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4 IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE DE SENSORES SEM FIOS 

   NA CENTRÍFUGA IPT 

 

 

A instrumentação utilizada nos ensaios em centrífuga tem sido 

discutida em diversos trabalhos. A maioria destes trabalhos apresenta além 

dos resultados obtidos, os problemas enfrentados para ter dados confiáveis. 

(ZORNBERG; FRIEDRICHSEN; AVANZI, 2005) apresentam um estudo 

sobre instrumentação e o meio de transmissão dos dados, em diversas 

configurações, bem como o desempenho nas centrífugas existentes. 

Uma das configurações mais comuns pode ser vista na Figura 4.1, os 

sinais dos sensores são conectados aos condicionadores de sinais e, logo 

após, são enviados para o meio externo por meio de um slip ring. Os sinais 

analógicos são enviados para um computador para digitalização e posterior 

tratamento matemático (ZORNBERG; FRIEDRICHSEN; AVANZI, 2005). 

Esta configuração é utilizada na centrífuga do IPT, denominada de 

instrumentação convencional (NIYAMA, 1994). 

 

 
 

Figura 4.1 – Configuração de instrumentação em centrífugas, adaptada de 

(ZORNBERG; FRIEDRICHSEN; AVANZI, 2005) 

 

Na Figura 4.2, é apresentada uma configuração baseada em 

sensores conectados aos condicionadores de sinais e a um sistema de 

aquisição de dados para digitalização, o armazenamento dos dados é feito 

no interior da centrífuga. Após a realização do ensaio, os dados são 

capturados pelo operador para posterior tratamento. Neste tipo de 
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configuração consegue-se eliminar o problema de ruído na transmissão 

como ocorre no caso da configuração anterior quando da utilização de slip 

ring. 

 
Figura 4.2 – Configuração da instrumentação de algumas centrífugas, 

adaptado de (ZORNBERG; FRIEDRICHSEN; AVANZI, 2005) 

 

Outras centrífugas utilizam dois tipos de configurações, conforme as 

Figuras 4.3 e 4.4, cuja intenção é eliminar os problemas de ruídos nos sinais 

para o meio externo da centrífuga. No primeiro caso (Figura 4.3), a 

digitalização é feita no interior da centrífuga por um computador e os sinais 

são transmitidos, pela porta serial RS 232, até um slip ring e, posteriormente, 

conectado a outro computador externo pelo mesmo tipo de porta. 

 
Figura 4.3 – Configuração da instrumentação das centrífugas mais recentes, 

adaptado de (ZORNBERG; FRIEDRICHSEN; AVANZI, 2005) 

 

 
Figura 4.4 – Configuração da instrumentação das centrífugas mais recentes, 

adaptado de (ZORNBERG; FRIEDRICHSEN; AVANZI, 2005) 
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A segunda configuração (Figura 4.4) utiliza a tecnologia de telemetria, 

os sinais dos sensores passam por condicionamento de sinais e são 

digitalizados por um computador interno à centrífuga e, posteriormente, os 

sinais digitalizados são enviados para um modem interno para transmissão 

RF e por uma antena instalada no eixo central da centrífuga. O computador 

externo também é dotado de um modem e antena para a captura do sinal e 

converte estes sinais para tratamento matemático. 

Apesar dessas configurações serem mais avançadas em relação às 

demais, em termos de custos, são muito caras. Com a inserção das redes 

de sensores inteligentes sem fios, estes custos caem abruptamente, 

tornando bastante atraente neste tipo de aplicação.  

 

 

4.1 IMPLANTAÇÃO DA RSSFs E DE UM MÉTODO PARA PROTEÇÃO 

      DOS DADOS CONTRA FALHAS DE COMUNICAÇÃO 

 

 

A intenção inicial deste trabalho era propor a implantação da 

tecnologia de redes de sensores inteligentes sem fios, o que difere muito das 

configurações apresentadas até agora. 

Porém, conforme mencionado no Capítulo 1, há dois trabalhos 

divulgados que já empregaram a tecnologia de redes de sensores sem fios 

nos ensaios em centrífuga até o presente momento. O trabalho desenvolvido 

por (WILSON et al., 2004), na UC Davis - University of California Davis, 

apresenta uma topologia conforme a Figura 4.5. 
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Figura 4.5 – Topologia adotada nos ensaios em centrífuga da UC Davis, 

(WILSON et al., 2004) 

 

A topologia apresenta uma interconexão entre os nós sensores de 

dentro da centrífuga e um nó gateway fora da centrífuga, podendo ser 

melhor entendida no diagrama esquemático da Figura 4.6. 

 
Figura 4.6 – Diagrama esquemático da arquitetura usada na centrífuga UC 

Davis, USA. 
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A rede de sensores sem fios foi desenvolvida para monitorar a 

simulação de terremotos em maciços de solos a uma aceleração centrípeta 

de 100 g. Foram usados somente sensores do tipo poro-pressão e 

acelerômetros (todos com tecnologia MEMS) nas redes de sensores sem 

fios, perfazendo um total de 48 sensores conforme a Figura 4.7. 

 
Figura 4.7 – Disposição dos sensores sem fios no modelo e cesto da 

centrífuga, (WILSON et al., 2004) 

Os autores comentam que o uso de redes densas de sensores pôde 

oferecer respostas significativas às necessidades de suas pesquisas.  

As vantagens na utilização de redes densas de sensores sem fios em 

relação à instrumentação convencional com fios se baseiam nos custos mais 

baixos por unidade. 

O tamanho dos dispositivos da instrumentação convencional com fios 

é muito robusto em relação aos sem fios comprometendo o desempenho 

nos ensaios de modelos reduzidos.  

Cabos e fios também contribuem na baixa qualidade dos resultados 

da instrumentação, além de sua instalação e operação demandarem 

adaptações muito complexas. 

Os (WILSON et al., 2004) ressaltam que os custos dos dispositivos 

MEMS ainda são muito elevados em relação aos benefícios oferecidos.  

Segundo esses autores, os fabricantes de sensores baseados em 

MEMS ainda não atingiram as eficiências desejadas, e que os resultados 
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obtidos foram interessantes, permitindo novas investidas no futuro com a 

utilização de sensores mais eficientes. 

Outro trabalho desenvolvido por (CHEEKIRALLA, 2004), no MIT - 

Massachusets Institute Technology apresenta precariamente a topologia 

adotada não sendo possível sua reprodução neste texto.  

Porém essa topologia é apresentada conforme esquema na Figura 

4.8, esse trabalho informa que foram utilizados dispositivos denominados de 

MICA, da Crossbow Technology Inc.  

O ensaio realizado por (CHEEKIRALLA, 2004) teve o propósito de 

monitorar o desempenho de diversos projetos de túneis urbanos enterrados.  

Os sensores utilizados nesses ensaios foram basicamente os de 

pressão e ultra-sônicos. O sensor de pressão é baseado na tecnologia de 

estado sólido com propriedades piezo-resistivas. 

 
Figura 4.8 – Diagrama esquemático da arquitetura usada na centrífuga MIT, 

USA 

O sensor ultra-sônico possui tecnologia de silício dopado com 

propriedades piezo-elétricas. Os sensores de pressão foram utilizados para 

monitorar as linhas de pressão de ar no interior do túnel conforme a Figura 

4.9. 
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Figura 4.9 – Disposição dos sensores de pressão ao longo do modelo de 

túnel, adaptado de (CHEEKIRALLA, 2004) 

Estes sensores ultra-sônicos foram utilizados para monitorar os 

deslocamentos de duas seções transversais do túnel, sendo obtida a 

posição inicial antes do vôo, os valores eram obtidos em tempos diferentes 

durante o ensaio. 

Segundo (CHEEKIRALLA, 2004), diversos problemas foram 

encontrados durante os ensaios. A instabilidade das medidas de 

deslocamento fornecidas pelos sensores ultra-sônicos foi um dos exemplos.  

As prováveis razões que levaram a essa instabilidade foram, o peso 

dos sensores e a quantidade excessiva inicial dos mesmos no modelo, 

sendo reduzidos a apenas dois sensores, um por seção.  

É informado nesse trabalho que não foi possível obter valores em 

tempo real, comprometendo o desempenho do ensaio, isto ocorreu porque 

os cálculos dependiam dos dados para atuar na linha de pressão no interior 

do túnel. 

(CHEEKIRALLA, 2004) conclui ainda que mesmo assim, existe um 

futuro muito promissor para o desenvolvimento de sensores sem fios o que 

trará benefícios para a monitoração distribuída em infra-estruturas.  
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Baseando-se nos trabalhos de (CHEEKIRALLA, 2004; WILSON et al., 

2004), foi possível reavaliar a utilização da tecnologia de redes de sensores 

inteligentes sem fios nos ensaios com a centrífuga IPT. 

O projeto da topologia desenvolvido para a centrífuga IPT foi 

concebido antes destes trabalhos terem sido encontrados e estudados. 

Coincidentemente, a topologia adotada foi semelhante com uma das 

apresentadas nestes dois trabalhos. 

Essa topologia é muito parecida com a do trabalho desenvolvido pelo 

grupo da University of California Davis, diferenciando-se apenas na 

quantidade muito inferior de sensores. 

Na Figura 4.10 é apresentada a topologia empregada. 

 

 
Figura 4.10 – Arquitetura de redes de sensores sem fios proposta para a 

centrífuga do IPT 

 

 Como informado no trabalho de (CHEEKIRALLA, 2004), foram 

utilizados vários sensores sem fios para a realização dos ensaios em 
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centrífuga, sendo a topologia semelhante às técnicas discutidas no Capítulo 

2, aos quais apresentam topologias de redes densas, com sensores 

redundantes sem fios. 

Nesse trabalho, é mencionado que os resultados foram 

comprometidos pelo excesso de sensores utilizados, foi necessário reduzir o 

número de sensores para obter sucesso, deparou-se com outro problema, 

os dados não eram fornecidos em tempo real para alimentar o programa que 

fornecia subsídios para atuação no modelo durante os ensaios.  

O grupo da University of California Davis utilizou também redes 

densas de sensores redundantes sem fios nos ensaios em centrífuga, porém 

incorporaram sensores MEMS que são miniaturizados para diminuir o 

impacto da quantidade instalada no modelo reduzido.  

Ambos os trabalhos apresentados (CHEEKIRALLA, 2004; WILSON et 

al., 2004), não optaram por outros recursos que evitassem perdas de dados 

sem a necessidade de criar topologias densas para o controle de suas 

redes. 

 O número excessivo de sensores pode interferir significativamente 

nos modelos reduzidos em centrífuga, principalmente se a distribuição é feita 

em um cesto muito pequeno.  

No caso do cesto da centrífuga da University of California Davis 

possuir grandes dimensões (comprimento de 1,65 m, largura de 0,79 m, 

altura de 0,58 m), podem não ter se deparado com tais problemas. Porém, 

as dimensões do cesto do IPT (comprimento de 0,30 m, largura de 0,13 m, 

altura de 0,25 m) são muito restritivas para se apoiar nesses recursos (redes 

densas e sensores redundantes). Conseqüentemente, este trabalho foi 

desenvolvido com uma nova concepção de topologia chamada ‘otimizada’ 

constituída apenas de sensores suficientes para obter os parâmetros de 

interesse. Sabendo-se da existência de falhas de comunicação, foi preciso 

desenvolver um método que garantisse a proteção dos dados mesmo com a 

ocorrência destas falhas. 

 Ressalta-se que a intenção do desenvolvimento do mencionado 

método não foi de contrapor-se às técnicas apresentadas nos trabalhos 
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discutidos no Capítulo 2 e nem dos trabalhos aqui expostos. Porém, propor 

uma alternativa que permita simplificar e evitar o uso de redes densas, 

devido às condições existentes na centrífuga IPT. 


