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Apresentação
ISPTEL – Sistemas Eletrónicos, Lda.
A ISPTEL está estrategicamente localizada a norte do Porto, a segunda
maior cidade de Portugal, perto do porto de Leixões, onde as actividades
offshore têm crescido exponencialmente e de uma forma sustentada.
A ISPTEL iniciou a sua actividade em 1998. Para satisfazer as necessidades
dos nossos clientes, foi criada uma
equipa multidisciplinar na área do
Desenvolvimento
de
Sistemas
Electrónicos e sua Manutenção.
Desde a introdução no mercado do nosso primeiro sistema de gravação
VHS, com controlo de luzes e câmaras, em 2000, estamos empenhados
em desenvolver Unidades de Suporte ao mergulho profissional, com
elevada fiabilidade, alto desempenho e fácil utilização. A aplicação destes
produtos tem vindo a ser feita em operações de mergulho offshore,
inspecção subaquática de navios e até na inspecção de furos de captação
de águas termais.

PRODIVING ® 2.1 – Sistema de Monitorização de Mergulho
Porquê o PRODIVING 2.1 é inovador?
As tarefas do Supervisor de Mergulho Profissional são muito
complexas. Para além do conhecimento dos procedimentos e da
aplicação das tabelas de descompressão,
para uma dada profundidade e duração
do mergulho, o Supervisor de Mergulho
necessita também de registar todos os
dados do mergulho e do trabalho a
executar e ainda controlar a entrada e
saída da água do mergulhador.
O sistema ProDiving é capaz de executar quase todas estas tarefas
automaticamente. Para atingir este objectivo é necessário que o mergulhador use
um transdutor de pressão, que mede com exactidão a profundidade a que se
encontra. Sem necessidade de correcções de pneumo, a aplicação de software faz
a medição do tempo decorrido em cada etapa do mergulho, analisa em tempo
real a profundidade e faz a interpolação destes dados com as tabelas de mergulho
mais utilizadas (USNavy, MNFR90 e NORMAN15 e NDTT). Calculando deste modo
os patamares e tempos de descompressão.
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O aspecto mais importante e inovador deste sistema, é a técnica única e patenteada de Processamento e
Gravação de Vídeo. Usando ferramentas de software da Microsoft® DirectShow® (API), e DirectX® para
produzir um único ficheiro multimédia, que inclui duas fontes de vídeo, duas fontes de áudio, inserção de
caracteres e logótipos. O resultado final é um ficheiro multimédia em formato DivX®, dividido em capítulos
,com toda a informação incluída.








Canal Vídeo 1 – Imagem do Mergulhador Principal ou Câmara de ROV.
Canal Vídeo 2 – Imagem do Mergulhador Standby ou Câmara de ROV.
Imagem secundária (PIP) que pode ser movimentada para qualquer posição do monitor, através do
movimento do rato.
Inserção de Texto, totalmente configurável em tempo real. Usando o modo WYSIWYG, capaz de
apresentar os caracteres internacionais baseados no conjunto de tipos de caracteres do Sistema Operativo
Windows®.
Na coluna do lado esquerdo do monitor são apresentados, em tempo real, todos os detalhes do mergulho
tais como:






Profundidade atual dos 2 mergulhadores
Temperatura da água;
Tempo parcial de todas as etapas de mergulho;
Patamares de descompressão e tempos de paragem;
Gráfico do perfil de mergulho dinâmico.

Através de um servidor de Web, é possível transmitir via internet imagens em tempo real a operação mergulho
e dialogar com o Supervisor remotamente.
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Relatórios e Gráficos
Relatórios diários são gerados automaticamente ao fim do dia de trabalho. Sendo necessàrio, também é
disponibilizado um gráfico com o perfil do mergulho, com todos os dados necessários ao tratamento hiperbárico
à superfície ou, em casos extremos, para servir de suporte ao tratamento médico em caso de acidente de
mergulho.
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Mergulhador
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Benefício para os utilizadores.
Actualmente as operações de mergulho offshore requerem uma análise preliminar de risco, segurança das
pessoas envolvidas e relatórios de mergulho bem como dos trabalhos efectuados. Esta informação deve ser
fornecida ao cliente de uma forma concisa e em tempo útil.
O sistema ProDiving, aliado á tecnologia da Microsoft® e às suas capacidades técnicas de gravação de Vídeo
Digital, oferece vantagens competitivas quando comparado com tecnologias mais antigas, como o uso manual
de tabelas de mergulho e a gravação em VHS:












Redução dos riscos de acidentes de mergulho, tanto na descompressão como no mergulho repetitivo;
Visualização directa das imagens no seu PC ou Laptop;
Acesso em tempo real a vídeos, fotos e relatórios através da Internet;
Pesquisa directa de imagens, fotos e ocorrências nos ficheiros de dados do sistema;
Distribuição simples e prática de conteúdos multimédia e relatórios em formato PDF, usando quer CDs,
DVDs, Pen Disk ou mesmo Cartões Multimédia;
Redução significativa no volume de arquivos de Vídeo e da quantidade suporte físicos (discos, DVD…);
Acesso instantâneo a qualquer parte das imagens vídeo gravadas, através do acesso a bases de dados.
Relatórios diários em formato PDF;
Gráficos do perfil de mergulho individuais para cada mergulhador;
Toda a informação fica localizada num disco separado do sistema operativo, para facilitar as cópias de
segurança;
Garantia da posse e a segurança dos dados, mesmo que a equipa de mergulho mude com frequência.

Tecnologia e Know-How
Usando componentes comuns de fiabilidade comprovada tais como:




Unidade processamento em caixa de 19” Industrial baseada no CPU e Chipset Intel®.
Sistema Operativo Microsoft Windows 7®, torna esta unidade num sistema fácil de manter e operar em
qualquer parte do mundo, quer local ou remotamente através da internet;
A unidade central de aquisição de vídeo é baseada na mais recente placa PCIe da Winnov-Videum Duo,
com qualidade profissional para aquisição simultânea de som e imagem, sem perdas de qualidade.

Princípio de Funcionamento
Esta unidade foi desenhada, projectada e concebida, usando as tecnologias mais recentes da Microsoft .NET
FRAMEWORK 3.5®, DirectShow®, DirectX®, SQL 2005 Server® e Remote Server®. Estas ferramentas
permitiram a criação do ProDiving 2.0, baseado numa plataforma Windows 7®.
O processador INTEL® CORE 2 DUO E6600 2,4GHz gere todos os processos:
- Uma placa de Captura Vídeo Capture PCIe especialmente concebida para codificação e gravação em tempo
real de dois sinais de vídeo e áudio independentes, com uma velocidade de 25 quadros por segundo em PAL ou
30 quadros por segundo em NTSC, com uma resolução de 640x480 pixel por canal;
- Um sistema proprietário baseado em processador PIC que faz a aquisição de toda a telemetria, e ainda o
controle independente de iluminação de halogéneo a 12Vdc 35W ou 24Vdc 2A a LEDS e comunica que através
da porta USB com o sistema central.
- Um circuito de monitorização, para que em caso de falha da aplicação ou do sistema operativo seja possível
continuar a ter imagem e controlo de luz em modo manual.
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Especificações
Alimentação
Vídeo Input
Multimédia
Modo de Imagem
Entrada Áudio
Telemetria
Unidades de disco
COMMS
NMEA Input
Tabelas
Descompressão
Dimensões
Peso
Opções

110/230Vac a 50Hz/60Hz – 700VA.
2 Entradas vídeo composto 75Ω PAL/NTSC ou em modo balanceado sobre cabo
de par trançado, com aquisição vídeo de 25/30 qps por canal.
DivX® Vídeo @ 640x480 (4:3) e Codec PCM áudio.
Gravação simultânea de 2 canais em modo PIP (imagem na imagem)
Pré-amplificador Áudio de ganho ajustável para acoplamento a vários tipos de
unidades COMMS externa.
Transdutor de Pressão de 0…10 barg, precisão 0,25% (profundidade máxima 90
metros de água do mar ou 103 metros de água doce).
2 SATA 230Gb Hard disks, 1 para Sistema Operativo Windows 7 e aplicações de
gestão e um segundo para dados, relatórios e ficheiros multimédia.
4 fios Marsh Marine, Kirby Morgan® Standard Air Intercom.
RS232 – 9pin Dsub conector para entrada GPS, com validação de dados.
US Navy rev 5, French MN90, NR15 Brasil e NDTT Noruega. Incluindo Mergulhos
Repetitivos e NITROX.
Largura -54 cm Profundidade – 62 cm Altura – 58 cm, equivalente rack 19’ 12U
45kg
Módulo Trimix, Transdutor de Temperatura e Profundidade RS485.

Versão Flight Case

Versão montagem fixa em rack 19”

Existem duas ligações de Umbilical que podem ser usadas para ter dois mergulhadores na água, vídeo, Luz e
Som podem ser ajustados separadamente. Dispõe ainda de entradas e saídas de Vídeo auxiliares para ligação
de ROV ou gravador externo.
Todos os sinais são compatíveis com os cabos de vídeo para umbilical standard:
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Ohm Coaxial de baixa perda – Sinal Vídeo.
mm² Condutor - 24Vdc/2,5A Alimentação Câmara.
mm² Par trançado blindado - 12 Vdc/35W ou 24V LED Light.
mm² Par trançado blindado – Sensor Profundidade.
mm² Par trançado blindado – Sensor Temperatura.
mm² Blindagem externa – Terra de protecção.
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Software

Controlo de
Luz e
Câmaras

Contadores parciais
de tempo, e
patamares de DECO

Detalhes do
Cliente e do
Trabalho

Janela
principal de
Vídeo

Fotos capturadas do
vídeo com texto
incluído

Hora/Data atuais
e tempo de
gravação

Coordenadas GPS ou
USBL

Janela
secundária de
Vídeo PIP

Taxa de ascensão,
profundidade máxima e
actual e nome do
mergulhador.
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ProDiving® é um produto patenteado e marca registada da ISPTEL, Lda.
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