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A necessidade de criar sistemas inteligentes, que interajam com o meio envolvente, para estabelece relações 

simbióticas entre esses meios e tirando o maior partido de todas as suas potencialidades, tem demonstrado 

um claro perfil de crescimento. Neste contexto surgem os sistemas ciber-físicos, que têm como principal 

objetivo monitorizar o comportamento dos processos físicos, para estarem capacitados em alterar o 

comportamento do sistema no sentido de melhorar a sua resposta. Isto permite que sistemas com 

arquiteturas robustas e flexíveis integrarem redes com e sem fios com, tendo um objetivo de gerir fluxos de 

informações que possibilitem a interligação de sensores responsáveis por adquirir informações sobre o 

mundo físico ou de outros sistemas. Os ambientes da Engenharia 4.0 são caracterizados pela digitalização, 

virtualização e conectividade de produtos, processos e instalações compostas por sistemas de manufatura 

ciber-física (SCMS) reconfiguráveis e adaptativos sociotécnicos, nos quais o Operador 4.0 trabalha em 

tempo real. Neste artigo para promover as leituras dos parâmetros ao longo do carril foram elaborados um 

sensor e um sistema RFID. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os sensores são dispositivos amplamente utilizados na indústria, para monitorização de diversos parâmetros. A 

temperatura e a vibração dos carris são parâmetros cruciais para o funcionamento das ferrovias, quando se observa 

a variação de temperatura é possível perceber se os carris estão dentro da faixa tolerável de dilatação térmica, se 

está em demasiado, podem provocar deformações nas vias férreas e causar o descarrilamento dos vagões do 

comboio e tombos com possíveis danos humanos e materiais aos utentes e transeuntes em suas proximidades. 

Equivalentemente os parâmetros de vibração dos carris, onde a partir dos mesmos é possível avaliarem a fixação 

dos carris, o nível de carga dos comboios que causam vibrações nas fundações da via-férrea e demais áreas 

circunvizinhas. 

Observando tais necessidades descritas, propomos uma solução utilizando o sistema de identificação por rádio 

frequência (RFID), Fig. 1 de forma a ter um monitoramento contínuo, seguro, sem fio e em distância de segurança 

da passagem dos comboios, de acordo com os princípios dos sistemas ciber-físicos, (Cyber-Physical Systems – 

CPS) [1]. De forma a poder assegurar que toda a rede de sensores possa ser georreferenciada, quer para a 

plataforma de manutenção como para a plataforma de Alerta de Eventos críticos de segurança, que é necessário 

que sejam estabelecidos canais seguros de comunicação e que sejam disponibilizadas interfaces normalizadas que 
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permitam localizar os diferentes sensores ferroviários, conforme as bases da manufatura ciber-física (SCMS) 

reconfiguráveis e adaptativos sociotécnicos, nos quais o Operador 4.0 trabalha em tempo real, [2]. 

 

 

Fig.1. Sistema de Comunicações Fixas (SCF) para leitura de sensores sem 

fio (RFID) ao longo da via. 

 

2 SISTEMA DE LEITURA E SENSORES SEM FIO  

 

O sensor que será utilizado neste sistema, terá sensibilidade a grandezas ambientais, utilizando-se do princípio do 

retroespalhamento pelo Sistema de Identificação por Rádio Frequência (RFID). No sensor uma onda 

eletromagnética é recebida por uma das suas antenas, a qual é modulada em harmónicos e por fim, o sinal é 

devolvido com reflexo à variável ambiental sensível monitorizada, Fig. 2. 

 

 

(a) Sensor RFID Construído [3] e [4] 

 

(b) Modelo de Integração 
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Fig.2. Sensor RFID com modelo de integração no carril 

 

O diagrama registrado em [3] apresentado na Fig. 3 representa o funcionamento de um Sistema de Leitura RFID 

Autossuficiente Energeticamente para o Sensor RFID, Fig. 2.  

 

Fig.3. Sistema de Leitura RFID Autossuficiente Energeticamente e Sensor RFID. 

 

Na Fig. 3 o Sensor RFID que é apresentado na Fig. 2. é interrogado e energizado em suas antenas cujas funções 

são a receção e reenvio do sinal, sendo fixada no carril da via férrea, local de obtenção das grandezas a serem 

monitorizadas. Toda a comunicação é sem fio entre o sistema de leitura RFID autossuficiente e o sensor. 

As antenas de emissão/receção de sinal de interrogação e fornecedoras de energia para o Sensor RFID, são 

conectadas a um sistema de rádio definido por programa de computador (SDR), que fará a gestão de interrogação 

aos sensores. O dispositivo de gestão (Gateway), faz o processamento e armazenamento dos dados monitorizados 

e em determinados intervalos de tempo os envia à nuvem. 

Neste sistema há um módulo de fornecimento de energia, composto por múltiplos sistemas de geração de energia: 

solar ou sistema de transferência de energia sem fio (WPT), com uma bateria de longa vida útil e recarregável, 

para estabilização e armazenamento dessa energia gerada ou recebida, bem como quando possível ter a capacidade 

de se conectar a rede elétrica convencional. 
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Este trabalho tem por finalidade utilizar características de variações eletromagnéticas de materiais para obtenção 

de variações no âmbito da frequência, para comunicação sem fio, aproveitando o retroespalhamento do sinal 

emitido por um sistema de Leitor RFID Autossuficiente Energeticamente para o Sensor RFID, de baixo custo e 

reconfigurado para diversas frequências do espetro de comunicação da Rádio Frequência. O sensor apresentado 

na Fig. 2 e o Sistema de Leitura está sendo desenvolvido no Instituto de Telecomunicações - IT Aveiro, utilizando 

uma distribuição de elementos eletroeletrónicos e estruturas de desenho de Guia de Ondas Coplanar (CPW). 

 

3 CONCLUSÕES 

As leituras dos parâmetros ao longo dos carris são normalmente realizadas por sensores fixados e conectados por 

cabos, esses sofrem um desgaste natural que ocasionam uma rutura e perca de comunicação com tais sensores. 

Com o avanço das comunicações sem fio é possível fazer-se uso do retroespalhamento (BackScatter) inerentes aos 

dispositivos RFIDs, estes por sua vez, podem ser aplicados na substituição dos sensores atuais que necessitam de 

cabos para promover sua comunicações e energização. Este sistema foi patenteado em [3] e publicado no jornal 

[4]. 
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