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7 INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

7.1 EFICIÊNCIA DO MÉTODO DESENVOLVIDO 

 

 

O comportamento do sistema sem fios no que diz respeito à eficiência 

do método desenvolvido para proteção dos dados contra falhas de 

comunicação, antes da troca do cristal, cujos resultados encontram-se na 

Tabela 6.1 do Capítulo 6, verificou-se o seguinte: 

Para os tempos de amostragem do A/D, entre 3 ms ao 8 ms não 

houve perdas de pacotes, mostrando que a metodologia foi eficiente em 

100%. 

O método apresentou eficiências acima de 99% para intervalos de 

amostragem entre 8 e 28 ms com perdas entre 15 e 55 pacotes de dados 

dos 8316 a 10513 pacotes transmitidos e processados, respectivamente. 

Perdas de pacotes da ordem de 3,5% ocorreram no tempo de 

amostragem de 33 ms, sendo a eficiência do método de 96% 

aproximadamente, indicando que nesta região ocorreram falhas graves por 

motivos alheios à velocidade de processamento, transmissão e recepção, 

causando problemas de sincronismo entre estas tarefas nos nós sensor e 

gateway. 

Para os tempos de amostragem entre 43 ms e 70 ms, o método 

também apresentou eficiência de 100% sem perdas de pacotes. 

Os tempos de atrasos se mostram dentro de uma proporcionalidade 

em relação aos tempos de amostragem ajustados, não havendo nenhuma 

anomalia de comportamento. 

Após verificar que a eficiência não era suficientemente aceitável para 

a realização da monitoração dos canais do A/D em todo o espectro de 

tempo, optou-se modificar o circuito, aumentando a velocidade de 

processamento dos nós, mediante a alteração do cristal oscilador e a 
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retirada das curvas de calibração dos nós. Novos testes foram realizados 

sendo apresentados na Tabelas 6.2. 

Conforme podem ser observados nos resultados obtidos, a 

intervenção no hardware, descrito no item 6.3, garantiu uma eficiência de 

100% em todo o espectro de tempo para um único nó sensor, tendo três 

canais A/D aquisitados.  

Novos testes foram realizados, incorporando na rede um segundo nó 

sensor. Posteriormente, um terceiro nó, cujos resultados são apresentados 

nas Tabelas 6.3 e 6.4. Não foram observados perdas de pacotes de dados 

em todo o espectro de tempo até 300 ms. Todavia, o tempo de atraso com 

dois e três nós aumentou em relação a um nó sensor. 

É evidente que estes tempos de atraso são maiores em razão do 

maior fluxo de dados a serem processados e transmitidos. 

 

 

7.2 TESTES COMPARATIVOS ENTRE OS DOIS SISTEMAS 

 

 

 Observando-se os dados adquiridos nos testes comparativos que 

estão apresentados na Tabela 6.5 do Capítulo 6 e Figuras F.1 ao F.8 do 

Apêndice F, verificou-se que os dois sistemas apresentaram valores 

semelhantes dos estabelecidos pela calibração da centrífuga realizada em 

2001, nos pontos de referência. 

 Destaque deve ser dado à resposta do sistema convencional que 

apresenta uma perturbação durante o processo de subida da ‘rampa’ de 

aceleração da centrífuga. 

Na ‘rampa’ de descida de aceleração da centrífuga, o comportamento 

apresenta menor interferência, porém, ao término do movimento do braço da 

centrífuga ocorre um efeito indesejável. 

Nos gráficos obtidos (Figuras F.2, F.3, F.4, F.6 e F.8) esse efeito é 

atribuído à acomodação dos dispositivos eletrônicos dentro da centrífuga, 

principalmente dos slip rings. 
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Observando melhor os efeitos, ocorre um residual elétrico que é 

dissipado após a parada da centrífuga, este fenômeno acontece em todas as 

calibrações da centrífuga com o sistema convencional. 

Essas constatações são comprovadas pela repetição de várias 

calibrações realizadas em comparação com o sistema sem fios, sendo que 

na Figura F.2 é apresentada uma curva de calibração com um filtro digital 

passa-baixa, do tipo Butherworth de 2 pólos, com freqüência de corte em 30 

Hz e com taxa de amostragem de 100 S/s. 

Nas Figuras F.3 e F.4, as calibrações foram realizadas com um filtro 

passa-baixa, do tipo Butherworth de 4 pólos, freqüência de 10 Hz e com taxa 

de amostragem de 1000 S/s.  

Observam-se nesses gráficos, que não houve mudanças no tempo de 

resposta do sistema quando da mudança dos parâmetros do filtro, 

principalmente na ‘rampa’ de descida (de menor interferência). Poderia estar 

ocorrendo esse tempo de atraso devido ao uso do filtro digital, essa hipótese 

que foi descartada, após análise dos resultados das calibrações sem uso de 

filtros que apresentavam o mesmo comportamento.  

É possível verificar que esse efeito não acontece com o sistema sem 

fios, percebe-se que as duas ‘rampas’ (de subida e da descida) possuem 

alguma simetria e não acontecem distorções devido aos ruídos elétricos, 

mesmo contando com a energia elétrica interna da centrífuga. Para o 

sistema sem fios, nas calibrações com patamares de 50 g e 75 g a ‘rampa’ 

de descida ultrapassou o valor zero (0) na parada do movimento do braço da 

centrífuga, indicando uma mudança de comportamento de algum 

componente do amplificador do nó sensor (trimpot de baixa precisão 

empregado no amplificador pode ter modificado sua posição durante o vôo). 

Durante os primeiros testes foi verificada a existência desses 

problemas antes de iniciar a calibração da centrífuga. O slip ring elétrico 

passou por uma vistoria nos componentes internos e externos e foi 

verificado que as peças permanecem em perfeitas condições sem a 

necessidade de substituição. Foi realizada também uma vistoria no slip ring 

eletrônico na sua parte externa e feita a troca do cabo de conexão, não foi 
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possível realizar uma vistoria nos componentes internos porque são 

hermeticamente fechados e somente o fabricante, norte americano, poderia 

realizar essa tarefa.  

Para não pairar suspeitas sobre oscilações do cantilever submetido à 

aceleração centrípeta ou vibrações durante o vôo da centrífuga (não 

podendo existir), foram executados cálculos para a verificação da freqüência 

natural do mesmo. Observou-se que este dispositivo não sofreu oscilações 

que pudesse entrar em ressonância entre 80 a 90 Hz, conforme o Apêndice 

G. 

Após as calibrações iniciais da centrífuga, foi realizada mais uma 

calibração, no patamar de 100 g, somente com a instrumentação 

convencional. Foi empregado um programa na plataforma LabVIEW 

denominado de Spectrum Analyser para fazer avaliação no domínio da 

freqüência, pela transformada rápida de Fourier, para identificar a origem 

desses ruídos.  

Na Figura F.9 do Apêndice F, são apresentados os sinais no domínio 

do tempo e da freqüência, tendo predominância dois picos de freqüência, de 

0 a 10 Hz e de 60 Hz, no domínio da freqüência, apesar do sinal no domínio 

do tempo não apresentar ruídos. Essa observação foi feita com a centrífuga 

em repouso, tendo apenas a instrumentação ligada.  

Na Figura F.10 do Apêndice F, são mostrados também os sinais nos 

dois domínios. No do domínio da freqüência é possível observar que a 

freqüência de 60 Hz passa a não ser mais predominante, tendo a freqüência 

de 0 até 10 Hz como único pico. Isso explica que os sinais do cantilever 

(sinal estático) e do movimento dos anéis dos slip rings (0 a 422 rpm ~ 0 a 7 

Hz) passaram a ser predominantes, no gráfico que apresenta o domínio do 

tempo aparecem os ruídos, conclui-se que o sinal do cantilever está 

sofrendo variações devido à movimentação dos anéis e contatos desses slip 

rings. 

Os ruídos permanecem iguais no patamar de regime de operação, 

tendo a freqüência de 60 Hz inexistente, como pode ser visto na Figura F.11 

do Apêndice F. Na rampa de desaceleração da centrífuga (Figura F.12 do 
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mesmo Apêndice), surge a interferência na freqüência de 60 Hz, junto com o 

sinal estático do cantilever e dos ruídos provocados pelos slip rings. 

Após a obtenção das curvas de calibração da centrífuga, para ambos 

os sistemas, foram realizados tratamentos estatísticos para verificar 

comparativamente a qualidade dos dados observados. Além da Tabela 6.5 

do Capítulo 6, que apresenta a média e o desvio padrão de cada sistema 

para os patamares de regime de operação, outros tratamentos estatísticos 

foram realizados, como: média aritmética, mediana, variância da amostra, 

erro padrão, amplitude, tamanho da amostra e máximo da estimativa, erro 

máximo da estimativa, com 95 por cento de confiança. Esses parâmetros 

serão discutidos no item 7.4 deste Capítulo. Nas Figuras F.13 a F.18 do 

Apêndice F, notam-se as diferenças da distribuição normal para cada 

sistema em cada patamar de operação da centrífuga. Na Tabela 7.1 são 

apresentados esses parâmetros estatísticos que representam as 

características das distribuições de todas as curvas de calibração, 

mostrando o comportamento dos dados em cada teste realizado. Nas 

análises estatísticas, as distribuições normais foram obtidas apenas com os 

dados na região dos patamares superiores de aceleração, nos quais são 

realizados os ensaios com a centrífuga. 
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Tabela 7.1 – Parâmetros estatísticos dos sistemas empregados na 

centrífuga IPT 

 

 

Parâmetro Estatístico 

 

Aceleração  

 

Sistema 

 (g) Convencional Sem Fios 

 

Média 

50 

75 

100 

50,2 

75,1 

100,7 

48,4 

75,1 

100,2 

 

Mediana 

50 

75 

100 

50,2 

75,4 

100,3 

48,3 

75,1 

100,2 

 

Variância da amostra 

50 

75 

100 

0,27 

1,52 

1,54 

0,32 

0,22 

0,05 

 

Erro padrão 

50 

75 

100 

0,034 

0,059 

0,06 

0,007 

0,007 

0,003 

Amplitude 

(valor máximo – valor 

mínimo) 

50 

75 

100 

3,16 

4,84 

4,63 

3,51 

4,63 

2,16 

 

Tamanho da amostra 

50 

75 

100 

234 

438 

458 

7601 

4102 

6652 

Erro máximo da 

estimativa, com 95% de 

confiança 

50 

75 

100 

0,07 

0,12 

0,11 

0,010 

0,010 

0,005 
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7.3 ENSAIOS EM MODELOS DE ÂNCORAS ‘TARTARUGA’ 

 

 

Baseadas nos resultados dos ensaios em modelos de âncoras 

‘tartaruga’ em centrífuga, contidos nas Tabelas 6.8 e 6.9, Figuras F.19 a 

F.53, e observações visuais do comportamento dos modelos durante esses 

ensaios, as análises e interpretações foram realizadas e estão apresentadas 

abaixo. 

Para a âncora 1, os resultados obtidos das forças de arraste, 

arrancamento e ângulo de enterramento, ficaram muito próximos entre a 

instrumentação convencional e sem fios. Os valores do ângulo transversal 

(eixo Y) dessa âncora apresentaram-se muito diferentes entre as duas 

instrumentações. A observação visual da posição do modelo no solo após 

esses ensaios confirmaram isto, mostrando que essa âncora não possui 

equilíbrio transversal durante o arraste horizontal.  

Outra observação a ser levada em consideração é a do ângulo de 

enterramento (eixo X), ao qual ocorreu de forma inversa do que se esperava. 

Isto se confirmou para ambas as instrumentações. 

Não foi possível verificar esse fenômeno pela observação visual, visto 

que essas eram realizadas após os ensaios. Mas, conforme os valores 

monitorados pelas duas instrumentações (–25º) indicam que a âncora 

enterrou a sua parte traseira quando da subida da ‘rampa’ de aceleração 

durante o vôo da centrífuga. No momento da simulação do arraste dessa 

âncora, o ângulo resultante se manteve, o que contribuiu para facilitar o seu 

arrancamento, visto que o mesmo era favorável à movimentação da âncora 

sem mobilizar a resistência do solo, obtendo valores muito inferiores e 

diferentes das forças das demais âncoras, cerca de aproximadamente 4 N, 

que corresponde na escala do protótipo cerca de 0,1 MN. 

As causas desse efeito são: o peso dos fios do sensor de inclinação 

que sai da parte traseira da âncora e a distribuição de pesos (bolinhas de 

chumbo) não foi feita corretamente na âncora, para atingir a força peso igual 

ao do protótipo. 
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No que diz respeito às incertezas das medidas para cada 

instrumentação, o sistema sem fios apresentou resultados bem melhores do 

que o convencional, apesar dos efeitos físicos indesejáveis terem ocorridos 

nessa âncora, conforme a Tabela 6.8 do Capítulo 6 e da Tabela 7.2 deste 

Capítulo. 

Para a âncora 2, todos os parâmetros físicos monitorados nos ensaios 

foram muito semelhantes para ambas as instrumentações. Ressalta-se que 

a instalação do sensor de inclinação foi feita na parte traseira da âncora bem 

como os seus fios.  

Mesmo assim, observa-se que a inclinação de enterramento da 

âncora foi muito parecida para as duas instrumentações, indicando uma 

inclinação resultante de aproximadamente 31º, tornando as forças de 

arrancamento mais elevadas em relação à âncora 1, atingindo 

aproximadamente 32 N, que corresponde na escala do protótipo de 0,7 MN. 

Nota-se que o ângulo transversal da âncora também apresenta um 

comportamento indicando o desequilíbrio da mesma durante a simulação de 

arraste horizontal. Este efeito foi confirmado visualmente após a realização 

dos ensaios, pela posição final desta âncora no solo, para ambas as 

instrumentações. 

Em termos das incertezas das medidas para os dois sistemas, 

observa-se que para todas as grandezas físicas monitoradas, o sistema sem 

fios indica um desvio padrão menor que o sistema convencional, 

confirmando a melhora da qualidade dos dados com este novo sistema, 

conforme a Tabela 6.8 do Capítulo 6 e a Tabela 7.3 deste Capítulo. 

Para a âncora 3, os valores obtidos dos dois sistemas são muito 

semelhantes, indicando boa consistência dos dados mesmo com a 

instalação do sensor de inclinação na parte traseira da âncora. Para ambas 

as instrumentações, os valores deste ângulo ficaram em cerca de 56º, 

resultando em forças de arraste e arrancamento em 125 N, que equivale na 

escala do protótipo de 2,8 MN. 
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Quanto ao ângulo transversal dessa âncora, os valores ficaram em 

torno de 0o, indicando que essa âncora possui estabilidade transversal 

durante a simulação de arraste horizontal em relação às duas primeiras. 

As incertezas das medidas para os dois sistemas observam-se que 

para todas as grandezas físicas monitoradas, o sistema sem fios indica um 

desvio padrão menor que o sistema convencional, conforme a Tabela 6.8 do 

Capítulo 6 e a Tabela 7.4 deste Capítulo. 

Nas Figuras F.54 e F.55 estão apresentadas as movimentações da 

âncora 1, das duas instrumentações, as posições iniciais partem do valor 

zero, pois não foi possível estabelecer a cota de afundamento da âncora no 

solo no momento do acionamento do micro motor, para estabelecer sua 

movimentação naquele ponto. 

 As Figuras F.56 a F.59 são apresentadas, em forma de gráficos, as 

movimentações das âncoras 2 e 3 no solo, indicando um enterramento muito 

semelhante para cada elemento, análise feita com as duas instrumentações.  
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Tabela 7.2 – Parâmetros estatísticos dos sistemas empregados na 

centrífuga IPT durante os ensaios com a âncora 1 

 

 

Parâmetro Estatístico 

Grandezas 

Físicas 

 

Sistema 

  Convencional Sem Fios 

 

Média 

Força (N) 

Eixo X (o) 

Eixo Y (o) 

3,24 

-24,73 

10,95 

3,97 

-25,29 

-0,09 

 

Mediana 

Força (N) 

Eixo X (o) 

Eixo Y (o) 

3,60 

-24,77 

11,16 

3,99 

-25,28 

-0,10 

 

Variância da amostra 

Força (N) 

Eixo X (o) 

Eixo Y (o) 

1,13 

0,17 

0,28 

0,00 

0,07 

0,00 

 

Erro padrão 

Força (N) 

Eixo X (o) 

Eixo Y (o) 

0,16 

0,05 

0,08 

0,01 

0,03 

0,00 

Amplitude 

(valor máximo – valor 

mínimo) 

Força (N) 

Eixo X (o) 

Eixo Y (o) 

3,27 

2,06 

2,35 

0,26 

1,06 

0,15 

 

Tamanho da amostra 

Força (N) 

Eixo X (o) 

Eixo Y (o) 

42 

42 

42 

71 

71 

71 

Erro máximo da 

estimativa, com 95% de 

confiança 

Força (N) 

Eixo X (o) 

Eixo Y (o) 

0,33 

0,11 

0,17 

0,01 

0,06 

0,01 
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Tabela 7.3 – Parâmetros estatísticos dos sistemas empregados na 

centrífuga IPT durante os ensaios com a âncora 2 

 

 

Parâmetro Estatístico 

Grandezas 

Físicas 

 

Sistema 

  Convencional Sem Fios 

 

Média 

Força (N) 

Eixo X (o) 

Eixo Y (o) 

30,99 

29,26 

-0,08 

29,64 

28,81 

0,67 

 

Mediana 

Força (N) 

Eixo X (o) 

Eixo Y (o) 

31,44 

29,37 

-0,37 

29,63 

28,81 

0,17 

 

Variância da amostra 

Força (N) 

Eixo X (o) 

Eixo Y (o) 

3,83 

0,51 

0,33 

0,01 

0,00 

0,09 

 

Erro padrão 

Força (N) 

Eixo X (o) 

Eixo Y (o) 

0,22 

0,08 

0,07 

0,01 

0,01 

0,04 

Amplitude 

(valor máximo – valor 

mínimo) 

Força (N) 

Eixo X (o) 

Eixo Y (o) 

6,60 

3,63 

1,72 

0,25 

0,33 

1,28 

 

Tamanho da amostra 

Força (N) 

Eixo X (o) 

Eixo Y (o) 

76 

76 

76 

64 

64 

64 

Erro máximo da 

estimativa, com 95% de 

confiança 

Força (N) 

Eixo X (o) 

Eixo Y (o) 

0,44 

0,16 

0,15 

0,02 

0,02 

0,07 
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Tabela 7.4 – Parâmetros estatísticos dos sistemas empregados na 

centrífuga IPT durante os ensaios com a âncora 3 

 

 

Parâmetro Estatístico 

Grandezas 

Físicas 

 

Sistema 

  Convencional Sem Fios 

 

Média 

Força (N) 

Eixo X (o) 

Eixo Y (o) 

123,46 

53,43 

1,07 

124,23 

56,49 

1,36 

 

Mediana 

Força (N) 

Eixo X (o) 

Eixo Y (o) 

123,47 

53,14 

1,11 

124,12 

56,51 

1,36 

 

Variância da amostra 

Força (N) 

Eixo X (o) 

Eixo Y (o) 

2,06 

0,42 

0,01 

0,12 

0,02 

0,00 

 

Erro padrão 

Força (N) 

Eixo X (o) 

Eixo Y (o) 

0,22 

0,08 

0,01 

0,06 

0,03 

0,00 

Amplitude 

(valor máximo – valor 

mínimo) 

Força (N) 

Eixo X (o) 

Eixo Y (o) 

5,82 

2,31 

0,34 

3,51 

0,47 

0,05 

 

Tamanho da amostra 

Força (N) 

Eixo X (o) 

Eixo Y (o) 

68 

68 

68 

43 

43 

43 

Erro máximo da 

estimativa, com 95% de 

confiança 

Força (N) 

Eixo X (o) 

Eixo Y (o) 

0,44 

0,16 

0,01 

0,11 

0,07 

0,00 
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7.4 PARÂMETROS ESTATÍSTICOS EMPREGADOS 

 

 

 Para caracterizar as distribuições de probabilidades, as medidas mais 

importantes são a média e a variância (ou o desvio padrão) da distribuição. 

 A média apresentada nas Tabelas 7.1 ao 7.4 significa a média 

aritmética que tem a formulação expressa na eq.(7.1): 

n

x
x

n

i
i�

== 1     (7.1) 

Sendo: 

=ix  valores da amostra; 

n = número de elementos da amostra (tamanho da amostra) 

 

 A mediana é um parâmetro que visa caracterizar a tendência central 

da distribuição de freqüências da amostra. Se n (número de elementos da 

amostra) for impar, o valor de ordem ( )
2

1+n  será a mediana desse 

conjunto. Sendo n par, a mediana é definida por um valor compreendido 

entre os valores 2
n  e ( ) 12 +n  da amostra ordenada. Denota-se mediana por 

md. 

 O desvio padrão usado nas Tabelas 6.5 e 6.8 do Capítulo 6, é uma 

medida da dispersão dos valores em torno da média x , portanto quantifica a 

precisão das medidas observadas. A formulação do desvio padrão é 

apresentada na eq.(7.2). 

 

( )
1

2

−
−

= �
n

xx
s i    (7.2) 

Sendo: 

=x  valor médio ou estimado; 

=ix  valores da amostra; 

n = número de elementos da amostra (tamanho da amostra) 
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 A variância da amostra também é a medida da dispersão dos valores 

em torno da média x . Indica se os valores estão muito ou pouco afastados 

em relação à média. A formulação encontra-se na eq.(7.3). 

( )
1

1

2

2

−

−
=
�

=

n

xx
s

n

i
i

   (7.3) 

Sendo: 

=x  valor médio ou estimado; 

=ix  valores da amostra ; 

n = número de elementos da amostra (tamanho da amostra); 

 

 O erro padrão significa dizer, desvio padrão dos valores médios em 

relação ao valor verdadeiro. A formulação é apresentada nas eq.(7.4 e 7.5). 

( )
( )nn

xx
ss i

m 1

2

−
−

== �   (7.4) 

Ou  

n

s
ss m ==     (7.5) 

Sendo: 

=x  valor médio ou estimado; 

=ix  valores da amostra ; 

n = número de elementos da amostra (tamanho da amostra); 

s = desvio padrão. 

 

 A estimativa por intervalo de um parâmetro é um intervalo 

determinado por dois valores obtidos de observações da amostra no qual se 

espera que o mesmo contenha o valor do parâmetro. O objetivo nesses 

casos é a determinação de um dado parâmetro e não a utilização do 

estimador em alguma expressão analítica. A estimativa por intervalo 

geralmente é feita de forma que a probabilidade de que o intervalo contenha 
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o parâmetro possa ser especificada e, assim, mostrar o quão precisamente o 

parâmetro está sendo estimado.  

O intervalo que possivelmente contenha o valor real do parâmetro, 

com uma determinada probabilidade, é conhecido como intervalo de 

confiança. O nível ou grau de confiança, designado por 1-α, é a 

probabilidade citada. Assim, α será a probabilidade de erro na estimação por 

intervalo. Admitindo-se simetria na probabilidade de que os intervalos de 

confiança contenham os valores dos parâmetros estimados e, dessa forma, 

a probabilidade de que o parâmetro fique fora do intervalo, à direita e à 

esquerda do mesmo, seja igual a α/2. A formulação está expressa na 

eq.(7.6). 

mm sZxsZx
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αα µ +<<−   (7.6) 

Sendo: 

µ = média da população; 

=x  média da amostra; 

ms = erro padrão da média; 

n = número de elementos da amostra (tamanho da amostra); 

Zα/2 = valor sob a curva normal associado à área dada por (1 - α/2). 

 

 Como x  é uma estimativa de µ, há uma probabilidade 1-α dessa 

estimativa diferir do mesmo valor em um lado ou outro por no máximo E, que 

significa o erro máximo da estimativa. A formulação está expressa na 

eq.(7.7) 

msZE
2

α=    (7.7) 


