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RESUMO

Monitoramento de Falha de Alimentação em uma Estação Rádio Base (ERBs). A maioria dos sistemas inerentemente distribuídos exigem auto-
diagnóstico e acompanhamento online. Isto é verdadeiro quando se trata de comunicação móvel. Muito esforço tem sido desprendido no 
desenvolvimento de serviços de monitoramento local. Se ocorrer uma falha de tensão da concessionária a comunicação entre os clientes será 
interrompida. Em alguns casos, podem-se perder clientes em virtude da insatisfação por parte dos usuários. Este projeto tem como objetivo a 
detecção de falha da rede elétrica da concessionária e envio de mensagem de alerta para o gestor de rede usando-se a tecnologia GSM (Global 
System for Móbile Communications). A falta de energia será informada ao microcontrolador através de um sensor que por sua vez repassará o 
ocorrido à placa GSM para enviar uma mensagem de texto ao operador de manutenção. Este sistema não exige quaisquer alterações na 
infraestrutura existente, mas apenas acrescenta mais recursos a ela. As ERBs são as responsáveis pela comunicação de rádio entre a estação 
móvel (aparelho celular) e a Central de Comutação e Controle, efetuando as chamadas recebidas ou destinadas aos telefones móveis. Como se 
pode notar, com o aumento do número de usuários, há um aumento proporcional de ERBs que atendem uma determinada região, sendo
necessária à instalação de um maior número de equipamentos transmissores, impactando assim, num aumento de demanda de energia elétrica. 
Com os grandes números de Estações Rádio Base instalada, torna-se quase impossível, em tempo real, o monitoramento das funcionalidades do 
sistema por parte das operadoras. A operadora só toma conhecimento da inoperância do sistema quando uma estação rádio base apresenta 
problema total reportada pelos clientes. As baterias apresentam uma importância fundamental de infraestrutura nos sistemas de energia de 
telecomunicações. Em uma falha no fornecimento de energia pelo sistema de retificadores, seja por defeito ou falta de energia distribuída pela 
concessionária, às baterias garantem o fornecimento de corrente contínua, além de melhoria do "ripple" dos retificadores no sistema. Este artigo 
apresenta o monitoramento, quando houver uma falha na alimentação da energia alternada de uma concessionária de energia elétrica ou de um 
grupo gerador, o qual irá gerar informações de dados para a central de monitoramento quanto ao estado ativo ou desativado, quando estiver 
prestes a entrar no sistema inoperante ou até mesmo para evitar quaisquer danos agravantes em relação a falhas no sistema operacional 
evitando a descarga total das baterias. Esses dados serão coletados através de um sensor projetado pelo micro controlador Arduino acoplado 
junto à placa Shield SIM900 que irá enviar um SMS dos resultados coletados do banco de baterias até a operadora informando a real situação. Os 
problemas relacionados ao tempo de inatividade serão minimizados, enviando informações, se houver falha na energia elétrica fornecida pela 
concessionária. O projeto proposto foi implementado e testado com excelentes resultados, mostrando que o objetivo foi alcançado. Vários testes 
foram realizados e de forma simples e precisa o sistema desenvolvido mostrou precisão nos resultados coletados. O sistema consiste em um 
conjunto de hardware e scripts que interagem para a monitoração do sinal e que podem ser instalados facilmente nas estações ERBs com 
baixíssimo custo e com grande importância para o controle de inoperabilidade do sistema. Ressalta-se que o monitoramento da falta de energia 
pode ser feito a qualquer momento, e em qualquer lugar, a partir de um aparelho celular conectado à internet. Uma vez que o sistema gera a 
mensagem de falta de energia, a gerência e manutenção podem agir imediatamente para prevenir eventuais falhas catastróficas aos 
equipamentos das ERBs. O tempo para receber mensagens pode variar devido ao tráfego da rede GSM público, mas ainda é tão eficaz do que o 
manual monitoramento.
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