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6 TESTES, MATERIAIS, MÉTODOS E ENSAIOS REALIZADOS 

 

 

6.1 TESTES DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ADOTADO 

 

 

Um dos primeiros testes realizados teve como objetivo conhecer e 

verificar o funcionamento do sistema sem fios adotado. Para isto, foi utilizado 

como base um software desenvolvido pelos (GRECI; LIU; SAUCIER, 2004) e 

disponível para o público no site da University of Connecticut, cujo propósito 

foi o de monitorar o sensor de temperatura embutido nos nós. Esse software 

permite fornecer os valores de temperatura do nó sensor e do nó gateway e 

os valores dos tempos de atraso de cada sinal.  

O software foi modificado (eliminação de algumas funções como 

avisos sonoros) para oferecer maior velocidade de processamento, maior 

eficiência na transmissão e recepção, resultando em melhorias significativas 

em relação ao original. 

Os testes realizados no IPT com esse software apontaram que o nó 

sensor funciona satisfatoriamente a uma distância de 100 metros com visada 

direta (sem obstáculos), com atrasos da ordem de 20 ms a 30 ms, mesmo 

tempo que ocorre quando o nó sensor está próximo do nó gateway (BASE). 

Esse tempo de atraso é provocado pelos comandos do próprio software. 

Testes de velocidade do A/D foram realizados com o mesmo software, 

neutralizando algumas linhas de comando, melhorando o desempenho do 

sistema, verificando-se uma leitura com intervalos de 3 a 5 ms (utilizando a 

função single-conversion mode) para a aquisição de dados dos nós sensor e 

gateway.  

Com a presença de obstáculos, como paredes de alvenaria (três 

paredes), divisórias de madeira até o teto (duas paredes) e portas fechadas 

(três portas), o nó sensor foi capaz de ser detectado em até 20 metros de 

distância do nó gateway sem mudanças de tempo de atraso, acima desta 
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distância (20 e 60 metros) ocorreram atrasos superiores a 100ms, com 

falhas de comunicação intermitentes.  

A BASE e a placa de avaliação foram alimentadas por uma fonte 

chaveada DC da Tectronix, modelo PS 283. O nó sensor quando próximo à 

BASE também era alimentado com a mesma fonte. Quando afastado, era 

alimentado por uma bateria de 3,0 Volts. Esses testes foram realizados com 

baixa potência de transmissão (9,1 mA) e de processamento (4 mA). 

Uma das dúvidas que surgiu em relação ao sistema adotado era se 

seria capaz de operar em movimento como ocorre com os sistemas móveis 

embarcados apresentados nos trabalhos de (NAKAMURA, 2003; 

LOUREIRO; MATEUS, 1998; LOUREIRO, 2006).  

A posição onde os nós sensores são instalados durante os testes de 

modelos na centrífuga estará em permanente movimento (próximo ao cesto), 

com velocidade de aproximadamente 422 rpm, num raio de 0,75 m. Outra 

dúvida que surgiu sobre o sistema se seria capaz de enviar os sinais para o 

meio externo da centrífuga, sendo o cesto e a carcaça da centrífuga 

constituídos de chapas de aço e poderiam criar uma barreira para a 

passagem do sinal RF.  

Foram realizados três testes de funcionamento do sistema utilizando o 

mesmo software, sendo o primeiro teste realizado com o nó sensor próximo 

à BASE.  

É apresentado na Figura 6.1 o painel frontal do HyperTerminal 

indicando que as leituras do nó sensor apresentavam 20 ms e 30 ms de 

atraso. No segundo teste, o nó sensor foi posicionado dentro do cesto da 

centrífuga e a tampa da mesma foi fechada para observação das medidas 

na condição com o cesto sem movimento, os dados apresentados na Figura 

6.2 indicam que não houve mudanças no tempo de atraso em relação à 

condição do nó sensor próximo à BASE.  

No terceiro teste, a centrífuga foi acionada para operar a 150 g, com 

velocidade de aproximadamente 422 rpm, condições de testes com os 

modelos de âncoras “tartaruga”. 
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Figura 6.1 – Valores obtidos durante a aquisição de dados do nó sensor 

próximo à base 

 

 

 

 

 
Figura 6.2 – Valores obtidos durante a aquisição de dados do nó sensor 

dentro do cesto da centrífuga sem movimento 
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Figura 6.3 – Valores obtidos durante a aquisição de dados do nó sensor 

dentro do cesto da centrífuga em movimento 

 

Na Figura 6.3 verifica-se que não houve diferenças no tempo de 

atraso nessas condições com o nó sensor próximo à BASE, mostrando que 

o sistema opera satisfatoriamente em movimento e com a barreira imposta 

pela centrífuga, mesmo utilizando baixa potência de transmissão. A 

observação quanto ao desempenho obtido nesta rede, em termos de tempo 

de atraso, foi considerado inexistente pelas condições desfavoráveis 

oferecidas pela centrífuga. O tempo de atraso obtido nessas três situações é 

uma dependência exclusiva do programa utilizado, da quantidade de tempo 

requerida da carga de tráfego da conexão entre o nó sensor e o nó gateway 

e do nó gateway para processar e encaminhar as mensagens ao host, 

conforme os trabalhos de (ROMBALDI, 1994; SOUZA, 1994; TAVARES, 

2002). 

 Outros testes foram realizados fora da centrífuga para obter valores 

do canal do sensor de temperatura desconectado e com o segundo canal 

livre. Foram, então, realizadas alterações neste software para permitir estas 

operações, mantendo a função single-conversion mode. O teste para 

verificação do funcionamento de dois canais simultâneos foi realizado 

utilizando um gerador de funções da marca Hewlett Packard, modelo 3245A, 
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de dois canais. O teste foi realizado com a introdução de dois sinais 

analógicos constantes nos canais ADC0 e ADC1 no conversor A/D do nó 

sensor. A etapa seguinte foi desenvolver um algoritmo baseado no mesmo 

software que permitisse fazer aquisição de sinais com até três sensores no 

mesmo nó e a introdução do método para garantir a integridade dos dados 

contra falhas de comunicação. 

 

 

6.2 TESTES DE FUNCIONAMENTO DO MÉTODO DESENVOLVIDO 

 

 

Durante o desenvolvimento do método para a proteção dos dados 

contra falhas de comunicação, por meio dos softwares já discutidos no 

Capítulo 5, tornou-se necessária a realização de diversos testes. Esses 

testes foram conduzidos para verificar o tempo de atraso das medições na 

transmissão e na exibição dos dados na tela do computador e eventuais 

perdas de pacotes. Verificou-se a ocorrência de vários problemas que, 

associados, geravam atrasos significativos ou até perdas de pacotes inteiros 

de dados. Esses problemas são, o tempo de processamento do nó sensor 

para gerenciar a taxa de aquisição de dados do A/D, escrita dos dados na 

memória do chip e sua transmissão para o nó gateway (gerando atrasos da 

ordem de 15 ms), a aceitação do pacote e processamento dos dados no 

mesmo, transferência dos dados pela porta serial, e o processamento do 

software no microcomputador e apresentação na tela, gerando um atraso de 

até 20ms e perdas eventuais de pacote de dados.  

A etapa seguinte foi elaborar um algoritmo mais eficiente. Após a 

implementação destes algoritmos, outros testes foram realizados para 

verificar se houve aumento do tempo de atraso e perdas de pacotes de 

dados. Foi constatado que, de todos os problemas que contribuem para o 

tempo de atraso, o processamento com a implementação do método para 

proteger os dados contra falhas de comunicação, não contribuiu para o 

aumento do mesmo, até melhorou. 
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Outros testes foram realizados para observar as falhas de 

comunicação durante o funcionamento da rede de sensores, visto que o 

atraso na transmissão do pacote de dados foi reduzido em relação aos 

programas anteriores. O atraso de transmissão observado durante a 

realização dos testes de monitoramento de três canais, com a última versão 

de programa com o método para proteção dos dados contra falhas de 

comunicação, nas condições da centrífuga em vôo5, atingiu valores próximos 

a 10 ms, com intervalo de tempo de aquisição dos canais do A/D. Os 

primeiros resultados, nas primeiras versões, apresentaram perdas 

significativas de pacotes com até 37%. 

 

Tabela 6.1. – Testes comparativos entre os parâmetros de tempo de 

amostragem e tempo de atraso 

Tempo de 

amostragem 

(ms) 

Tempo 

de 

atraso 

(ms) 

Total de 

pacotes 

Pacotes 

perdidos 

Número 

de linhas 

pacote 
% 

Número 

de testes 

3 10 9049 0 12 0,00 4 

5 12 8422 0 11 0,00 3 

8 16 9692 27 9 0,28 3 

13 20 8880 18 7 0,20 3 

18 29 10183 55 6 0,54 4 

23 34 10513 15 5 0,14 4 

28 37 8772 59 5 0,67 4 

33 39 8316 276 5 3,32 3 

43 56 9642 0 4 0,00 3 

50 61 7685 0 4 0,00 3 

70 78 6243 0 4 0,00 4 

 

                                                           
5 O termo ‘centrífuga em vôo’ significa dizer que o cesto da mesma está girando em torno de seu eixo 
principal. 
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Os resultados serão discutidos no Capítulo 7. Na Tabela 6.1 são 

apresentados os valores denominados de tempo de amostragem que foram 

capturados nos canais do A/D e os respectivos atrasos, bem como perdas 

de pacotes e finalmente, o tamanho de linhas por pacote de envio do nó 

sensor. 

 

 

6.3 CIRCUITO DESENVOLVIDO 

 

 

Devido aos resultados contidos na Tabela 6.1, aos quais, para alguns 

ajustes de tempo de amostragem de dados do A/D, ocorreram atrasos e 

perdas de pacotes. Estes efeitos foram provocados pela velocidade de 

processamento no nó sensor e gateway. Assim sendo, a construção de um 

novo circuito se fez necessária para contribuir na melhora do desempenho 

do hardware e propiciar resultados satisfatórios nos testes. 

Neste sentido, após estudos dos manuais da (CHIPCON, 2003, 

2004), verificou-se a possibilidade de aumentar o desempenho do sistema 

adotado. 

Para realizar mudanças na arquitetura original do hardware dos 

Evaluation Modules, com o propósito de melhorar o desempenho do 

sistema, definiram-se duas estratégias. 

A primeira estratégia foi aumentar a velocidade de processamento e a 

taxa de aquisição de dados, foi necessário modificar a taxa de transmissão 

de 19,2 kbaudrate para 38,4 kbaudrate na configuração das placas, foi 

preciso trocar o cristal oscilador de 14,7456 MHz para um de 22,1184 MHz. 

Esta modificação melhorou o desempenho em aproximadamente 33%.  

A segunda estratégia foi retirar as curvas de calibração dos sensores 

do algoritmo nos nós sensores e incorporá-las no software de gerenciamento 

feito no LabVIEW. Esse procedimento evita a sobrecarga de processamento 

destes nós. 



Capítulo 6 – Testes, Materiais, Métodos e Ensaios Realizados 88

Devido à necessidade do desenvolvimento de uma nova placa para 

atender a primeira estratégia, pensou-se na diminuição das dimensões para 

conseguir a miniaturização do sistema. Foram realizados novos estudos 

para a otimização do circuito, ou seja, decidir sobre a exclusão de algumas 

funções não utilizadas nos trabalhos com a centrífuga (relógio, sensor de 

temperatura embutido, RSSI), eliminando assim componentes 

desnecessários.  

Outros componentes foram analisados para verificar a utilidade nos 

propósitos desta tese. O circuito foi construído numa placa protoboard para a 

realização de testes com o sistema que já está em funcionamento, e com o 

auxílio dos equipamentos disponíveis na infra-estrutura do laboratório no 

IPT. Foi constatado que mesmo com a redução de funções e componentes, 

a diminuição da placa ocorreria em menos de 10% do tamanho original. Tal 

estudo revelou que os benefícios seriam muito pequenos em desenvolver 

novas placas, a decisão final foi manter o mesmo projeto original do 

fabricante. 

Após a confecção das novas placas, mantendo o projeto do 

fabricante, e a substituição do cristal oscilador nos nós sensores e gateway, 

foram realizados novos testes de funcionamento do método e monitoração 

do seu desempenho. 

 

 

6.3.1 Testes após substituição do cristal oscilador 

 

Foram realizados três tipos de testes, sendo o primeiro realizado com 

apenas um nó sensor empregando os três canais de conversão 

analógico/digital. O segundo teste foi realizado com dois nós sensores e os 

três canais de conversão A/D. O terceiro e último teste foi realizado com três 

nós sensores e os três canais de conversão. Todos os testes foram 

realizados com os nós sensores dentro do cesto da centrífuga, com 

centrifugação a 150 g. Sendo que o primeiro nó sensor foi conectado com 

três sensores (eixo x do medidor de inclinação no canal 0, eixo y do medidor 
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de inclinação no canal 1 e a célula de carga no canal 2). No segundo nó 

sensor foi monitorado o sinal do encoder, enquanto os outros dois canais 

monitoraram o sensor de temperatura. Os canais do terceiro nó sensor 

foram conectados ao sensor de temperatura. 

Na Tabela 6.2 são apresentados os resultados da monitoração do 

desempenho do sistema sem fios com apenas um nó sensor utilizando os 

três canais A/D e com método desenvolvido, após a substituição do cristal 

oscilador. 

Na Tabela 6.3 são apresentados os resultados da monitoração do 

desempenho do sistema sem fios com dois nós sensores utilizando os três 

canais do A/D e com o método desenvolvido. 

Na Tabela 6.4 são apresentados os resultados da monitoração do 

desempenho do sistema sem fios com três nós sensores utilizando os três 

canais do A/D e com o método desenvolvido. 

Conforme podem ser observados nessas tabelas, não houve perdas 

de dados em todos os tempos de amostragem escolhidos, até 300 ms.  
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Tabela 6.2. – Testes com um nó sensor e três canais A/D 

 

Tempo de 

amostragem 

(ms) 

Tempo 

de 

atraso 

(ms) 

 

Total de 

pacotes 

 

Pacotes 

perdidos 

Número 

de 

linhas 

pacote 

 

% de 

perdas 

 

Número 

de testes 

3 12 12684 0 11 0,00 5 

4 14 11355 0 10 0,00 5 

5 15 12040 0 10 0,00 5 

7 18 12987 0 9 0,00 5 

8 19 11638 0 9 0,00 5 

10 21 11462 0 8 0,00 5 

13 25 11938 0 8 0,00 5 

16 29 10994 0 8 0,00 5 

18 33 11246 0 7 0,00 5 

20 35 10453 0 7 0,00 5 

23 40 10637 0 7 0,00 5 

25 42 10054 0 7 0,00 5 

28 46 11194 0 6 0,00 5 

30 48 10561 0 6 0,00 5 

33 52 10600 0 6 0,00 5 

37 57 10147 0 6 0,00 5 

40 62 9868 0 5 0,00 5 

43 66 9751 0 5 0,00 5 

50 72 10132 0 5 0,00 5 

60 81 9953 0 5 0,00 5 

70 93 9638 0 4 0,00 5 

100 124 9121 0 4 0,00 5 

200 232 8769 0 4 0,00 5 

300 341 8802 0 4 0,00 5 



Capítulo 6 – Testes, Materiais, Métodos e Ensaios Realizados 91

 

 

Tabela 6.3. – Teste com dois nós sensores e três canais A/D 

 

Tempo de 

amostragem 

(ms) 

Tempo 

de 

atraso 

(ms) 

 

Total de 

pacotes 

 

Pacotes 

perdidos 

Número 

de 

linhas 

pacote 

 

% de 

perdas 

Número 

de 

testes 

3 20 7956 0 20 0,00 5 

4 23 7426 0 20 0,00 5 

5 29 8129 0 19 0,00 5 

7 34 7555 0 18 0,00 5 

8 38 7931 0 17 0,00 5 

10 41 8003 0 17 0,00 5 

13 47 7492 0 16 0,00 5 

16 55 7647 0 15 0,00 5 

18 60 7880 0 15 0,00 5 

20 64 7399 0 14 0,00 5 

23 71 7458 0 14 0,00 5 

25 76 7719 0 13 0,00 5 

28 83 7766 0 13 0,00 5 

30 88 7502 0 13 0,00 5 

33 95 7124 0 12 0,00 5 

37 106 7223 0 11 0,00 5 

40 113 7094 0 11 0,00 5 

43 119 7144 0 10 0,00 5 

50 132 7062 0 8 0,00 5 

60 150 6912 0 7 0,00 5 

70 173 7046 0 7 0,00 5 

100 234 6855 0 6 0,00 5 

200 441 6741 0 5 0,00 5 

300 657 6422 0 5 0,00 5 
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Tabela 6.4. – Testes com três nós sensores e três canais A/D 

 

Tempo de 

amostragem 

(ms) 

Tempo 

de 

atraso 

(ms) 

 

Total de 

pacotes 

Pacotes 

perdidos 

Número 

de 

linhas 

pacote 

 

% de 

perdas 

Número 

de 

testes 

3 29 5234 0 28 0,00 5 

4 33 5749 0 27 0,00 5 

5 44 5557 0 27 0,00 5 

7 50 5038 0 26 0,00 5 

8 56 5177 0 25 0,00 5 

10 61 4856 0 24 0,00 5 

13 69 5036 0 23 0,00 5 

16 80 5194 0 21 0,00 5 

18 88 4952 0 20 0,00 5 

20 95 4833 0 19 0,00 5 

23 105 5007 0 19 0,00 5 

25 112 4916 0 18 0,00 5 

28 123 4872 0 18 0,00 5 

30 131 4760 0 17 0,00 5 

33 143 4512 0 16 0,00 5 

37 160 4721 0 16 0,00 5 

40 170 4663 0 15 0,00 5 

43 179 4497 0 15 0,00 5 

50 196 4329 0 14 0,00 5 

60 223 4207 0 12 0,00 5 

70 257 4215 0 10 0,00 5 

100 350 4013 0 7 0,00 5 

200 664 3908 0 5 0,00 5 

300 983 3846 0 4 0,00 5 
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6.4. TESTES COMPARATIVOS 

 

 

 A realização de testes comparativos entre a instrumentação sem fios 

(novo sistema) e a instrumentação convencional (já incorporada na 

centrífuga IPT), permitiu avaliar o comportamento e a confiabilidade. 

Os testes comparativos dos sistemas se basearam numa nova 

calibração da centrífuga, visto que a mesma já havia sido calibrada em 

meados de 2001. 

 Para a realização da calibração da centrífuga foi necessário 

confeccionar um cantilever com as dimensões e geometrias adequadas, 

para a devida disposição no cesto da centrífuga, na qual a viga do cantilever 

estaria à altura de 13 cm em relação ao fundo (metade da altura do cesto). 

O cantilever foi instrumentado com strain gage próximo da 

extremidade engastada com configuração em ponte de Wheatstone 

completa, cujas resistências nominais são de 350 Ω, sendo seus fios 

conectados ao sistema sem fios ou ao sistema convencional, em tempos de 

calibração distintos. 

 Na instrumentação sem fios foi acoplado um amplificador de sinais na 

saída do cantilever, enquanto o sinal de saída do amplificador foi conectado 

ao canal ADC0 do nó sensor.  

Os sinais aquisitados do cantilever foram controlados pelo programa 

embarcado nos nós sensor e gateway, conforme descrito no item 5.1.1 e o 

outro desenvolvido na plataforma LabVIEW, conforme apresentado no item 

5.1.2.  

O sistema convencional consiste de uma rede de condicionadores de 

sinais no interior da centrífuga, alimentados por fontes DC que são 

alimentados por um slip ring elétrico (ver o Apêndice A para obter detalhes 

do subsistema de aquisição de dados da centrífuga).  

Os sinais tratados pelos condicionadores são enviados pelo slip ring 

eletrônico à um bastidor analógico externo à centrífuga e depois para a placa 

conversora A/D instalada no microcomputador.  
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Um software foi desenvolvido, para este fim, na plataforma LabVIEW 

para realizar o gerenciamento dos dados até a gravação dos mesmos no 

disco rígido.  

A calibração do cantilever consistiu em adicionar massas conhecidas 

na extremidade livre, os valores de diferença de potencial e da massa foram 

registrados pelos respectivos sistemas para a geração da curva de 

calibração de cada sistema à gravidade terrestre (Figuras D.1 e D.2 no 

Apêndice D).  

Com a geração das respectivas curvas de calibração, foi possível 

determinar a massa da viga em balanço do cantilever sem nenhuma massa 

adicional, aplicando a centrifugação em diversas acelerações artificiais.  

Foi fixada uma força peso adicional na extremidade livre do cantilever 

de 3,2 gramas, para aumentar a resolução do sinal durante a calibração da 

centrífuga pelos dois sistemas (sem fios e convencional). 

 A partir daí passou-se à realização da centrifugação em três 

patamares de aceleração artificial, a saber: 50 g, 75 g e 100 g. Não foi 

possível levar a centrifugação até 150 g porque os sinais do cantilever 

saturavam os amplificadores de ambas as instrumentações por apresentar 

alta sensibilidade nesta magnitude.  

Os resultados das calibrações da centrífuga estão apresentados na 

Tabela 6.5 e nas Figuras F.1 ao F.8 do Apêndice F. 
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Tabela 6.5 – Comparação das medidas realizadas com as instrumentações 

sem fios e o convencional 

Tipo de 

Instrumentação 

(SAD) 

Aceleração 

Referência 

(g) 

Aceleração 

Média 

(g) 

Aceleração 

Máxima 

(g) 

Aceleração 

Mínima 

(g) 

Desvio 

Padrão 

Sem Fios 50 48,40 50,2584 46,7520 0,5629 

Convencional  50,17 51,9693 48,8133 0,5208 

Sem Fios 75 75,10 76,3782 71,7525 0,4670 

Convencional  75,14 77,6225 72,7802 1,2313 

Sem Fios 100 100,25 101,0796 98,9152 0,2262 

Convencional  100,65 103,3037 98,6697 1,2431 

 

A segunda coluna representa à curva de calibração de aceleração da 

centrífuga realizada em 2001, tendo os parâmetros introduzidos no sistema 

de controle de rotação da mesma, naquela época. 

A interpretação e análise dos resultados destes testes são discutidas 

no Capítulo 7. 

 

 

6.5. ENSAIOS COM MODELOS DE ÂNCORAS ‘TARTARUGA’ 

 

 

Os ensaios com modelos reduzidos de âncoras ‘tartaruga’ foram 

submetidos a uma aceleração da gravidade artificial de (150 g) para 

reproduzir as condições encontradas no campo. Os ensaios foram 

realizados, primeiramente, com a instrumentação convencional e, depois 

com a instrumentação sem fios, a fim de obter os parâmetros físicos 

envolvidos e comparar ambas as instrumentações, avaliar os seus 

desempenhos, principalmente, da instrumentação sem fios com a 

metodologia incorporada. 

O solo empregado nos ensaios possui características semelhantes 

aos do Campo de Marlin. O estudo do comportamento das âncoras 
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‘tartaruga’ com diferentes geometrias na fase de instalação no solo marinho 

e quando submetidas a esforços de arraste horizontal.  

Dentre os principais parâmetros intervenientes no comportamento, 

destaca-se a geometria.  

A Figura 6.4 apresenta a disposição dos modelos de âncoras, os 

sensores e atuadores para a realização dos ensaios. 

 

 

 
Figura 6.4. – Montagem do modelo de âncora, sensores e atuadores 

 

 

6.5.1 Características do modelo físico das âncoras ‘tartaruga’ 

 

Foram construídos três modelos em material de latão. As 

características dos modelos confeccionados, em comparação aos dos 

protótipos, são apresentadas na Tabela 6.6.  

Destaca-se que as dimensões dos modelos resultaram da 

consideração de uma aceleração correspondente a 150 vezes à da 

gravidade. 
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Tabela 6.6. – Características geométricas âncoras ‘tartaruga’ 

 

Âncora Característica Protótipo 

(m) 

Modelo 

(m) 

 

1 

Largura frente  

Largura traseira 

Comprimento 

Altura 

3,00 

6,95 

5,50 

1,60 

2,00 x 10-2 

4,63 x 10-2 

3,67 x 10-2 

0,11 x 10-2 

 

2 

Largura frente 

Largura traseira 

Comprimento 

Altura 

3,00 

6,95 

5,50 

1,60 

2,00 x 10-2 

4,63 x 10-2 

3,67 x 10-2 

0,11 x 10-2 

 

3 

Largura frente  

Largura traseira 

Comprimento 

Altura 

3,00 

6,95 

5,50 

1,60 

2,00 x 10-2 

4,63 x 10-2 

3,67 x 10-2 

0,11 x 10-2 

 

Nas Figuras 6.5, 6.6 e 6.7 são ilustrados os modelos utilizados nos 

ensaios, já com as dimensões reduzidas e formas geométricas semelhantes 

às do protótipo. 

 

  
 Figura 6.5. – 1ª âncora ‘tartaruga’   Figura 6.6. – 2ª âncora ‘tartaruga’ 
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Figura 6.7. – 3ª âncora ‘tartaruga’ 

 

Na Tabela 6.7 são apresentadas as forças peso de cada modelo de 

âncora ‘tartaruga’ e a correspondência com o protótipo. 

 

Tabela 6.7 – Força peso das âncoras ‘tartaruga’ 

ÂNCORA MODELO 

(N) 

PROTÓTIPO* 

(MN) 

PROTÓTIPO** 

(MN) 

1 0,397 0,013 0,01 

2 0,356 0,012 0,01 

3 0,386 0,013 0,01 

 

(*) Empregou-se o produto da força peso do modelo por N3. 

(**) Força peso dos protótipos reais 

 

 

6.5.2 Instrumentação convencional utilizada 

 

Os ensaios nos modelos de âncoras ‘tartaruga’ em centrífuga foram 

monitorados por instrumentos constituídos de sensor de inclinação (tilt 

sensor) (ver Figura 6.8 a e b), célula de carga, micro motor e encoder, 

descritos a seguir. Os ajustes desses condicionadores de sinais (Figura 6.9 

a) dependeram da calibração do conjunto e da fonte (Figura 6.9 b), sendo: 

excitação de 5 VDC; ganho de 1000; e Filtro passa baixa de 10 Hz. 
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a) Detalhe do sensor de inclinação 

 
b) Detalhe do conjunto 

Figura 6.8. - Sensor de Inclinação (Tilt sensor) 

 

 

 
a) Vista dos condicionadores 

 
b) Vista das fontes de alimentação 

 

Figura 6.9. – Condicionadores de sinais 1B31NA e fonte de alimentação 

 

Para a calibração do sensor de inclinação, além do procedimento 

usual de verificação da variação das inclinações dos eixos x e y em função 

da diferença de potencial elétrica, efetuaram-se também ensaios 

preliminares para verificação das faixas de operação, empregando uma 

mesa de seno e bloco padrão (ver Figura 6.10). 
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Figura 6.10 – Etapa de calibração do sensor de inclinação 

 

Após a calibração do medidor de inclinação, o mesmo foi instalado na 

âncora.  

Dada a impossibilidade de simular as inclinações das âncoras modelo 

durante a calibração na centrífuga, considerou-se como válida a relação das 

inclinações correspondente à posição inicial de ensaio, admitindo-se que 

essa se mantém constante até as etapas de arraste e arrancamento.  

Para a simulação do arraste e arrancamento foi empregada uma 

célula de carga (ver Figura 6.11 a e b), construída em duralumínio 2024 T6, 

cujo formato interno assemelha-se a um cubo, sob o qual foram colados 

strain gages com resistências nominais de 350Ω e configuração de ponte 

completa.  

A célula foi dimensionada para forças de tração até 600 N (13,5 MN 

no protótipo) e controlada por um dos condicionadores de sinais, tendo nas 

extremidades as amarras para o engastamento na âncora e no sistema de 

engrenagens do micro motor.  
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a) Elemento elástico   b) Construção final 

Figura 6.11 – Célula de carga 

 

A calibração da célula de carga foi realizada com a adição de pesos 

numa de suas extremidades e fixada em uma estrutura apropriada.  

Nas Figuras 6.12 (a) e (b) são mostrados os detalhes da calibração da 

célula de carga.  

O micro motor empregado possui rotação de 5100 rpm, tendo no seu 

eixo, um sistema de engrenagem planetário que a reduz 1526:1 rpm, o seu 

torque é igual a 600 N para uma alavanca de 1cm (Figura 6.13 a e b).  

O micro motor possui também um encoder que permite monitorar a 

rotação, sendo 15.000 pontos por resolução (uma volta no próprio eixo). O 

micro motor foi ajustado por um potenciômetro externo para simular uma 

velocidade de arrancamento de 1,15 mm/s no modelo, correspondendo no 

protótipo a velocidade de 4.14 m/h (tempo de fluência igual ao fator de 

escala de 1:1 de modelagem em centrífugas). 

 Além das calibrações da célula de carga, micro motor e encoder, a 

amarra que constitui esse sistema de arraste também foi calibrada, pois a 

mesma é submetida à força de tração e se deforma. Esta amarra é 

constituída de um cabo de três fios trançados do tipo fireline, submetida a 

forças de tração através da adição de peso morto numa extremidade e presa 

numa estrutura (ver a curva de calibração na Figura D.11 do Apêndice D).  
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a) Detalhe da célula de carga 

 
b) Detalhe da calibração da célula 

Figura 6.12 – Calibração da célula de carga 

 

Roldanas especiais foram instaladas nas paredes do cesto e suas 

posições variaram em função da posição das amarras (fios especiais de 

nylon devidamente calibrados), para manter o ângulo de arraste e 

arrancamento na horizontal. As velocidades e deslocamentos foram obtidos 

pelo encoder do motor.  

 

 
a) Calibração micromotor e  

encoder 

 
b) Micromotor na centrífuga 

Figura 6.13 – Micromotor e encoder 

 

Os resultados da calibração da instrumentação convencional 

empregada nos ensaios encontram-se nas Figuras D.3 a D.6 do Apêndice D.  
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6.5.2.1 Programa do sistema convencional 

 

Para a monitoração e aquisição de dados da instrumentação 

eletrônica foi desenvolvido um programa na plataforma LabVIEW. Este 

programa foi elaborado para aquisitar 4 canais de instrumentação, sendo 

assim constituídos: 

Canal 0:  Medidor de inclinação eixo x; 

Canal 1:  Medidor de inclinação eixo y; 

Canal 2:  Célula de carga; e 

Canal 3: Encoder (determinação do deslocamento e velocidade 

de arrancamento). 

Na Figura 6.14 é possível visualizar o painel frontal que é constituído 

de indicadores digitais e gráficos. Também é possível notar componentes de 

controle como o de tempo de aquisição, campo de observações, 

identificação do ensaio, controle de gravação de arquivo, legendas 

identificando os instrumentos lidos, além da inserção das curvas de 

calibração de cada instrumento. 

 

 

Figura 6.14 – Painel frontal do programa do sistema convencional 
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6.5.3 Instrumentação sem fios utilizada 

 

Foram utilizados os mesmos sensores empregados no sistema 

convencional. Sendo as saídas do condicionador de sinais do sensor de 

inclinação conectadas aos canais do nó sensor, o canal ADC0 conectado o 

eixo x e o canal ADC1 ao eixo y. No canal ADC2 foi conectada a saída do 

amplificador de sinais da célula de carga. No segundo nó sensor foi 

conectada a saída do encoder no canal ADC0. 

Esta cadeia de medidas foi calibrada e as curvas de calibração estão 

apresentadas nas Figuras D.7 a D.10 do Apêndice D. Nas Figuras 6.15 (a) e 

(b) são mostradas a cadeia de medidas com sensor de inclinação e a célula 

de carga que compõe o sistema sem fios. 

 

 
a) Amplificador e a célula de carga 

 
b) Conjunto do sistema sem fios 

Figura 6.15 – Calibração do conjunto do sistema sem fios 

 

 

6.5.3.1. Programas do sistema sem fios 

 

Os programas do sistema sem fios utilizados nos ensaios com 

âncoras ‘tartaruga’ são os mesmos discutidos nos itens 5.1.1 e 5.1.2 do 

Capítulo 5 e apresentados nos Apêndices C e E. 
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6.5.4 Procedimentos 

 

6.5.4.1 Montagem dos ensaios 

 

A montagem dos ensaios iniciou-se com o preparo e a disposição do 

solo no cesto da centrífuga.  

Para os ensaios em centrífuga é empregado solo com uma resistência 

não drenada da ordem de 15 kPa, que corresponde a um teor de umidade 

de 33,4 % e uma penetração de 7 mm no ensaio de cone de laboratório. 

Feita a mistura do solo, respeitando-se a especificação acima 

mencionada, o solo era depositado no cesto em camadas de 

aproximadamente 4 cm, para cada qual eram retiradas pequenas porções 

para a determinação da umidade e da penetração de cone.  

Durante a fase de montagem tomou-se todo o cuidado necessário 

para evitar a formação de bolhas de ar no interior da amostra, bem como 

para garantir a homogeneidade da mistura.  

Atingidos cerca de 13 cm de espessura de solo no cesto, o mesmo 

era coberto por uma lâmina d’água de 10 cm, de forma a manter constante a 

pressão sobre o topo da âncora no início do ensaio.  

Concluído o preparo do solo no cesto, posicionou-se a âncora modelo 

e todos os demais dispositivos necessários para o ensaio de arraste e 

arrancamento (Figuras 6.16 a, b, c, d, e, f, g, h).  

Ao término dos ensaios extraía-se uma amostra tipo Shelby (Figura 

6.17) para repetição dos ensaios de umidade e de cone (Figura 6.18), como 

forma de controle da eventual ocorrência do fenômeno de adensamento no 

decorrer dos ensaios.  
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a) Preparação do solo 

 
c) Roldanas e a célula de carga 

 
e) Forma de ruptura do solo 

 
g) Forma de ruptura do solo 

 
b) Solo acomodado no cesto 

 
d) Âncora modelo no solo 

 
f) Forma de ruptura do solo 

 
h) Forma de ruptura do solo 

Figura 6.16 – Preparação do conjunto e ensaios realizados 
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Figura 6.17 - Amostra Shelby extraída do cesto da centrífuga 

 

 

 
 

Figura 6.18 - Ensaio de penetração de cone 

 



Capítulo 6 – Testes e Ensaios Realizados 

 

108 

6.5.4.2. Descrição das etapas adotadas 

 

 

Para a realização da série de ensaios prevista, foram seguidas as 

etapas abaixo: 

• Montagem do cesto com o solo nas condições especificadas, retirando-

se parte do material para a realização dos ensaios de laboratório para 

determinação das suas características; 

• Posicionamento da instrumentação necessária aos ensaios de arraste e 

arrancamento (sistema de roldanas fixadas na centrífuga); 

• Posicionamento do modelo de âncora a ser ensaiado no solo; 

• Adição de água sobre o solo até atingir-se uma espessura de lâmina 10 

cm a partir da sua superfície; 

• Conexão da célula de carga aos fios de nylon ligados ao motor e à 

âncora; 

• Conexão dos fios dos sensores aos terminais dos condicionadores de 

sinais; 

• Acionamento do programa de aquisição de dados, verificando se há 

resposta de todos os instrumentos conectados; 

• Acionamento da centrífuga, programada para atingir uma aceleração 

equivalente a 150 vezes a aceleração da gravidade; 

• Ao alcançar a aceleração de 150 g, verifica-se a ocorrência de 

penetração em decorrência do peso próprio do modelo de âncora; 

• Em seguida o motor é ligado e inicia-se o processo de arraste e 

arrancamento da âncora, cujos registros de força, inclinação nos eixos x 

e y, deslocamento e velocidade são feitos pelo sistema convencional ou 

sem fios; 

• Concluído o ensaio desmonta-se o cesto e procede-se a retirada de 

amostras do solo para os ensaios de verificação de resistência; e 

• Retira-se o solo para a limpeza completa do cesto e dos acessórios antes 

de iniciar nova montagem. 

 



Capítulo 6 – Testes e Ensaios Realizados 

 

109 

6.5.5 Resultados dos ensaios com as âncoras modelo 

 

Na Tabela 6.8 apresentam-se os resultados obtidos nos ensaios com 

os modelos de âncora ‘tartaruga’ utilizando a instrumentação convencional e 

sem fios para comparação. 

Os resultados também são apresentados em forma de gráficos dos 

ensaios, para cada modelo de âncora, com os dois tipos de instrumentação 

nas Figuras F.19 a F.59 do Apêndice F. No Apêndice H apresentam-se os 

dados adquiridos, em forma de matrizes, durante esses ensaios. 

 

Tabela 6.8 – Resultados dos ensaios com modelos de âncora ‘tartaruga’ 

  

Grandeza 

Instrumentação 

Convencional 

Instrumentação 

Sem Fios 

Âncora Física Valores 

Máximos 

Desvio 

Padrão 

Valores 

Máximos 

Desvio 

Padrão 

 Força (N) 4,28 1,061 4,07 0,059 

1 Eixo X (graus) -25,61 0,418 -25,78 0,271 

 Eixo Y (graus) 17,37 0,530 0,05 0,033 

 Deslocamento (mm) 106,16 - 125,70 - 

 Força (N) 33,64 1,956 29,78 0,067 

2 Eixo X (graus) 32,59 0,711 28,97 0,299 

 Eixo Y (graus) 25,70 0,5759 23,45 0,093 

 Deslocamento (mm) 105,21 - 116,52 - 

 Força (N) 125,71 1,4367 124,82 0,352 

3 Eixo X (graus) 55,05 0,651 56,70 0,143 

 Eixo Y (graus) -3,87 0,066 1,38 0,014 

 Deslocamento (mm) 102,16 - 99,19 - 

 

 Para os valores de deslocamento em cada ensaio não foram 

calculados os desvios padrões, porque os programas assumem os seus 

últimos valores medidos após o desligamento do micro motor, esses valores 
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são repetidos em todas as linhas de dados até o desligamento da centrífuga 

e dos sistemas. 

Na Tabela 6.9 apresentam-se os valores que correspondem às 

grandezas físicas no protótipo a partir dos dados obtidos dos ensaios de 

modelos físicos das âncoras ‘tartaruga’. 

 

Tabela 6.9 – Valores correspondentes à escala do protótipo 

Âncora Instrumentação Força 

(MN) 

Eixo X 

(graus) 

Eixo Y 

(graus) 

Deslocamento 

(m) 

1 Sem Fios 0,09 -25,78 0,05 18,86 

 Convencional 0,10 -25,61 17,37 15,92 

2 Sem Fios 0,67 28,97 23,45 17,48 

 Convencional 0,76 32,59 25,70 15,78 

3 Sem Fios 2,81 56,70 1,38 14,88 

 Convencional 2,83 55,05 -3,87 15,32 

 

 À grandeza física força foi aplicado o fator de escala para ensaios em 

centrífuga de N2, o deslocamento de N, os ângulos de inclinação de 1. 

A interpretação e análise dos resultados são discutidas no Capítulo 7. 


