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8 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

8.1 CONCLUSÕES 

 

 

 O método desenvolvido para proteção dos dados contra falhas de 

comunicação para o sistema sem fios adotado neste trabalho atingiu a 

eficiência desejada. 

 Com isto, foi possível viabilizar a tecnologia de redes de sensores 

sem fios nos ensaios de modelos físicos reduzidos de estruturas oceânicas 

em centrífuga. Acrescenta-se a isto, com a qualidade esperada dos dados 

deste sistema em relação ao sistema convencional, podem ser apresentadas 

as seguintes conclusões: 

 Os resultados obtidos com o método são compatíveis e até superiores 

aos dos trabalhos desenvolvidos por outros pesquisadores, envolvendo 

tecnologias de redes densas com sensores redundantes, algoritmos de auto-

configuração para adaptação automática dos elementos numa rede e 

algoritmos que buscam elementos defeituosos na mesma. 

 Na calibração da centrífuga, embora tenham ocorrido problemas no 

sistema convencional, nota-se que em regime de operação nos patamares 

de aceleração escolhida, os dois sistemas se comportaram 

satisfatoriamente, porém, o sistema sem fios obteve valores melhores que o 

sistema convencional, conforme descrito abaixo. 

Na calibração da centrífuga a 50 g os valores obtidos no sistema 

convencional foram de 50,17 g e tolerância de ± 0,07 g e para o sistema sem 

fios, valores médios de 48,40 g com tolerâncias de ± 0,01 g. Neste caso, o 

sistema convencional indicou valores mais próximos do valor de referência. 

Todavia, com o sistema sem fios a tolerância foi 600% menor. 

Na calibração da centrífuga em 75 g, pelo sistema convencional, 

foram obtidos valores médios de 75,14 g e tolerância de ± 0,12 g, com o 

sistema sem fios as médias foram de 75,10 g e tolerância de ± 0,01 g. Na 
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calibração a 100 g, no sistema convencional foram obtidos valores médios 

de 100,65 g com tolerância de ± 0,11 g, enquanto para o sistema sem fios os 

valores médios ficaram em 100,25 g ± 0,005 g, indicando que o sistema sem 

fios foi melhor que o sistema convencional.  

Nos ensaios em centrífuga, embora tenham ocorrido problemas no 

sistema convencional, nota-se que em regime de operação, nos patamares 

de aceleração escolhida, os dois sistemas se comportaram 

satisfatoriamente, porém, o sistema sem fios apresentou valores melhores 

que o sistema convencional, conforme descrito a seguir. 

Nos ensaios com modelos reduzidos de âncoras ‘tartaruga’, os 

resultados estatísticos relativos à força de arraste, para as três âncoras, são 

fortemente significativos para o sistema sem fios. 

No que diz respeito às grandezas físicas de inclinação tanto para o 

eixo X quanto para o eixo Y, os resultados são melhores no sistema sem fios 

em comparação ao sistema convencional. 

Em relação às medidas de velocidade obtidas pelo encoder, no 

sistema sem fios, os valores se mantiveram em 1,15 mm/s. No sistema 

convencional entre 1,14 mm/s e 1,16 mm/s, o que também indica que o 

sistema sem fios é mais eficiente. 

As incertezas relativas ao sistema sem fios são inerentes às falhas de 

comunicação. Embora o método desenvolvido neste trabalho contorne esse 

problema, o mesmo existe.  
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8.2 RECOMENDAÇÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

 

 Após a realização desta pesquisa e devido às limitações encontradas 

durante os trabalhos, algumas sugestões são pertinentes para que os 

futuros trabalhos possam contribuir nos avanços da instrumentação 

eletrônica. Abaixo seguem algumas propostas de continuidade desta linha 

de pesquisa. 

 

• Realização de vários ensaios de modelos físicos de âncoras ‘tartaruga’, 

para verificar a consistência do comportamento das mesmas, com a 

instrumentação sem fios. 

• Introdução no método desenvolvido neste trabalho, da norma IEEE – P – 

1451.5 (Wireless Communication Protocols and Transducer Electronic 

Data Sheet), que está sendo criada com o objetivo de direcionar as 

aplicações do padrão IEEE 1451 em ambientes de rede sem fios. Com 

isto, se terá a conexão plug-in-play com qualquer rede de sensores sem 

fios, para que haja a interoperabilidade entre componentes de diversos 

fabricantes. 

• Estudar topologias mais robustas com o emprego do método 

desenvolvido, para saber se há limitações em redes densas. 

• Desenvolver algoritmos que permitam a utilização do método 

apresentado com outras técnicas, como protocolos que identificam nós 

defeituosos, algoritmos de auto-configuração para adaptação automática 

dos elementos de uma rede, formando redes mais eficientes, confiáveis e 

tolerantes às falhas de comunicação. 

 

Algumas sugestões são abaixo apresentadas para indicar algumas 

linhas de pesquisas que podem contribuir para os avanços na construção de 

sensores inteligentes sem fios. 
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• Desenvolvimento de pesquisas na área de microeletrônica e 

nanotecnologia para elaboração de métodos construtivos, projetos 

miniaturizados para a construção de sensores, incorporando funções 

num único encapsulamento. 

• Os condicionadores de sinais e amplificadores são construídos com 

funcionalidades específicas para sensores. Neste sentido, conceber 

dispositivos capazes de atender uma gama maior de sensores. Com isto, 

será possível incorporar mais uma parte da cadeia de medidas num 

único encapsulamento. 

• Aplicação de um novo conceito de microcontroladores, por exemplo, os 

DSPs, para melhoria de desempenho dos dispositivos. 

 

 


