocidade de processamento. 

 

ICD (1975): Desenvolvido pela IBM, semelhante ao SPICE2 nos métodos de solução 

empregados. Foi escrito em linguagem APL com características interativas com o usuário. 

 

ADVICE (1980): Desenvolvido por Laurence W. Nagel, nos Laboratórios Bell. Sendo 

uma versão mais amigável do programa SPICE2. 

 

PSpice (1985): Desenvolvido pela empresa MicroSim,  para uso comercial. É uma versão 

do SPICE2, adaptado para uso em microcomputadores IBM-PC e para estações de trabalho 

com sistema operacional UNIX.  

 

IG-SPICE (1989): Desenvolvido pela empresa INTUSOFT, para uso comercial. Outra 

versão do SPICE2 para microcomputadores Com interface gráfica que permite desenhar o 

circuito, de onde gera uma netlist com a descrição do circuito necessária a simulação.  

 

Esta relação mostra apenas os programas de maior importância. E, ainda hoje 

em dia, existem vários novos programas no mercado. Contudo, o programa SPICE tem se 

constituído em uma referência entre os simuladores utilizados pelos projetistas de circuitos 

eletrônicos. 
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4.2 TIPOS DE ANÁLISES DISPONÍVEIS NO SIMULADOR 

 

O projeto de circuitos eletrônicos tem em sua concepção o uso de algumas 

análises, que devem verificar se o circuito atende as necessidades do projeto. As análises 

disponíveis no simulador SPICE são:  

a) Análise DC: através dessa análise determina-se o ponto quiescente do circuito;  

b) Análise AC: determina a resposta em freqüência do circuito; e  

c) Análise Transiente: determina a resposta em função de sinais variáveis no tempo. 

 

4.2.1 Análise DC 

 

Nesta análise, tem-se como principal objetivo determinar o ponto quiescente do 

circuito, isto é, o ponto de operação do circuito no qual o mesmo está sendo alimentado 

pela fonte de tensão, mas ainda não se encontra em operação.  

Para efetuar esta análise, o simulador considera os capacitores como circuitos 

abertos, os indutores são considerados como curtos-circuitos e os elementos não-lineares, 

tais como os amplificadores operacionais, são substituídos por modelos linearizados. Esta 

análise fornece as tensões em todos os nós do circuito, as correntes nas fontes de tensão, e 

a potência total quiescente dissipada no circuito. Os principais comandos utilizados são:  

a) .DC que fornece para uma fonte de tensão/corrente de entrada, um parâmetro do 

modelo, ou temperatura sobre uma faixa de valores pré determinados; 

b) .OP que fornece o ponto de operação DC usada para obter todas as tensões de um dado 

circuito; e 

c) .TF que fornece a análise da função de transferência com valores de ganho para 

pequenos sinais, o valor da resistência de entrada e o valor da resistência de saída. 

 

4.2.2 Análise AC 

 

Esta análise permite determinar a resposta em freqüência do circuito. Para 

efetuar esta análise, temos que informar ao simulador a faixa de freqüência que desejamos 

observar. Esta análise fornece características de ruído e de distorção de um circuito 

eletrônico. Seu principal comando é .AC que fornece a resposta  do  circuito  sobre  uma 

faixa de freqüências pré-determinadas. 
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4.2.3 Análise Transiente 

 

A análise transiente permite determinar a resposta do circuito em função de 

sinais variáveis no domínio do tempo. O intervalo de tempo a ser observado é determinado 

pelo usuário. Esta análise também fornece os coeficientes da série de Fourier de um sinal 

específico, que permite avaliar a taxa de distorção harmônica de um sinal. Seus principais 

comandos são: 

a) .TRAN que calcula os valores das tensões nodais e  correntes  de  malha  em  resposta  a  

uma  fonte variando no tempo; e 

b) .FOUR que calcula  os  componentes  DC  e  de FOURIER  do  resultado  obtido  de  

uma  análise transiente. 

 

4.3 ETAPAS PARA REALIZAR UMA SIMULAÇÃO 

 

A simulação de um circuito eletrônico tem a vantagem de se poder alterar 

facilmente os componentes de maneira rápida, pois os modelos já encontram-se 

construídos e armazenados em uma biblioteca própria do programa. Caso não encontre o 

componente específico, o projetista pode buscar o modelo no site do fabricante do 

componente, ou em último caso, tem a possibilidade dele mesmo escrever o modelo do 

componente a ser utilizado (com o auxílio do datasheet do componente).  

Esta facilidade pode ser prejudicial caso o projetista não tome alguns cuidados. 

Para isto, ele deve seguir algumas etapas para realizar uma simulação: 

1. Formular um problema de análise de circuito; 

2. Descrever  o  circuito  usando  uma  forma  de entrada válida para PSPICE; 

3. Simular o circuito usando PSPICE; 

4. Mostrar os resultados obtidos da simulação;  

5. Verificar se os resultados de simulação estão corretos; e 

6. Documentar os resultados obtidos de simulação do circuito analisado. 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Este capítulo descreve todos os métodos utilizados no desenvolvimento de todo o 

trabalho: a construção do protótipo da bancada, em vidro, os estudos do processo 

adsortivo; a simulação numérica, para obter os valores das capacitâncias; e a simulação 

computacional, para a obtenção dos parâmetros de operação do circuito básico do 

transdutor eletrônico. 

 

5.1 TIPOLOGIA DA PESQUISA 

 

A pesquisa realizada teve caráter teórico-experimental, visto que parte foi 

realizada a construção de um protótipo em vidro, de uma bancada para estudos adsortivos. 

Em um segundo momento, foi simulado para obter e ajustar os parâmetros do circuito 

básico do transdutor eletrônico do tomógrafo com a finalidade de otimizar e garantir a sua 

operação para os objetivos propostos neste estudo. 

 

 

5.2  PLANO OPERACIONAL 

 

O tema do trabalho proposto neste estudo foi iniciado em discussões com Moacir 

Martins Machado, enquanto o mesmo concluia sua tese de doutorado sobre a bancada para 

estudos do processo adsortivo. Uma sugestão para trabalhos futuros foi a construção de 

uma bancada em vidro para o mesmo fim. Com esta nova bancada em vidro, surgiu a 

oportunidade de utilização do tomógrafo para o estudo da distribuição espacial dos 
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elementos envolvidos no processo de adsorção. A construção de um protótipo em vidro 

apresentou algumas limitações práticas, escassez de recursos financeiros, pois o protótipo 

teve de ser construído em outra cidade, Campina Grande, por um especialista em 

hialotecnia.  Assim sendo, faz-se importante ressaltar a ajuda do Professor Rodrigo Ronelli 

Duarte de Andrade, colaborador do LES/UFPB e o apoio financeiro do Professor Antonio 

Pralon Ferreira Leite do LES/UFPB. 

Devido a falta de apoio financeiro, o estudo teve caráter teórico, pois o 

Laboratório não dispunha dos componentes necessários a implementação de um protótipo 

do transdutor eletrônico para que fossem realizados os testes e medidas para calibração do 

circuito básico. Os valores das capacitâncias foram encontrado a partir da rotina 

computacional LAMP.C, presente no Anexo A, cujo os valores foram essenciais para a 

simulação do circuito básico, a fim de se obter os parâmetros necessários a sua operação. 

Nas simulações foi utilizado um computador com as características descriminadas 

na Figura 5.1: 

 

CARACTERÍSTICAS DO COMPUTADOR 

Computador pessoal, do tipo laptot. 

 ACER Aspire 4520; 

 com processador AMD Athlon 64x2 Dual Core – TK-53; 

 frequência de 1,7 GHz com 2x256 kB de cachê;  

 2 GB de memória RAM DDR2;  

 placa de vídeo: NVIDIA GeForce 7000M Turbo Cache; e  

 disco rígido – HD de 120 GB. 
 

Figura 5.1: Características do computador utilizado nas simulações. 

 

 

5.2.1 Contribuições Operacionais da Base Teórica 

 

No ciclo de refrigeração por adsorção, o adsorvedor tem função análoga ao de um 

compressor em um sistema de refrigeração tradicional, pois o componente adsorvedor 

realiza o transporte do fluido refrigerante por todo o sistema. Este processo é apresentado 

na Tabela 5.1, com o auxílio da Figura 5.2: 
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Tabela 5.1: Ciclo de adsorção para o processo adsortivo. 

 

Processo Descrição 

1  2          estágio inicial 
Estágio onde o adsorvedor é previamente resfriado, 

é teoricamente um processo isostérico. 

2  3          processo de adsorção 
Tem início quando a pressão do adsorvedor for 

menor que a pressão do evaporador. 

3  4          processo de dessorção 

Aquecimento do adsorvedor para que ocorra a 

transferência do adsorvato em fase gasosa para o 

condensador. 

4  1          estágio final 
O adsorvato passa a fase líquida, retornando ao 

estágio inicial, completando o ciclo. 

Fonte: Elaborado a partir de Machado (2008, p.108). 

 

 

           Figura 5.2:  Ciclo termodinâmico ideal de um sistema de refrigeração por adsorção. 

                Fonte: Andrade (2004, p. 44), com adaptações. 

 

O estudo do processo adsortivo, a partir da bancada em vidro, tem como 

componente extra, o uso do tomógrafo para visualização da distribuição espacial do 

adsorvato sobre o adsorvente, conforme visto na Figura 5.3. 

 

 

 Figura 5.3: Diagrama esquemático do adsorvedor em inox. 

        Fonte: Machado, (2008, p. 85) 
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As placas sensoras devem ser colocadas ao redor do adsoverdor em vidro, como 

visto na Figura 5.4, para que sejam lidos os sinais de tensão correspondentes aos valores de 

capacitâncias existente entre as placas sensoras, conforme a Figura 5.5. 

 

 

Figura 5.4: Adsorvedor em vidro pyrex. 

 

 

Figura 5.5: Representação esquemática das placas sensoras. 

       Fonte: Azevedo Filho (2002, p. 143), com adaptações. 
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5.2.2 Técnicas e Testes Empregados 

 

A leitura dos valores das capacitâncias geradas pelas placas sensoras foi simulada 

por uma rotina numérica LAMP.C, no compilador Dev-Cpp, que é um ambiente de 

desenvolvimento integrado livre que utiliza os compiladores do projeto GNU (que 

qualquer pessoa teria direito de usar, modificar e redistribuir o programa e seu código 

fonte, desde que garantindo para todos os mesmos direitos) para compilar programas para 

o sistema operacional Microsoft Windows, suporta as linguagens de programação C e 

C++, e possui toda a biblioteca ANSI C, sua última versão é a 4.9.9.2, desde 2005. 

Foram inseridos os valores da geometria do adsorvedor em vidro, na rotina 

computacional e esta retornou os respectivos valores de capacitâncias para os pares dados 

na Tabela 5.3. O valor do comprimento da placa sensora, de 18, 2 mm, é inserido dentro da 

própria rotina numérica: 

 

/* Para comprimento equivalente a 1 cm */ 

 C = C/100.0; 

 C = C * 18.2; 

} 
 

As posições dos sensores foram inseridas no início da simulação sendo que a 

placa sensora nº 1 foi dada pelo ângulo de 22,5º e as placas sensoras, nº 2 pelo ângulo de 

22,5º, nº 3 pelo ângulo de 67,5º, e nº 4 pelo ângulo de 112,5º. Os resultados obtidos, em 

janelas do MS-DOS, são apresentados na Tabela 5.2: 

 

Tabela 5.2: Valores das capacitâncias obtidos numericamente. 

 

se
n
so

re
s 

1-2 (22,5º - 22,5º) 1-3 (22,5º - 67,5º) 1-4 (22,5º - 112,5º) 1-5 (22,5º - 157,5º) 

Cx (pF) 10,553539 0,185706 0,097707 0,081817 

 

Estes resultados são essenciais para definir quais os parâmetros devem-se ter para 

um perfeito funcionamento do transdutor eletrônico. 

Para a configuração do circuito básico do trandutor eletrônico, foram empregados 

as referências teóricas apresentadas na discussão sobre as técnicas de medidas empregadas 

nos circuitos do transdutor eletrônico.  
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Esta discussão foi resumida, anteriormente, no Capítulo II, conforme conteúdo 

apresentado na Figura 2.10 (Circuito de medição usando a técnica de transferência de 

carga), onde o chaveamento CMOS está atuando na linha a qual se realiza a medida de 

capacitância gerando, desta forma, capacitâncias parasitas da ordem de centenas de 

picofarads, conforme será visto no capítulo VI, esquematizado na Figura 6.5, que trata do 

circuito transdutor básico proposto neste trabalho.  

A diferença básica, na configuração do circuito proposto, em relação aos circuitos 

encontrados na literatura (Xie et al , 1992) Huang et al (1988, 92) e Chan et al (1994)), 

está no fato de que o chaveamento CMOS não se encontra mais na linha onde se realiza a 

medida de capacitância, e o número de chaves por placa sensora reduz de 4 para 1, 

reduzindo para algumas unidades de picofarads o valor da capacitância parasita. 

Para a obtenção dos parâmetros necessários a especificação do circuito do 

transdutor eletrônico do tomógrafo, projetado para atuar no imageamento da distribuição 

geométrica dos elementos envolvidos no processo adsortivo, foram realizados testes com 

os componentes da família dos amplificadores operacionais. Sendo a melhor resposta 

obtida para o OPA2690-R14, pois, o mesmo tem dois amplificadores no mesmo chip, 

diminuindo assim a quantidade de componentes externos, tais como resistores e capacito-

res de acoplamento para que o circuito esteja no ponto quiescente, isto é, no seu ponto de 

operação. 

Os resultados foram obtidos através de simulação computacional, sendo utilizado 

um computador pessoal com as características dadas na Tabela 5.1, com um software de 

simulação de circuitos eletrônicos, MicroSim® PSPice ® A/D. Para execução da simula-

ção, foram executados os seguintes passos: 

1. Formulado o problema de análise de circuito; 

2. Representado  o  circuito  usando  uma  forma  de entrada válida para PSPICE; 

3. Simulado o circuito usando PSPICE; 

4. Obtidos os resultados da simulação;  

5. Verificado se os resultados de simulação são válidos; e 

6. Documentado os resultados obtidos de simulação do circuito analisado. 

Os resultados obtidos, por estas simulações são apresentados no Apêndice A, e 

discutidos no próximo capítulo. 



 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

A simulação computacional eletrônica é uma maneira prática de se obter o 

resultado que teríamos analisando o mesmo problema utilizando a função de transferência 

que representa o modelo matemático do circuito do transdutor eletrônico. Como o objeto 

de estudo desta dissertação é obter a configuração ideal para o circuito transdutor aplicado 

ao leito adsortivo de uma bancada de estudos do processo adsortivo, foi utilizada a 

simulação como uma ferramenta útil e rápida para a obtenção dos resultados desejados.  

Como todo o projeto gira em torno da geometria do objeto a ser imageado, por 

isso, a primeira providência foi determinar qual seria a forma geométrica da geladeira solar 

em vidro para que pudesse haver a implementação do tomógrafo afim de visualizar o 

processo adsortivo. Após a determinação da geometria de uma bancada de estudos do 

processo adsortivo, foram simulados os valores das capacitâncias que devem existir entre 

as placas sensoras, para que a partir desses valores seja realizada a simulação do transdutor 

eletrônico responsável pela leitura dessas capacitâncias. 

 

6.1 PROTÓTIPO DA GELADEIRA SOLAR EM VIDRO 

 

Em Machado (2008) é construído um protótipo de um refrigerador por adsorção 

física em aço. Como continuação dos estudos iniciados por esta tese, é sugerida a 

confecção de uma bancada, em vidro, de estudos do processo adsortivo, que teve sua 

primeira configuração esquemática representada na Figura 6.1, e o primeiro protótipo 

construído visualizado na Figura 6.2. Sua construção foi baseada no trabalho de Katthab 



Cap. 6: Análise dos Resultados  59 

(2004), que além das vantagens apresentadas por um sistema em vidro, nos permitiria a 

observação do fenômeno físico de adsorção utilizando um tomógrafo.  

 

 

Figura 6.1: Esquema da montagem da geladeira solar em vidro. 

 

Dentre as principais vantagens da geladeira solar em vidro (Katthab, 2004), 

podemos citar: 

i)  Cada módulo pode representar uma unidade de refrigeração. Um sistema que 

consiste de vários módulos tem como vantagens possuir uma estrutura 

simples e um custo baixo; 

ii)  O leito adsorvedor em vidro permite a absorção da energia solar diretamente 

pelo adsorvedor, através do vidro. Com isso a eficiência da geladeira solar é 

aumentada; 

iii) O recipiente circular aumenta a área da superfície de adsorção. E sua pequena 

espessura garante uma distribuição uniforme de temperatura no interior do 

leito adsortivo;  
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iv) Com o leito de sorção, o condensador e o evaporador construídos em uma 

peça única, o vazamento de ar é nulo. 

A técnica de visualização do processo de adsorção usando tomografia por 

capacitância elétrica para observar o fenômeno é proposta pela primeira vez neste trabalho. 

Ou seja, com esta nova estrutura em vidro, de uma bancada de estudos do processo 

adsortivo, pode-se propor a utilização da tomografia como uma nova técnica de 

monitoramento do processo de adsorção que ocorre no adsorvedor. 

 

 

Figura 6.2: Bancada para estudo do processo adsortivo em vidro. 

 

A colocação de sensores ao redor do adsorvedor, permite fazer a leitura da 

capacitância do meio (o adsorvente e o adsorbato) e com isso, através de métodos inversos 

gerar a imagem da distribuição espacial dos componentes internos do adsorvedor.  

As características geométricas do protótipo de uma bancada de estudos do 

processo adsortivo em vidro são fatores preponderantes na análise da simulação do circuito 

a ser projetado. Pois, é a partir da definição da dimensão do protótipo que se pode 

determinar os valores das capacitâncias que deverão ser lidos pelo tomógrafo. 
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6.2 DETERMINAÇÃO DOS VALORES DAS CAPACITÂNCIAS 

 

Primeiramente foi preciso encontrar os parâmetros que devem ser utilizados na 

fabricação do transdutor eletrônico de um tomógrafo aplicado ao mapeamento do 

fenômeno de adsorção que ocorre em uma bancada de estudos do processo adsortivo. 

Esta simulação só pode ser iniciada depois que é estimado, através de uma 

simulação numérica, os valores de capacitância que devem existir no interior do 

tomógrafo. Para isso, necessita-se dos dados do leito que deverá ser imageado pelo 

tomógrafo e qual a permissividade elétrica do material contido neste leito. 

A partir das dimensões do adsorvedor (ver Figura 6.2) que estão apresentadas na 

Tabela 6.1, é que se pode realizar a simulação computacional, utilizando a rotina numérica 

LAMP.C desenvolvida por Belo (1995) e apresentada no Anexo A.  

 

Tabela 6.1: Dimensões do adsorvedor em vidro da geladeira solar. 

 

 
Diâmetro interno 

(mm) 

Diâmetro externo 

(mm) 

Altura 

(mm) 

Adsorvedor 43,51 49,00 190,00 

 

As dimensões do adsorvedor foram utilizadas para encontrar a faixa de 

capacitância existente entre as placas sensoras, cuja a configuração destas está apresentada 

Figura 6.3. 

 

 

Figura 6.3: Disposição das placas sensoras do sistema TCE. 
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A simulação leva em consideração toda a geometria do sensor, que neste caso 

depende intrinsecamente da geometria do adsorvedor, isto é, o seu diâmetro externo, o seu 

diâmetro interno, a altura da placa sensora e o meio a ser imageado.  

Para obter os dados, o programa LAMP.C foi alimentado com os parâmetros do 

adsorvedor (seu diâmetro interno e externo), e considerando-se a placa sensora com uma 

altura igual a 18,2 mm. 

Os resultados obtidos na simulação computacional numérica, levaram em 

consideração as seguintes combinações dos pares de eletrodos (1-2), (1-3), (1-4) e (1,5), o 

resultado é mostrado na Tabela 6.2. Os pares 1-6, 1-7 e 1-8 não foram calculados por 

serem simétricos aos pares 1-4, 1-3, 1-2, respectivamente. Como há uma simetria inicial, 

da distribuição de adsorbato no adsorvedor, esta simulação nos permite encontrar 

resultados satisfatórios para uma primeira análise do problema. 

 

Tabela 6.2: Resultados de capacitância obtidos para os pares de eletrodos. 

 

P
a
r 

  
d

e 
  
el

et
ro

d
o
s 

1-2 (22,5º - 22,5º) 

 

1-3 (22,5º - 67,5º) 

 

1-4 (22,5º - 112,5º) 

 

1-5 (22,5º - 157,5º) 

 

Cx 

(pF) 
10,553539 0,185706 0,097707 0,081817 

 

A análise tomográfica é um processo que envolve os elementos sensores de 

permissividade elétrica, acrescidos dos seus acoplamentos, em que as oito unidades 

eletrônicas transdutoras atuam simultaneamente, e para que esta transdução eletrônica 

ocorra de forma satisfatória, deve-se obter os possíveis valores de capacitância que serão 

lidos por este sistema.  

O cálculo realizado nesta rotina computacional leva em consideração a expressão 

para a capacitância dada pela equação (6.1), desenvolvida por Belo (1995): 
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 (6.1) 

 

onde: 

C é a capacitância medida entre duas placas; 

 

 é a permissividade do vácuo; 

 é a permissividade do elemento anular mais interno; 

 é a permissividade do elemento anular intermediário; 

 é a permissividade do elemento isolador (vidro); 

 

 é o número de termos da somatória (utilizado n = 400); 

 é o ângulo de início da placa 1; 

 é o ângulo de início da outra placa (2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8); 

 

 

 ; 

; 

; 

; 

; 

 

 é o raio do elemento anular mais interno; 

 é o raio do elemento anular intermediário; 

 é o raio externo (onde fica a placa sensora); 

 

; 

; 

; 
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A equação (6.1) pode ser melhor compreendida a partir da Figura 6.4. Nesta 

figura, o eletrodo 1 (elemento sensor) está compreendido entre os ângulos 1 e 2, 

enquanto o eletrodo 2 (elemento sensor) está compreendido entre os ângulos 3 e 4. A 

rotina numérica permite simular uma distribuição de dois elementos com permissividades 

diferentes, 1 e 2, sendo a permissividade da parede do tubo de vidro dada por 3. O raio 

do fluxo anular interno é dado por R1 e o raio do fluxo anular externo é dado por R2. 

 

 

Figura 6.4: Disposição dos elementos sensores. 

 

Os elementos sensores são os responsáveis pela leitura do valor da capacitância no 

meio. O elemento sensor nº 1 (eletrodo 1) é o elemento que recebe o sinal de entrada da 

fonte de tensão e o elemento sensor nº 2 (eletrodo 2) é o elemento responsável pela leitura 

da tensão induzida pelo elemento sensor nº 1, isto é, é a partir deste sinal de tensão que 

inferimos qual o valor da capacitância no meio. Para que esta leitura ocorra, é necessário 

ter um elemento responsável pelo envio do sinal de tensão e também pela leitura da tensão 

induzida. O elemento responsável por esta leitura é o transdutor eletrônico. 
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6.3 TRANSDUTOR ELETRÔNICO 

 

O transdutor eletrônico é a principal ferramenta utilizada para a medição da 

capacitância. O objetivo deste estudo é projetar um transdutor eletrônico imune as 

capacitâncias parasitas, pois estas capacitâncias aparecem em pontos distintos do circuito, 

prejudicando a leitura correta dos valores de capacitância dos sensores, são difíceis de 

compensar devido a sua flutuação, que depende de valores ambientais, tais como 

temperatura e umidade.  

As capacitâncias parasitas, também são características de certos componentes, ou 

podem surgir de campos elétricos formados por partes que se encontram próximas. De 

acordo com Yang e York (1999) existem três fontes de capacitância parasita, em um 

circuito típico que utilize a técnica de transferência de carga, como visto na Figura 2.10 do 

Capítulo 2: 

a) entre o eletrodo de medida e a guarda externa; 

b) os cabos coaxiais (que transportam o sinal, da ordem de 100 pF/m); e 

c) as chaves CMOS (em torno de 8 pF). 

Todas essas capacitâncias somadas chegam a atingir o valor de 150 pF. Que se 

torna um valor bem acima do esperado para uma aplicação industrial típica, que oscila 

entre 0,01 a 10 pF. Ou seja, as capacitâncias parasitas somadas são muito maiores que as 

capacitâncias lidas através dos sensores, por isso a importância de se projetar um 

transdutor eletrônico imune à capacitância parasita. O circuito transdutor simulado, por não 

necessitar de chaves CMOS para sua operação, vem a diminuir a capacitância parasita de 

150 pF para 4 pF. 

Os métodos experimentais utilizados em laboratórios de pesquisa podem ser 

divididos em dois grupos: i) desenvolvimento de protótipos e, ii) técnicas de aferição. Para 

efetuar o desenvolvimento de protótipos, contamos hoje com mais recursos computacio-

nais que permitem uma otimização nos projetos, não só em questão de eficiência com 

relação a parte técnica, mas também em relação a tempo e a custo. 
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6.4 SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DO TRANSDUTOR ELETRÔNICO 

 

A simulação computacional do transdutor eletrônico tem por finalidade 

compreender o comportamento, e ajustar os parâmetros do tipo, capacitância e resistores de 

acoplamento do circuito. 

Os primeiros cuidados referentes ao início das simulações devem ser tomados na 

folha de dados dos fabricantes dos componentes, datasheets¸ observando detalhes técnicos 

para trabalhos voltados ao uso de freqüências elevadas. Alguns pontos importantes foram 

observados para o modelamento do circuito: 

a) A escolha de componentes ativos com elevada banda passante para determinação 

da impedância complexa em frequências elevadas. Pois a arquitetura do circuito é 

fator relevante quando se trabalha com altas freqüências. Com isso, o projeto limita 

o uso de elementos condutores para que não haja interferência no circuito 

transdutor; e 

b) Valores de resistências pequenos, para um melhor desempenho do amplificador 

operacional utilizado no projeto do transdutor. 

Diversos tipos de circuitos foram apresentados ao longo dos anos. O primeiro 

apresentado por Huang (1988) era um circuito que apresentava uma relação precisa entre o 

sinal de saída e o valor da capacitância, considerado uma técnica do tipo absoluta, isto é, 

transferência da carga armazenada para um circuito diferenciador que mede esta carga com 

precisão.  

Outra técnica, proposta por Connely (1985) efetuava a medição por variação de 

freqüência. Também foi desenvolvida uma técnica de medição por variação da largura de 

pulso, utilizada por Belo et al (1985) em células capacitivas de medida de pressão, pois 

apresenta facilidade de aferição.  

A técnica estudada nesta simulação é a medição por variação da amplitude de 

voltagem, que baseia-se em um circuito diferenciador tendo como entrada a impedância do 

sensor. Suas principais vantagens são:  

i) Medidas de valores muito baixos de capacitância; e  

ii) Equacionamento preciso para determinar a impedância e a disponibilidade 

crescente de amplificadores operacionais de banda passante cada vez mais larga.  

O desempenho da unidade de transdução eletrônica é determinado pela faixa de 

leitura das capacitâncias que se deseja medir. Esta simulação foi implementada a partir do 
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modelo mais simples, tendo somente uma placa sensora para transmissão e uma placa 

sensora para recepção, pois com isso obtém-se os resultados necessários para propor o 

protótipo do transdutor eletrônico que deverá ser construído para o imageamento do 

processo adsortivo na bancada de estudos do processo adsortivo em vidro. 

 

 

6.4.1 Simulação para uma placa transmissora e uma placa receptora 

 

A Figura 6.5 representa o circuito transdutor eletrônico básico proposto para a 

medida da capacitância elétrica gerada entre duas placas sensoras.  

 

 

Figura 6.5: Circuito transdutor eletrônico básico. 

 

Os sinais processados são baseados no sinal senoidal injetado V1. As placas 

sensoras, representada pelo capacitor Cx1, formam com o amplificador operacional um 

circuito diferenciador, onde a saída é diretamente relacionada com a resistência de 

realimentação R17 e a impedância das placas sensoras. As medidas do sinal injetado V1 e 

de saída Vs permitem determinar a impedância complexa do sensor. A fidelidade da 

Vs 
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transdução eletrônica depende fundamentalmente: a) do tipo de amplificador operacional; 

b) do layout do circuito eletrônico; e c) dos aterramentos. 

O sinal injetado V1, possui a tensão de 1 volt, com a frequência de operação 

sendo variada de 100 kHz à 10 MHz, para fins de teste. Este sinal passa por um circuito 

emissor-seguidor (amplificador operacional U1), denominado buffer, que tem a finalidade 

de manter uma alta impedância na entrada do sinal. Este sinal vai sair do emissor-seguidor, 

defasado de 180º, mas com a mesma amplitude. O sinal passa pelo capacitor Cx1, que 

juntamente com o resistor R17, forma a impedância complexa do circuito. Os valores de 

Cx1 são alterados para os valores de capacitância presentes na tabela 6.2 (ver pág. 62). 

Estes sinais simulados são apresentados na seção 6.4.2. 

O amplificador operacional escolhido foi o OPA2690 da Texas Instruments, por 

oferecer uma alta impedância de entrada (3,2 M ) e uma baixa capacitância de entrada 

(0,9 pF). O OPA2690, sob as seguintes condições: G = +2, RL = 150 , VIN = 0, apresenta 

uma capacitância típica de 4 pF quando operando no modo desabilitado. Suas 

características necessárias para análise, foram retiradas da folha de dados do OPA2690 

(2006). 

Um circuito típico para o transdutor eletrônico, desenvolvido por Huang (1992) é 

dado na Figura 2.10. Neste circuito, o processo de leitura da capacitância elétrica gerada 

nas placas sensoras, Cx, utiliza chaves CMOS (S1, S2, S3 e S4). Como as chaves estão 

diretamente ligadas ao circuito, acabam interferindo no processo de leitura devido a alta 

capacitância característica que elas possuem, comparadas as capacitâncias que se desejam 

medir com o circuito. O amplificador operacional OPA2690-R14 é utilizado devido a sua 

característica de ter um pino habilitado/desabilitado para sua operação, que torna 

desnecessária a utilização das chaves CMOS, diminuindo assim, os ruídos provenientes de 

capacitâncias parasitas oriundas de fontes externas. 

Comparando-se o circuito apresentado na Figura 6.5, com o apresentado na Figura 

2.10, é possível perceber que a quantidade de chaves diminui de 4 para 1 (simulada no 

circuito da Figura 4.1 pela chave J1 em conjunto com o transistor Q1), sendo esta única 

chave utilizada para o chaveamento do pino habilitado/desabilitado do OPA2690, não 

estando diretamente na linha do circuito por onde se realiza a medida da capacitância, 

significando que esta chave não influi na leitura da capacitância. 

Utiliza-se um modelo da resposta do circuito eletrônico diferenciador para 

analisar a transdução eletrônica em função de seus componentes e elementos sensores.      
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A representação esquemática da função de transferência do circuito transdutor é dada na 

Figura 6.6, cujos componentes são:  

a) Ve é a fonte de sinal de entrada, injetado em uma placa sensora;  

b) Zx é a impedância complexa do sensor;  

c) Z1 é a impedância adjacente de guarda, do layout do circuito e do amplificador 

operacional;  

d) A é o amplificador de ganho direto; e  

e) Ws é a banda passante (1/T). 

 

 

Figura 6.6: Função transferência da transdução eletrônica. 

 

Aplicando-se a Lei de Kirchoff ao circuito apresentado na Figura 6.6, temos 

 

  (6.2) 

 

 (6.3) 

 

O sinal de saída Vs, dado em função do ganho de malha direta e da banda 

passante é dado por 

 

  (6.4) 

ou 

  (6.5) 
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onde 

  (6.6) 

 

Da equação (6.2) à (6.6) obtemos 

 

 (6.7) 

 

A equação (6.7) permite analisar os efeitos dos diversos elementos, tais como as 

impedâncias complexas Zi(s), que são compostas de resistências e capacitâncias em série 

ou paralela, e que variam de acordo com a freqüência. Os valores do ganho A, da banda 

passante W(s) e da freqüência de corte, necessárias para a realização da análise, são obtidas 

nos manuais dos fabricantes dos componentes. 

 

 

6.4.2 Análise dos resultados obtidos na simulação 

 

O circuito simulado, dado pela Figura 6.5, teve como parâmetros iniciais a 

freqüência do sinal injetado f = 100 kHz, e um capacitor Cx = 10,553 pF. Iniciou-se pelo 

maior valor de capacitância para limitar a faixa de frequência estudada. Estes dois 

parâmetros foram variados afim de obter-se dados para definir a freqüência de operação do 

circuito. Primeiro, manteve-se o valor de capacitância Cx igual a 10,553pF, e variou-se as 

freqüências do sinal injetado em: a) 100 kHz (ver Figura 6.7); b) 500 kHz (ver Figura 6.8); 

c) 1 MHz (ver Figura 6.9); d) 2 MHz (ver Figura 6.10); e) 5 MHz (ver Figura 6.11); e        

f) 10 MHz (ver Figura 6.12). 

Os resultados obtidos em cada uma dessas simulações são mostrados nos gráficos 

das figuras seguintes. A Figura 6.7, tem como dados para a simulação, valor da capacitân-

cia do capacitor Cx igual a 10,553 pF e frequência de operação igual a 100 kHz. Sendo o 

sinal em vermelho, o sinal do gerador de ondas, o sinal obtido em verde, o sinal que sai do 

OPA denominado buffer, e o sinal em azul obtido logo após a saída do circuito 

diferenciador, conforme o circuito apresentado na Figura 6.5. 
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Figura 6.7: Resultados (Vs), e (Ve) obtidos para Cx = 10,553 pF e F = 100 kHz. 

 

A Figura 6.8, tem como dados para a simulação, valor da capacitância do 

capacitor Cx igual a 10,553 pF e frequência de operação igual a 500 kHz. Sendo o sinal em 

vermelho, o sinal do gerador de ondas, o sinal obtido em verde, o sinal que sai do OPA 

denominado buffer, e o sinal em azul obtido logo após a saída do circuito diferenciador. 

 

 

Figura 6.8: Resultados (Vs), e (Ve) obtidos para Cx = 10,553 pF e F = 500 kHz. 

 

A Figura 6.9, tem como dados para a simulação, valor da capacitância do 

capacitor Cx igual a 10,553 pF e frequência de operação igual a 1 MHz. Sendo o sinal em 
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vermelho, o sinal do gerador de ondas, o sinal obtido em verde, o sinal que sai do OPA 

denominado buffer, e o sinal em azul obtido logo após a saída do circuito diferenciador. 

 

 

Figura 6.9: Resultados (Vs), e (Ve) obtidos para Cx = 10,553 pF e F = 1 MHz. 

 

A Figura 6.10, tem como dados para a simulação, valor da capacitância do 

capacitor Cx igual a 10,553 pF e frequência de operação igual a 2 MHz. Sendo o sinal em 

vermelho, o sinal do gerador de ondas, o sinal obtido em verde, o sinal que sai do OPA 

denominado buffer, e o sinal em azul obtido logo após a saída do circuito diferenciador. 

 

 

Figura 6.10: Resultados (Vs), e (Ve) obtidos para Cx = 10,553 pF e F = 2 MHz. 
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A Figura 6.11, tem como dados para a simulação, valor da capacitância do 

capacitor Cx igual a 10,553 pF e frequência de operação igual a 5 MHz. Sendo o sinal em 

vermelho, o sinal do gerador de ondas, o sinal obtido em verde, o sinal que sai do OPA 

denominado buffer, e o sinal em azul obtido logo após a saída do circuito diferenciador. 

 

 

Figura 6.11: Resultados (Vs), e (Ve) obtidos para Cx = 10,553 pF e F = 5 MHz. 

 

A Figura 6.12, tem como dados para a simulação, valor da capacitância do 

capacitor Cx igual a 10,553 pF e frequência de operação igual a 10 MHz. Sendo o sinal em 

vermelho, o sinal do gerador de ondas, o sinal obtido em verde, o sinal que sai do OPA 

denominado buffer, e o sinal em azul obtido logo após a saída do circuito diferenciador. 

 

 

Figura 6.12: Resultados (Vs), e (Ve) obtidos para Cx = 10,553 pF e F = 10 MHz. 
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A partir dos resultados obtidos nas simulações realizadas, para o valor de capaci-

tância Cx = 10,553 pF, e para as frequências iguais a: a) 100 kHz, b) 500 kHz, c) 1 MHz, 

d) 2 MHz, e) 5 MHz e f) 10 MHz foi realizada a análise AC, da resposta em frequência 

para o circuito transdutor.  

O circuito apresenta uma resposta linear, na faixa de frequência analisada de 100 

kHz até 10 MHz, que é o desejado ao se efetuar a leitura do sinal de saída do elemento 

sensor nº 2. Um projeto que teria como intenção trabalhar com frequências maiores, não 

teria viabilidade, pois a resposta para valores acima de 10 MHz a resposta do circuito é 

não-linear, devido a características intrínsecas do OPA2690-14R. 

Outro ponto a ser observado é o nível de tensão do sinal de saída, pois sinais de 

pequena amplitude são difíceis de detectar e necessitam de uma eletrônica de transdução 

de precisão. Isto significa dizer que, se o projeto tivesse intenção de trabalhar em baixas 

frequências, haveriam problemas nessa faixa de frequência de operação. Como nesta 

simulação intenciona-se obter uma eletrônica robusta, isto é de fácil montagem e 

calibração, cujo objetivo é trabalhar com o maior valor de frequência possível. 

O resultado obtido na Análise AC do circuito, isto é, a varredura em frequência de 

1 Hz até 10 GHz, pode ser visto na Figura 6.13. 

 

 

Figura 6.13: Análise AC obtida na simulação para Cx = 10,553 pF. 

 

Para uma melhor leitura, a escala foi modificada para 1 MHz à 100 MHz, 

conforme mostrado na Figura 6.14. Também foram inseridos marcadores com as 
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frequências de 10 MHz e 20 MHz para identificarmos os paramêtros obtidos nestas 

frequências. 

 

 

 

Figura 6.14: Análise AC: (a) Magnitude e (b) Fase, obtida para Cx = 10,553 pF. 

 

Na Figura 6.14 (a), a linha vertical em vermelho representa o valor em frequência 

de 10 MHz, e a linha vertical em azul representa o valor em frequência de 20 MHz para o 

qual obtemos os valores de leitura da análise AC, apresentados em tabelas. 

Os valores são apresentados na Tabela 6.3, onde x1 e x2 representam os valores 

de frequência (em MHz), e, y1 e y2 representam os valores de tensão (em volts).              

Os valores são lidos diretamente do arquivo gerado pelo simulador do circuito. 
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Tabela 6.3: Resultados para f1 = 1 MHz e f2 = 10 MHz, com Cx = 10,553 pF. 

 

 

 

A Tabela 6.4 apresenta os resultados da análise AC para a fase dos sinais em 

relação a frequência, conforme a Figura 6.14 (b). Para o sinal com a frequência de 10 MHz 

a fase do sinal de saída está com 82,00º, e o sinal com a frequência de 20 MHz tem a fase 

de 73,66º. Como a frequência de trabalho, do circuito simulado, é fixa, e não há 

necessidade de sincronismo na sua operação, esta defasagem não afeta o processo de 

aquisição das leituras das tensões. 

 

Tabela 6.4: Resultados obtidos das fases para f1 = 10 MHz e f2 = 20 MHz. 
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A mesma rotina de simulação foi feita para as capacitâncias iguais a: i) 0,081 pF;  

ii) 0,097 pF e iii) 0,185 pF. Para cada capacitância analisada, foram obtidas as saídas para 

as frequências iguais a: a) 100 kHz, b) 500 kHz, c) 1 MHz, d) 2 MHz, e) 5 MHz e              

f) 10 MHz. 

Também foram realizadas as Análises AC, da resposta em frequência para o 

circuito transdutor. 

Para o valor de capacitância igual a 0,081 pF, sua análise AC é mostrada na 

Figura 6.15, sendo sua escala em frequência de 1 Hz à 10 GHz. 

 

 

Figura 6.15: Análise AC obtida na simulação para Cx = 0,081 pF. 

 

Na Figura 6.16, a escala é redimensionada para 1 MHz até 100 MHz, onde foram 

inseridos marcadores com para as frequências de 10 MHz e 20 MHz com a finalidade de 

identificar os paramêtros obtidos nestas frequências. 

 

 

Figura 6.16: Análise AC, magnitude obtida para Cx = 0,081 pF. 
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Na Figura 6.16, a linha vertical em vermelho representa o valor em frequência de 

10 MHz, e a linha vertical em azul representa o valor em frequência de 20 MHz para o 

qual obtem-se os valores de leitura da análise AC, apresentados em tabela. 

Os valores são apresentados na Tabela 6.5, onde x1 e x2 representam os valores 

de frequência (em MHz), e, y1 e y2 representam os valores de tensão (em volts).                  

Os valores são lidos diretamente do arquivo gerado pelo simulador do circuito. 

 

Tabela 6.5: Resultados para f1 = 10 MHz e f2 = 20 MHz, com Cx = 0,081 pF. 

 

 

 

Para o valor de capacitância igual a 0,097 pF, sua análise AC é mostrada na 

Figura 6.17, sendo sua escala em frequência de 1 Hz à 10 GHz. 

 

 

Figura 6.17: Análise AC obtida na simulação para Cx = 0,097 pF. 
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Na Figura 6.18, a escala é redimensionada para 1 MHz até 100 MHz, onde 

inseriu-se marcadores com para as frequências de 10 MHz e 20 MHz com a finalidade de 

identificar os paramêtros obtidos nestas frequências. 

 

 

Figura 6.18: Análise AC, magnitude obtida para Cx = 0,097 pF. 

 

Na Figura 6.18, a linha vertical em vermelho representa o valor em frequência de 

10 MHz, e a linha vertical em azul representa o valor em frequência de 20 MHz para o 

qual obtem-se os valores de leitura da análise AC, apresentados em tabela. 

Os valores são apresentados na Tabela 6.6, onde x1 e x2 representam os valores 

de frequência (em MHz), e, y1 e y2 representam os valores de tensão (em volts).               

Os valores são lidos diretamente do arquivo gerado pelo simulador do circuito. 

 

Tabela 6.6: Resultados para f1 = 10 MHz e f2 = 20 MHz, com Cx = 0,097 pF. 
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Para o valor de capacitância igual a 0,185 pF, sua análise AC é mostrada na 

Figura 6.19, sendo sua escala em frequência de 1 Hz à 10 GHz. 

 

 

Figura 6.19: Análise AC obtida na simulação para Cx = 0,185 pF. 

 

Na Figura 6.20, a escala é redimensionada para 1 MHz até 100 MHz, onde foram 

inseridos marcadores com para as frequências de 10 MHz e 20 MHz com a finalidade de 

identificar os parâmetros obtidos nestas frequências. 

 

 

Figura 6.20: Análise AC, magnitude obtida para Cx = 0,185 pF. 

 

Na Figura 6.14, a linha vertical em vermelho representa o valor em frequência de 

10 MHz, e a linha vertical em azul representa o valor em frequência de 20 MHz para o 

qual obtem-se os valores de leitura da análise AC, apresentados em tabela. 



Cap. 6: Análise dos Resultados  81 

Os valores são apresentados na Tabela 6.7, onde x1 e x2 representam os valores 

de frequência (em MHz), e, y1 e y2 representam os valores de tensão (em volts).               

Os valores são lidos diretamente do arquivo gerado pelo simulador do circuito. 

 

Tabela 6.7: Resultados para f1 = 10 MHz e f2 = 20 MHz, com Cx = 0,185 pF. 

 

 

 

Com os resultados simulados, para todas as frequências, observa-se que uma 

frequência adequada para a operação do circuito é de 10 MHz, pois, para valores maiores 

que 10 MHz, o circuito diferenciador deixa de ter ganho unitário, conforme visto na Figura 

6.8 (a).  

Fixando-se a frequência de operação em 10 MHz, pode-se observar o comporta-

mento do sinal de saída do circuito diferenciador em relação ao valor da capacitância Cx. 

Isto é mostrado no gráfico da Figura 6.15, plotado com os valores da Tabela 6.8. 

 

Tabela 6.8: Valores de (Vs/Ve x 1000) em função de Cx (pF). 

 

Capacitância Cx(pF) Vs/Ve x 1000 

0,081 5,1039 

0,097 6,1126 

0,185 11,663 

10,553 700,428 
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É realizado um ajuste de curva linear, cujo o coeficiente linear é de 0,00615 e o 

coeficiente angular é de 0,01506. Para uma melhor visualização o gráfico é mostrado em 

escala LOG-LOG. Todos os dados obtidos na simulação estão disponíveis no Apêndice. 

 

 

Figura 6.21: Relação entre Cx e (Vs/Ve). 

 

Com os dados apresentados na Figura 6.15, obtém-se, por meio da simulação, a 

informação necessária para comprovar a viabilidade do sistema de medida proposto. Visto 

que, com a frequência de operação em 10 MHz, o sistema apresenta uma resposta linear 

em tensão, que é proporcional a capacitância existente entre as placas sensoras. 

Mesmo para os valores de capacitâncias mais baixos, o nível do sinal de tensão 

apresenta uma qualidade suficiente para a aplicação em tomografia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

Neste estudo da aplicação da tomografia capacitiva elétrica para visualização do 

processo adsortivo foram abordadas as contribuições dos fundamentos de tomografia de 

processo, suas formulações básicas e a adequação da transdução eletrônica para atender ao 

objetivo proposto. 

Também foram apresentados os fundamentos do processo adsortivo, as definições 

necessárias ao entendimento do processo adsortivo, a ocorrência do processo adsortivo, o 

ciclo de adsorção e a refrigeração solar por adsorção. 

Um capítulo apresentando a simulação computacional se fez necessário para 

apresentar a ferramenta utilizada neste trabalho, o simulador de circuitos eletrônicos. 

Sendo realizada uma revisão histórica sobre simulação computacional eletrônica, os tipos 

de análises disponíveis no simulador e as etapas necessárias para realizar uma simulação. 

 

 

7.1 CONCLUSÕES 

 

A obtenção de um modelo físico do adsorvedor em vidro foi de suma importância, 

pois a partir dele foram obtidas as informações necessárias para todo o projeto do 

transdutor eletrônico. A determinação da geometria do adsorvedor, um dos objetivos 

específicos do trabalho, ficou determinada com a construção do protótipo. 

A partir das dimensões físicas do adsorvedor em vidro, pode-se simular, através 

de rotina numérica computacional, os valores das capacitâncias formadas pelos pares de 
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sensores do tomógrafo proposto. Esta simulação foi realizada utilizando-se a rotina 

computacional LAMP.C, apresentada na Análise de Resultados e listada no Anexo.  

O desempenho da unidade de transdução eletrônica ficou bem determinado pelas 

simulações realizadas para os valores de capacitâncias formadas pelos pares de sensores 

para o tipo de circuito proposto. O transdutor simulado, que deve ser utilizado para 

medidas de valores de pequenas capacitâncias (da ordem de picofaradays), deve apresentar 

uma relação bem definida entre o sinal de saída e o valor da capacitância a ser 

determinada, Cx. Pois, é a partir do sinal de saída, do circuito diferenciador, que foi 

inferida o valor da capacitância lida. 

 

 

7.2 RECOMENDAÇÕES 

 

Por se tratar de uma técnica de medição nova, em relação as técnicas usualmente 

utilizadas para o acompanhamento do processo adsortivo, a tomografia capacitiva elétrica 

apresenta novas possibilidades de trabalhos futuros, em sua implementação. 

Como a tomografia por capacitância elétrica trabalha a partir de campos elétricos, 

apresenta algumas limitações ao seu emprego, sendo o primeiro deles com relação a estru-

tura física do sistema a ser imageado. Esta estrutura apresenta-se normalmente em aço, em 

adsorvedores comuns, e deve ser substituída por outra em vidro, como o proposto neste 

trabalho, ou por outro material dielétrico, isto é, não condutor. 

O estudo dos materiais utilizados no processo adsortivo, também deve ser 

realizado, uma vez que se faz necessário ter os dados de permissividade elétrica dos 

materiais envolvidos no processo. Pois, é a partir destes dados, que deve se realizar a 

calibração do sistema de medidas. 

Por se tratar de uma simulação de um circuito eletrônico, a implementação de um 

protótipo também deve ser realizada. Pois, os simuladores, ainda não estão aptos a simular 

algumas interferências externas, que neste caso, é de fundamental importância para 

garantir a imunidade a ruídos externos. 

Os trabalhos que ora encontram-se em andamento (três dissertações de mestrados 

e suas respectivas evoluções em teses de doutorados) estão separados em dois grandes 

grupos: i) O estudo da transdução eletrônica e seus elementos de integração hardware-
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software, e ii) desenvolvimento de métodos computacionais na construção e reconstrução 

de imagens tomográficas. 

No estudo da transdução eletrônica e dos elementos de integração hardware-

software do sistema, são feitos ensaios de simulação e experimentais do circuito de 

transdução capacitivo para frequência de 10 MHz. Uma simulação no PSPICE para 

circuitos eletrônicos de transdução capacitivos integrados com os chaveamentos com o 

número equivalente de transdutores (pretende-se 16 ou até 24 eletrodos).  

Os ensaios experimentais sofreram uma limitação na sua realização, pois os 

principais componentes para a sua montagem ficaram retidos por um longo período por 

problemas burocráticos. Embora tenham sido adquiridos em tempo hábil, ainda continuam 

retidos pelo sistema Importa Fácil. 

Outras etapas necessárias ao estudo completo do sistema estão sendo realizadas, 

tais como: i) a simulação de um oscilador de alto desempenho, com estabilidade 

determinada também por controle térmico de cavidade através de célula PELTIER;           

ii) A criação de programas de aquisição e controle do chaveamento através de elementos 

de aquisição e envio de dados, utilizando o CAD NI 6215, da National Instruments; e       

iii) principalmente as medições experimentais do layout de circuito impresso realizadas por 

um frequencímetro de alta resolução. 

E, por último, aplicar o tomógrafo ao processo adsortivo, que deve gerar novas 

informações ao estudo do processo adsortivo obtendo-se, assim, uma nova informação 

sobre como ocorre a distribuição geométrica do adsorbato no adsorvedor. 
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/**************************************************************************** 
Programa para calcular a capacitância de dois eletrodos fazendo ângulos quaisquer.  
 
Extraído da tese: 
         APLICAÇÃO DA ANÁLISE ELETRÔNICA AO ESTUDO DE ESCOAMENTOS MULTIFÁSICOS 
         Por Francisco Antonio Belo - Apêndice G 
 
Data: 28/11/2008 
Rev.: 16/12/2008 
 
Reescrito por: Yuri Cavalcanti 
Revisado  por: Manoel Brasileiro 
 
Variáveis utilizadas no programa: 
 
t1  = teta1 (angulo da placa 1) 
t2  = teta2 (angulo da placa 2) 
ep1 = permissividade do elemento anular mais interno 
ep2 = permissividade do elemento intermediario 
ep3 = permissividade do elemento isolador (vidro) 
 
A = ep1 + ep2 
B = ep2 + ep3 
C = ep3 - ep2 
D = ep2 - ep1 
 
F1 = (R2*R2)/(R1*R1) 
F2 = (R3*R3)/(R2*R2) 
F3 = (R3*R3)/(R1*R1) 
 
Funções utilizadas (onde?): 
 
MF2() = Retorna valor de F2   F^(2n-1) 
K()   = Retorna valor de k_m 
 
****************************************************************************/ 
#include <dos.h> 
#include <math.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdio.h> 
 
void cap(); 
void FiN(); 
 
double phi, q, F1, F1n, F2, F2n, F3, F3n, fat, ep1, ep2, ep3, ifat, y; 
double teta, seno, x, delta, delt1, teta1, teta2, teta3, ft, L1, L2; 
double R1, R2, R3, t1, t2, t3, A, B, C, D, ir1; 
 
int i, j, i1;  
 
 
main() 
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{ 
 
 int l; 
  
  
 // clrscr(); 
  
  /* Valor de PI (phi) */ 
 x = 1.0; 
 phi = 2.0*asin(x); 
  
 /* Angulo dos arcos dos eletrodos */ 
 printf("Entre com o primeiro angulo (em graus) : "); 
 scanf("%lf",&teta1); 
 teta1 = (teta1)/(180.0)*phi; // grau para rad 
 printf("Entre com o segundo angulo (em graus) : "); 
 scanf("%lf",&teta2); 
 teta2 = (teta2)/(180.0)*phi; // grau para rad 
 teta3 = teta2 + (2*teta1); 
  
 /* Entrada dos dados geometricos para gerar parametros admensionais */ 
 /* Valores dos raios interno R1, e externo R2, ao tubo */ 
 R1 = 92.7;  //em mm 
 R2 = 92.7;  //em mm 
 R3 = 100.0; //em mm 
 F1 = (R2*R2)/(R1*R1); 
 F2 = (R3*R3)/(R2*R2); 
 F3 = (R3*R3)/(R1*R1); 
  
 /* Parametros fisicos do eletrodo e da amostra */ 
 ep1 = 1.0; //permissividade do meio 1 
 ep2 = 1.0; //permissividade do meio 2 
 ep3 = 4.1; //permissividade do vidro 
 A = ep1 + ep2; 
 B = ep2 + ep3; 
 C = ep3 - ep2; 
 D = ep2 - ep1; 
  
 /* Cálculo da capacitância */ 
 cap(); 
  
 /* Saída dos resultados */ 
 printf("\n R1 = %lf  \n R2 = %lf  \n", R1, R2); 
 printf("\n teta1      ep1        C \n"); 
 teta1 = (180.0*teta1)/phi; // conversao para grau 
 printf(" %lf   %lf   %lf \n", teta1, ep1, C); 
 
 getchar(); 
 getchar(); 
} 
 
void cap() 
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{ 
 fat = 0.0; 
  
 for(i=1; i<400; i++) 
    { 
    t1 = i*teta1; 
    t2 = i*teta2; 
    t3 = i*teta3; 
     
    /* Valor de (R2/R1) elevado a i */ 
    i1 = i; // usado na linha 142 dentro do 'for j' 
 
    FiN(); 
     
    /* Realiza o somatório i */ 
    L1 = (A*B*F3n) + (C*D*F2n) - (A*C*F1n) - (B*D); 
    L2 = (A*B*F3n) + (C*D*F2n) + (A*C*F1n) + (B*D); 
    ft = L1*sin(t1)*sin(t2)/(L2*i); 
    ft = ft - L1*sin(t1)*sin(t3)/(L2*i); 
    fat = fat + ft;              
    }     
  
 /* Cálculo da capacitância */ 
 C = fat; 
 C = 2.0*ep3*8.854*C/phi; 
  
 /* Para comprimento equivalente a 1 cm */ 
 C = C/100.0;   
 C = C * 18.2;   
} 
 
void FiN() 
{ 
 F1n = F1; 
 F2n = F2; 
 F3n = F3; 
  
 for(j=1;j<i1;j++) 
    { 
    F1n = F1n * F1; 
    F2n = F2n * F2; 
    F3n = F3n * F3; 
    } 
} 
//void FiN() 
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