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RESUMO 

O uso da instrumentação eletrônica em uma variedade de sistemas estruturais tem sido 

crescente. À medida que a tecnologia se desenvolve sua utilização para o estudo da dinâmica 

de estruturas civis se torna mais comum e adequada. Com o aumento da variedade e 

facilidade de uso das redes de comunicação sem fio, estas também começam a ser usadas 

nestes sistemas eletrônicos de análises de estruturas. No campo de análise de vibrações, para 

determinação das características dinâmica de estruturas bem como o estudo da saúde das 

mesmas, cresce o número de estudos com tecnologias de comunicação sem fio para aquisição 

e tratamento de dados. O uso desta tecnologia é viável pois reduz custos de instalação e 

possibilita atingir locais antes impossíveis com sistemas cabeados. Sendo assim, propõe-se 

neste trabalho a criação de um sistema de instrumentação para aquisição, transmissão e 

processamento de dados para análise de vibrações em estruturas civis via sensores de 

aceleração. Foram desenvolvidas pequenas unidades de aquisição/transmissão de dados via 

rede wireless que estariam dispostas em uma rede. Os dados de cada um destes ‘nós’ é então 

captado por uma central que faz o processamento e mostra o resultado em gráfico para o 

usuário. Este resultado final é então usado para estudo da dinâmica e análise estrutural. Para 

validação do sistema proposto, seus resultados foram comparados com os resultados de um 

sistema cabeado utilizado em laboratório. 

 

Palavras – chave: acelerômetro, análise de vibrações estruturais, sistemas de aquisição de 

dados, comunicação wireless, sistemas embutidos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The use of electronic instruments in a variety of structural systems has been grown. As 

technology develops, its use to study the dynamics of civil structures becomes more common 

and appropriate. With the increasing variety and ease of use of wireless communication 

networks, these are also beginning to be used in these electronic systems for structural 

analysis. In vibration analysis field, to determine the dynamic characteristics of structures a 

growing number of studies with wireless communication technologies for acquisition and data 

processing has been taken place. The use of this technology is viable because it reduces 

installation costs and allows reach places previously impossible with wired systems. Thus, it 

is proposed on this paper the creation of an instrumentation system for acquisition, 

transmission and processing of data for analysis of vibrations in civil structures via 

acceleration sensors. Small units of acquisition/transmission of data by wireless network that 

would be arranged in a network were developed. Data from each of these 'nodes' is then 

received by a central that process the data and shows graphically the result to the user. This 

result is then used to study the dynamic and structural analysis. To validate the proposed 

system, the results were compared with results of a wired system used in the laboratory. 

Key - words: accelerometer, analysis of structural vibrations, data acquisition systems, 

wireless communication, embedded systems.  
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1 INTRODUÇÃO 

O conceito de monitoramento de estruturas civis não é algo novo (LYNCH et al, 2003). 

Podemos ver alguns exemplos de sistemas de análise estrutural desde 1977. Um dos métodos 

utilizados para análise de saúde estrutural de sistemas civis é o estudo de vibrações. Para 

captação de sinais relativos a estas vibrações, são utilizados acelerômetros. 

Com o estudo dos dados provenientes destes sistemas de monitoramento de estruturas, é 

possível o conhecimento das características dinâmicas da estrutura, incluindo frequências 

naturais, modos de vibração e razões de amortecimento. Características estas necessárias para 

entendimento de como a estrutura reage a diferentes ações externas, sejam elas naturais ou 

não. 

Com o passar do tempo, as propriedades físicas e mecânicas de estruturas podem sofrer 

mudanças que alteram sua saúde estrutural (SANTOS et al, 2011). O estudo destas variações 

pode ser obtido através das mudanças no comportamento da estrutura a perturbações externas, 

baseadas nas características dinâmicas da estrutura em questão. 

Apesar de ser um tema bem difundido e abordado em todo o mundo, principalmente em 

países onde a natureza interfere de forma mais intensa nas condições físicas das estruturas, 

esta área não se faz muito presente nos estudos brasileiros. Porém, a análise destes sistemas 

não é necessária apenas em estruturas com altas taxas de perturbação externa provenientes de 

catástrofes naturais como furacões, terremotos e tempestades, seu uso em estruturas com 

ações externas provenientes de atividades humanas também é importante, casos como de 

pontes. 

Estudos nesta área garantem um entendimento maior da dinâmica estrutural e como ela varia 

com o passar do tempo. Este estudo proporciona a detecção de falhas e danos com certa 

antecedência, podendo ser reparados antes que acidentes ocorram, amenizando prejuízos e 

perdas. 

É facilmente encontrado na literatura, diversos exemplos de sistemas que fazem este 

monitoramento de vibração em estruturas civis como o AqDados da Lynx Tecnologia 

(LYNX,2014). Muitos destes sistemas utilizam-se de aquisição de dados via cabo ligados a 

diversos sensores, que captam os dados a serem analisados e enviam para uma central onde 

são tratados e mostrados ao usuário, porém, o uso de protocolos de comunicação sem fio para 

transmissão dos dados tem crescido. 



15 

 

1.1 Objetivo Geral 

Propor um sistema sem fio de baixo custo para análise da integridade de estruturas civis que 

se enquadrem nas necessidades e perspectivas brasileiras. Para tanto, deve-se amostrar dados 

provenientes de acelerômetros instalados na estrutura e enviá-los através de uma rede wireless 

para uma central, onde serão tratados pelo analista aplicando algoritmos de identificação 

estrutural e disponibilizados para o usuário, com o intuito de auxiliar na tomada de decisões. 

1.2 Objetivos Específicos 

 Estudo de acelerômetros e suas propriedades, para decisão daquele que melhor se 

enquadra no sistema proposto; 

 Desenvolvimento de um protótipo para captação, tratamento e envio de dados via rede 

de comunicação sem fio utilizando de microcontroladores; 

 Uso do protótipo proposto para análise em laboratório de vibrações em vigas; 

 Discussão e análise dos resultados obtidos, comparados com um sistema cabeado já 

utilizado em laboratório. 

1.3 Justificativa do Trabalho 

O estudo da dinâmica de estruturas civis é altamente necessário. O entendimento do padrão de 

vibrações causados por agentes externos bem como sua variabilidade com o tempo são de 

extrema importância para a compreensão das frequências naturais, fatores de amortecimento, 

formas modais, entre outros. Estes dados podem ser analisados em função do tempo e uma 

tomada de decisão antecipada quanto a manutenções preditivas podem ser feitas, antes que 

falhas estruturais se tornem irreversíveis ou causem acidentes fatais. 

O estudo destas estruturas era feito por especialistas que necessitavam ir a campo, fazendo 

medições e análises visuais da estrutura. Com o avanço da computação e dos sistemas de 

instrumentação e medidas, foram desenvolvidos equipamentos de aquisição e processamento 

de dados usados para análise e estudos das estruturas civis. 

Recentemente, o avanço destes sistemas foi ainda maior, e com o aumento do uso de 

protocolos de comunicação sem fio na instrumentação eletrônica, estes começaram a ser 

utilizados também na aquisição de dados em estruturas. Este avanço proporciona uma redução 

dos custos relativos à produção, instalação e manutenção de equipamentos de aquisição de 

dados, além de possibilitar o seu uso em lugares cada vez mais remotos. 
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Este projeto tem por intuito o desenvolvimento de um sistema de baixo custo, sem fio, para 

aquisição e processamento de dados provindos de acelerômetros para análise de vibrações em 

estruturas civis. Projeto este que busca se adequar a realidade brasileira, onde estruturas 

sofrem impactos com chuvas, deslizamentos, inundações. Pontes também são um grande alvo 

de estudos, sendo um dos principais precursores para criação deste tipo de sistema. 

A relevância deste projeto ainda se dá por se tratar de um protótipo com a finalidade de ser 

utilizado por alunos de Engenharia Civil, bem como mestrandos e doutorandos no estudo da 

dinâmica de estruturas possibilitando maior locomoção, podendo ser levado a campo 

facilmente. 

Outro fator relevante para este projeto é que não existem muitos estudos com foco na criação 

de sistemas para esta finalidade no Brasil, apesar de sua utilização em outros países há algum 

tempo. É portanto algo pioneiro e pouco explorado. 

1.4 Metodologia Proposta 

Inicialmente será apresentado um panorama dos estudos na área proposta, o desenvolvimento 

de sistemas comerciáveis ou utilizados apenas para estudos, bem como o andamento das 

pesquisas no Brasil e no mundo. 

Será elaborado um estudo sobre acelerômetros e suas aplicações, sistemas embutidos, 

Arduino, redes de comunicação sem fio com foco no padrão ZigBee e o sistema de aquisição 

e tratamento de dados utilizado hoje no Laboratório de Dinâmica do Departamento de 

Engenharia Civil da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto, produzido pela 

Lynx e composto do módulo ADS 2000 IP (Hardware) e os softwares AqDados e 

AqDAnalysis. 

Na etapa seguinte será desenvolvido um protótipo deste sistema sem fio, composto por 

algumas unidades de aquisição/transmissão de dados que amostraram a aceleração. Estas 

unidades serão dispostas em uma miniestrutura. A priori pretende-se desenvolver apenas o 

sistema de aquisição e transmissão de dados, estendendo-se ao desenvolvimento de um 

software próprio onde serão feitos os cálculos necessários para o processamento dos dados. 

Os resultados obtidos serão comparados com os obtidos para os mesmos ensaios utilizando o 

sistema cabeado já em uso no laboratório e a validação ou não do sistema se dará baseado 

nesses resultados. 
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1.5 Estrutura do Trabalho 

Este trabalho foi dividido em oito capítulos. O primeiro apresenta um contexto introdutório 

sobre o trabalho; no capítulo 2 é feito uma revisão sobre trabalhos na área de pesquisa, 

apresentando suas funcionalidades e características, dentro de uma perspectiva de 

desenvolvimento ao longo dos anos. No capítulo 3, apresenta-se o sistema usado hoje no 

laboratório de dinâmica como exemplo de um sistema de aquisição a cabos. No capítulo 4 é 

desenvolvido um estudo sobre os principais componentes usados em um sistema de aquisição 

sem fios, tais como sistemas embutidos, redes de comunicação wireless e os sensores de 

aceleração. No capítulo seguinte é brevemente explicado como é feita a análise de saúde de 

estruturas utilizando da captação de dados de vibração por meio de acelerômetros e o uso da 

FFT. O sistema wireless proposto é elaborado, desenvolvido e testado no capítulo 6. No 

capítulo 7 o sistema é comparado com o modelo cabeado usado no laboratório, apresentando 

os resultados dos ensaios usados. Por fim, no último capítulo, as conclusões e sugestões de 

trabalhos futuros são mostradas. 
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2 REVISÃO BILIOGRÁFICA 

Neste capítulo, será apresentada o estado da arte na área de sistemas de monitoramento 

estrutural. Serão apresentados alguns trabalhos que apresentam modelos de análise da saúde 

de sistemas civis bem como os métodos e ferramentas utilizadas nas concepções destas 

propostas. 

2.1 Uso de comunicação sem fio no monitoramento de estruturas 

Lynch et al (2000) apresenta uma alternativa aos sistemas de monitoramento existentes. Ele 

apresenta que muitos destes equipamentos, montados para detecção de falhas, danos ou 

mesmo estudo do comportamento dinâmico das estruturas é algo que necessita de um alto 

investimento e muito susceptível a interferências externas. 

É então apresentado uma possiblidade da utilização de avanços tecnológicos para o 

desenvolvimento de aparatos de captação de dados e comunicação utilizando-se de 

microcontroladores e redes de comunicação sem fio. Também é demonstrado, que mesmo 

sendo amplamente utilizado acelerômetros como sensores destes modelos de monitoramento, 

o novo sistema apresentaria uma maior gama de compatibilidade com diversos sensores. 

A figura 2.1 demonstra a metodologia proposta pelo trabalho. Ela apresenta a substituição do 

sistema convencional utilizado, via cabos e de alto custo, por um novo modelo, mais simples 

e de menor custo, com a utilização de redes de comunicação sem fio. 

 

Figura 2.1 – Substituição do sistema de monitoramento de estruturas convencional, via cabos, 

para um sistema sem fio. 

Fonte: LYNCH et al, (2000). 
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Lynch et al (2003) possui o mesmo intuito de substituir o sistema antigo de monitoramento, 

que utiliza sensores com comunicação cabeada, em um novo método, com a presença de 

sistemas embutidos e transmissão sem fio. 

Um protótipo foi então desenvolvido, para que a tecnologia proposta fosse testada. Este 

protótipo foi montado baseado em um microcontrolador Atmel AVR AT90S8515. Os 

sensores utilizados se tratavam de acelerômetros. Seus dados eram captados através de um 

conversor A/D de 16 bits e tratado pelo sistema embutido. 

Para a comunicação, foi escolhido o Proxim RangeLAN2 modem. Um sistema wireless que 

comunica na frequência de 2.4 GHz, uma banda de frequência livre. É possível uma 

comunicação estável a distância máxima de 150 metros, podendo chegar a 300 dependendo 

do ambiente. 

Na figura 2.2 é possível ver o módulo desenvolvido, focando em seu reduzido tamanho, 

demonstrando como pode ser facilmente utilizado. Na figura 2.3 é apresentado como este 

modelo pode ser arranjado na estrutura. Para sua validação, foram adquiridos dados da 

estrutura e analisados usando programas específicos para este fim. Este sistema foi testado e 

comparado com modelos matemáticos, apresentando resultados favoráveis. 

 

Figura 2.2 – Protótipo da unidade de sensoriamento sem fio. 

Fonte: LYNCH et al, (2003). 
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Figura 2.3 – Esquema de montagem do sistema de monitoramento. 

Fonte: LYNCH et al, (2003). 

2.2 Aplicação de sistemas sem fio no monitoramento de estruturas 

Weng et al (2008) apresenta uma aplicação de sistemas wireless no monitoramento de pontes. 

Neste caso, mais especificamente, aplicabilidade em pontes estaiadas. Seu sistema não difere 

em muito de outros apresentados anteriormente ou vistos em outras literaturas. Apenas 

apresenta uma aplicação destes protótipos de instrumentação em monitoramento de estruturas 

civis. 

O foco do projeto é testar diferentes modelos matemáticos de análise de dados estruturais em 

pontes suspensas por cabos. Entretanto, demonstra na prática a aplicabilidade dos sistemas 

sem fio nestes modelos de monitoramento estrutural. 

Na figura 2.4 é possível observar como os dados são obtidos, tratados e disponibilizados 

através da rede sem fio, bem como uma visualização do protótipo utilizado nos estudos. 
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Figura 2.4 – Visão geral do projeto de hardware de um protótipo de sensor sem fio para 

aplicações de monitoramento estruturais. 

Fonte: WANG et al, (2007) apud WENG et al, (2008). 

Kurata et al (2012) desenvolve um sistema wireless com conexão à internet para o 

monitoramento de estruturas. Sua proposição é a utilização não apenas de uma rede de 

comunicação sem fio para interligação dos sensores e envio para central de monitoramento, 

mas que esses dados possam ser disponibilizados online através de um banco de dados. 

A aplicabilidade deste modelo é muito ampla, podendo ser adaptado para diferentes 

estruturas. O estudo e desenvolvimento, entretanto, foi proposto para utilização na ponte New 

Carquinez Suspension Bridge, Valejo, Califórnia. 

Outro diferencial deste protótipo é a possibilidade de carregamento das baterias das unidades 

de sensoriamento através de energia solar e/ou eólica. Em sua aplicação, já instalada e em 

funcionamento, era necessária uma pequena quantidade de cabos. Foram instalados 28 

sensores ao todo na ponte, estes eram interligados e seus dados enviados para centrais que 

disponibilizavam os dados na internet. Cada um dos ‘nós’ deste projeto é nomeado NARADA 

e sua funcionalidade pode ser visualizada na figura 2.5. 

 

Figura 2.5 – Sistema de monitoramento estrutural sem fio com acesso à Internet. 

Fonte: KURATA et al, (2012). 
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3 SISTEMAS TRADICIONAIS CABEADOS 

Existem diversos dispositivos de aquisição de dados disponíveis no mercado e que podem ser 

usados para o estudo de características dinâmicas em estruturas. Sistema simples e complexos 

capazes de amostrar de forma eficiente dados de acelerômetros e, consequentemente, 

vibrações. 

Além de fazer a aquisição de dados os sistemas de estudo de dinâmica muitas vezes possuem 

a possibilidade de fazer análises no domínio da frequência, fazendo assim não só a aquisição 

como o processamento dos dados. 

É usado no laboratório um destes dispositivos de aquisição de dados tradicionais via cabo 

disponíveis em mercado. O sistema usado é o AqDados, que será apresentado neste trabalho. 

3.1 AqDados 

Como dito anteriormente, hoje no laboratório utiliza-se de um sistema cabeado de captação de 

dados provindos de acelerômetros para o estudo de saúde estrutural de sistemas civis. O 

sistema de aquisição e tratamento de dados utilizado é produzido pela Lynx Tecnologia, uma 

empresa brasileira com sede em São Paulo. 

O módulo de condicionamento e aquisição de dados em questão é o ADS 2000 IP. Suas 

características estão apresentadas nas tabelas 3.1 e 3.2. Uma imagem do módulo é apresentada 

pela figura 3.1. 

Tabela 3.1 – Características do Módulo de Aquisição de Dados: Controlador de Aquisição. 
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Fonte: PEREIRA, (2005). 

Tabela 3.2 – Características do Módulo de Aquisição de Dados: Condicionador de Sinais. 

 

Fonte: PEREIRA, (2005). 

 

 

Figura 3.1 – Módulo de Aquisição de Dados. 

Fonte: PEREIRA, (2005). 

A captação dos dados é efetuada utilizando-se do software disponibilizado pela própria 

empresa, o AqDados, definido como um programa de aquisição de dados de uso geral, 

possuindo diversos recursos para facilitar o trabalho de configuração e calibração. Através 

dele podem ser coletados os dados provenientes dos sensores e salvos em disco, além de 

visualizar, em seu ambiente, estes dados em diversas formas. 

Os dados coletados podem ser analisados pelo AqDAnalysis, que é o modulo de análise e 

processamento de sinais que acompanha o AqDados. As figuras 3.2 e 3.3 apresentam uma 

amostra de como é o ambiente do AqDados e do AqDAnalysis respectivamente. 



24 

 

 

Figura 3.2 – Ambiente do software AqDados. 

Fonte: Lynx, (2014). 

 

 

Figura 3.3 – Ambiente do software AqDAnalysis. 

Fonte: Lynx, (2014). 

Este sistema de aquisição e análise de dados é utilizado no laboratório para coletar os dados 

de acelerômetros e se fazer o estudo de vibrações. Os resultados obtidos neste trabalho serão 

comparados com resultados obtidos por este sistema para validação. 
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4 SISTEMAS SEM FIO 

Os sistemas sem fio começam a mudar o cenário dos sistemas de instrumentação. 

Dispositivos de aquisição de dados remotos com transmissão de dados wireless são mais 

comuns e começam a ganhar espaço, principalmente com a melhoria dos sistemas de 

comunicação sem fio. Os principais componentes usados nestes sistemas são os 

microcontroladores, os dispositivos de comunicação sem fio e os sensores. 

4.1 Sistemas embutidos 

4.1.1 Definição 

Os sistemas embarcados ou sistemas embutidos são pequenos componentes eletrônicos 

programáveis utilizados no controle de processos lógicos e de periféricos. Utilizados em sua 

maioria em processos onde a robustez do controlador não é uma obrigatoriedade. 

Se assemelha aos sistemas computacionais não embarcados, como computadores por 

exemplo, possuindo em seu encapsulamento, um único chip, todos os componentes 

necessários para a realização do controle do processo. Por isso, se diferenciam dos 

microprocessadores por possuir, além da unidade lógica de processamento (ULA), memórias 

e periféricos de entrada e saída, sendo possível a armazenagem de softwares e comunicação 

com o mundo externo. 

Quando programado, um microprocessador segue uma sequência de instruções lógicas 

previamente salvas, atuando em suas saídas de acordo com uma lógica pré-estabelecida e 

baseado nas alterações que ocorram em seus dispositivos de entrada. 

Um grande avanço que o microcontrolador oferece, além do reduzido tamanho na confecção 

de sistemas automáticos, é a oportunidade de adaptá-lo a diversos sistemas. Por ser um 

modelo programável, pode-se produzir diferentes softwares baseados em cada aplicação.  

Sua aplicação nos dias de hoje se apresenta bem avançada, sendo utilizado em muitos dos 

equipamentos elétricos nas vidas das pessoas, como por exemplo geladeiras, fogões, 

televisores, celulares, alarmes, brinquedos. Estes equipamentos se utilizam dos 

microcontroladores para fazerem a automação ou controle básico das funcionalidades 

eletrônicas. 
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4.1.2 Elementos de um microcontrolador 

Como dito anteriormente, um microcontrolador possui em único chip uma Unidade de 

Processamento (CPU), dispositivos de entrada e saída e memórias. A figura 4.1 demonstra 

esta integração de diferentes elementos em único chip formando o microcontrolador. Neste 

caso, está destacado o Microprocessador (CPU), as memórias RAM e de programa e 

dispositivos de I/O. 

 

Figura 4.1 – Esquemático da estrutura interna de um microcontrolador. 

Fonte: SERÓDIO, (2011). 

4.1.2.1 CPU 

A Unidade Central de Processamento, ou em inglês, Central Processing Unity (CPU) é o 

elemento responsável pelo processamento das informações e de todos os dados no 

microcontrolador. É composto basicamente por uma Unidade Lógica Aritmética (ULA) onde 

todos as informações são processadas e possuem registradores, pequenos espaços de memória, 

necessários para guardar as informações a serem tratadas e os resultados de seu 

processamento. 

É o principal componente do microcontrolador por ser o responsável pelo tratamento de todos 

os dados, não sendo possível a automatização sem a sua presença. Quanto mais poderosa a 
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ULA de um processador, mais poderoso é o CPU e, assim, maior a quantidade de processos 

que podem ser tratados em um mesmo intervalo de tempo. 

4.1.2.2 Memória 

A memória é o elemento responsável por armazenar todos os dados necessários para o 

funcionamento do sistema embutido. Nela ficam salvas as informações provenientes das 

entradas e saídas, dos dados tratados pela CPU e o programa o qual o processador segue. 

Os tipos de memória são divididos em dois grandes grupos, as memórias voláteis e não 

voláteis. Voláteis são as memórias que tem suas informações apagadas, ou removidas, todas 

as vezes que o sistema é desenergizado, ou seja, quando desligado as informações são 

perdidas. As não voláteis são aquelas onde estas informações são mantidas para uso posterior. 

Ambas possuem aplicações distintas e são importantes. 

Em um microcontrolador, existem três tipos de memórias principais: ROM, RAM e memórias 

auxiliares. Cada uma delas possuem funcionalidades e características diferentes. 

A memória ROM, Read-only Memory, também conhecida como memória de programa, é um 

tipo de memória não volátil que pode ser usada para guardar dados em um sistema embutido 

permanentemente. O tipo de dado salvo na ROM em um sistema embutido é o software 

necessário para o funcionamento do dispositivo no controle dos processos lógicos. As 

informações contidas na ROM podem ser apenas lidas pelo processador. (NOERGAARD, 

2005). 

A memória RAM, Random Access Memory, é comumente chamada de memória central. 

Diferentemente da memória ROM, ela é uma memória volátil, sendo apagada toda vez que o 

sistema é desenergizado. Segundo Noergaard (2005), esta memória pode ser acessada 

diretamente e rapidamente pelo processador e suas informações podem ser acessadas, 

endereçadas e modificadas mais de uma vez. Geralmente usada para guardar as informações 

que estão sendo processadas. 

Memórias auxiliares são aquelas que não estão diretamente conectadas à central de 

processamento. São dispositivos externos que são utilizados para guardar informações, 

geralmente usados para salvamento de dados que não querem ser perdidos após o 

desligamento do sistema, ou que ocupam um espaço maior do que o disponível, ou ainda 

salvar as informações que desejam ser lidas em outros dispositivos. 
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4.1.2.3 Entrada e saídas 

São o meio de comunicação do microcontrolador com o mundo externo. Os componentes de 

entrada e saída num sistema embarcado são responsáveis pelo trânsito de informações 

entrando e saindo com os dispositivos externos conectados ao sistema embutido 

(NOERGAARD, 2005). Através das informações proveniente das I/O (Input e Output) é 

possível ao processador executar tarefas, tomar ações, e interagir com os diversos dispositivos 

externos. 

A comunicação pelo sistema de entrada e saída pode ser feito de forma serial ou paralela. Na 

comunicação serial, as informações são enviadas por um único caminho, e os bits são 

enviados sequencialmente, um após o outro, em intervalos de tempo pré-definidos. Na 

comunicação paralela, em cada “caminho” é enviado um único bit de informação, sendo 

necessários tantas ligações quanto o número de bits da informação a ser enviada. A 

comunicação paralela é bem mais veloz que a serial, porem demanda uma quantidade maior 

de portas para comunicação. A comunicação escolhida, deve ir de acordo com a necessidade. 

4.1.3 O Arduino 

Arduino é uma plataforma eletrônica de código aberto baseado em hardware e software de 

fácil utilização. É destinado a qualquer pessoa fazer projetos interativos. (ARDUINO, 2014) 

O Arduino foi projetado com a finalidade de ser de fácil entendimento, de fácil programação e 

de fácil aplicação, além de ser multiplataforma, podendo ser configurado em ambientes Linux, 

Mac OS e Windows. Além disso, um grande diferencial deste dispositivo é ser mantido por 

uma comunidade que trabalha na filosofia open-source, desenvolvendo e divulgando 

gratuitamente seus projetos. (DI RENNA et al, 2013) 

Portanto, o Arduino é um kit de desenvolvimento, criado na Itália no ano de 2005 com o 

intuito de ser um ambiente de fácil uso e como projeto aberto. Qualquer um pode desenvolver 

placas usando a mesma tecnologia, podendo ser feita inclusive manualmente, porém o uso de 

protótipos desenvolvidos industrialmente apresenta performance melhor, eliminando 

problemas elétricos além de possuírem preços populares. 

Existem muitas outras plataformas disponíveis no mercado que são semelhantes ao Arduino. 

Todas elas são ferramentas que transformam todos os pequenos e difíceis detalhes da 

programação de microcontroladores e transformam em um sistema de fácil uso. Porém, como 
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explicado por Arduino (2014), a plataforma Arduino oferece algumas vantagens frente a 

outros protótipos, como por exemplo: 

 Baixo Custo – As placas Arduino possuem um relativo baixo custo se comparado a 

outras plataformas de microcontroladores. Além disso, podem ser produzidas 

manualmente por se tratarem de uma plataforma de código aberto. 

 Plataforma Cruzada – O software funciona em Windows, Macintosh e Linux. 

 Ambiente de programação simples – O ambiente de programação é fácil de usar, 

sendo útil para usuários inexperientes, porém possui flexibilidade suficiente para o uso 

por usuários avançados. 

 Software extensível com código aberto – Por se tratar de uma plataforma aberta, com 

os códigos e projetos disponíveis podem ser expandidos por programadores 

experientes. A linguagem pode ser expandida através de bibliotecas em C++ e códigos 

escritos em AVR-C podem ser colocados diretamente dentro do programa Arduino. 

 Hardware extensível com código aberto – Assim como ocorre com o software, o 

hardware também é open-source, assim, diversos módulos para expansão da 

aplicabilidade Arduino podem ser criados facilmente. 

4.1.3.1 Linguagem de Programação do Arduino 

Além do hardware, como dito anteriormente, o Arduino possui também um software próprio 

para programação. A linguagem utilizada é nomeada Processing, baseada na linguagem 

C/C++, amplamente utilizada em sistemas embutidos, e, que se utilizada, possui um 

bootloader incluído no microcontrolador, não sendo necessário assim o uso de programadores 

externos para o chip, podendo ser programado por qualquer computador com o software 

instalado. 

O software utilizado é o Arduino IDE, que pode ser baixado diretamente do site da Arduino 

(www.arduino.cc) e o ambiente de programação é bem amigável e de fácil uso. Cada 

programa feito em Arduino são chamados de sketch e podem ser gravados diretamente no 

hardware pelo próprio software. Ele também disponibiliza um leitor de porta serial do 

computador, para uso mais rápido e prático. 
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4.2 Comunicação sem fio 

A comunicação entre os diversos dispositivos em um sistema de automação é indispensável. 

Se torna cada vez mais impossível ter qualquer tipo de controle em uma aplicação sem o uso 

de dispositivos de comunicação, ainda mais em um mundo onde tudo necessita estar 

conectado. 

Os sistemas de comunicação cabeados foram por muito tempo, e ainda hoje o são, utilizados 

para fazer esta comunicação. Porém, o seu uso se faz muito restrito dado que a ligação de 

cabos é algo que demanda muitos gastos e ocupa espaços. Esta dificuldade em dispor cabos, 

dado principalmente em locais apertados ou com uma enorme distância para comunicação, faz 

com que os sistemas tenham a tendência de usar os sistemas de comunicação sem fio. 

Como dito por Sheikh e Al-Moellam (2011), desde a sua introdução aproximadamente três 

décadas atrás, as tecnologias sem fio têm feito um progresso rápido. Os novos sistemas 

wireless agora oferecem altas taxas de dados com confiabilidade não obtidos uma década 

atrás. Esta transição tem aberto as portas para todas as esferas da economia, inclusive a 

monitoração e controle de plantas industriais. 

Com este desenvolvimento da tecnologia foi possível o aparecimento de diversas alternativas 

de redes sem fio e de protocolos. Sua principal função, no início, era a transmissão de dados 

de vídeo e voz, com elevadas taxas de transferência, que tornava o sistema caro e não viável a 

aplicações com transmissão de dados apenas.  

Mesmo com a criação de sistemas que respondessem a necessidades especificas de sensores 

existiam grandes problemas causados pela baixa interoperabilidade entre sistemas. Cada 

fabricante adotava soluções próprias dificultando a comunicação. 

Segundo Silva (2007), baseado nisso, a IEEE (Institute of Electrical and Electronics 

Engineers) liderou um grupo de trabalho para o desenvolvimento de um protocolo padrão 

para a comunicação wireless, resolvendo o problema da comunicação entre produtos de 

diferentes fabricantes. Este grupo desenvolveu o padrão IEEE 802.11 e considerou a 

existência de quatro grandes grupos de redes sem fio: 

WPAN – Wireless Personal Area Network: corresponde às tecnologias wireless de pequeno 

alcance, entre 10 e 100 metros. Esta área compreende a redes sem fios que utilizam 

dispositivos como os PDA’s, PC’s ou periféricos. Nela se enquadram tecnologias como o 
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Bluetooth, IrDA e ZigBee. O Bluetooth e o ZigBee possuem seus próprios subgrupos 

definidos como padrão IEEE 802.15.1 e IEEE 802.15.4 respectivamente. 

WLAN – Wireless Local Area Network: Usada frequentemente como extensão ou alternativa 

a redes de cabeamento convencional. Muito difundida no meio industrial e principalmente 

residencial por sua velocidade e alcance, situado entre os 100 e 300 metros. 

WMAN – Wireless Metropolitan Area Network: O objetivo desta área é o acesso de banda 

larga em redes de âmbito maior, com alcance próximo a 6 km. 

WWAN – Wireless Wide Area Network: é usado principalmente para serviços de 

telecomunicações (voz e dados), em longa distância de transmissão. É o grupo mais amplo em 

termo de alcance. 

4.2.1 Comparação entre Padrões 

Pela existência de diversos protocolos de comunicação, cada um com suas particularidades, 

quando há a necessidade do uso deste tipo de comunicação, deve-se atentar às propriedades da 

rede, para a escolha daquela que melhor se enquadra no projeto. 

É sabido que não existe uma tecnologia que é absolutamente melhor que outra, cada uma 

possui qualidades em uma área perdendo valor em outras. A definição de melhor rede 

depende da aplicabilidade no projeto em questão. 

Baseado nestes princípios, apresenta-se aqui um comparativo entre algumas redes mais usadas 

e amplamente estudadas, sendo disponíveis no mercado e facilmente encontradas em 

aplicações por todo o mundo. Escolheu-se as redes ZigBee, Bluetooth e WiFi. Cada uma delas 

possui o seu padrão próprio na IEEE, a saber, 802.15.4, 802.15.1 e 802.11b/g 

respectivamente. 

Provavelmente, os dois aspectos que mais são levados em conta na hora da escolha da rede de 

comunicação são a distância alcançada e a velocidade de transmissão dos dados, dois 

importantes fatores na comunicação e que são os principais limitantes de uma aplicação. A 

figura 4.2 apresenta um gráfico que relaciona a taxa de transmissão de dados (Data Rate) com 

a distância de comunicação (Range) e posiciona os protocolos. 



32 

 

 

Figura 4.2 – O panorama Wireless. 

Fonte: BAKER, (2005). 

Como dito, estes dois fatores costumam ser os mais limitantes quando se trata da escolha de 

uma rede wireless em um projeto. Diversos outros fatores devem ser levados em 

consideração. A tabela 4.1 faz um comparativo entre diversos fatores da comunicação entre 

estes tipos de rede. A análise deste gráfico concede total conhecimento para a definição da 

rede a ser usada. 

Tabela 4.1 – Resumo da comparação de tecnologias. 
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Fonte: SHEIKH e AL-MOELLAM, (2011). 

Com uma análise da tabela 4.1 e da figura 4.2 pode-se concluir que o padrão ZigBee é 

adequado a situações onde não se necessita de grandes velocidades de comunicação, usado 

principalmente para transferência de pequenos pacotes de dados, contudo, apresenta baixo 

consumo energético e um alcance razoável. O WiFi apresenta um alcance maior na 

comunicação, porém seu consumo energético é altíssimo, sendo recomendado para aplicações 

onde este não é um limitante, aplicação também onde se faz necessário o envio de grandes 

taxas de dados, usual em transferência de áudio e vídeo. O padrão Bluetooth se apresenta 

como uma alternativa intermediária a ambos. 

4.2.2 ZigBee 

As origens do ZigBee vêm desde 1998 quando a Motorola começou a trabalhar neste tipo de 

redes de baixo consumo de energia. O padrão IEEE 802.15.4 foi baseado na proposta 

apresentada pela Motorola em meados de 2001 e foi ratificada em Maio de 2003. Phillips, 

Motorola, Invensys, Honeywell e Mitsubishi se juntaram e formaram a ZigBee Alliance em 

meados de 2002 para desenvolverem e promoverem esta tecnologia e alavancar o padrão. 

(BACKER, 2005). 

O protocolo foi ratificado em Dezembro de 2004, apesar de ter sido apresentado ao mercado 

apenas em meados de 2005. A ZigBee Alliance apresenta nesta época em torno de 200 

afiliados de mais de 20 países do mundo, representando empresas, especialistas da área de 

telecomunicações e semicondutores e incluindo membros do IEEE. 

Farahani (2008) diz que o principal objetivo do padrão ZigBee são as aplicações alimentadas 

por baterias, onde a baixa taxa de transmissão de dados, o baixo custo e o longo tempo de 

vida das baterias são as principais necessidades. Na maioria das aplicações ZigBee os 

dispositivos tendem a ficar a maior parte do tempo em um estado de economia de energia 

conhecido como sleep-mode. Como resultado, dispositivos com transmissão ZigBee tem a 

capacidade de serem operados durante anos antes que as baterias sejam substituídas. 

4.2.2.1 Estrutura 

Como dito, o padrão ZigBee se baseia no padrão criado pelo IEEE, o IEEE 802.15.4. O 

principal objetivo deste grupo do IEEE foi o desenvolvimento da camada física (PHY Layer) 

e da camada de acesso ao meio (MAC Layer). A ZigBee Alliance, baseada nestas definições 
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definiu as camadas de rede e de aplicação. A figura 4.3 é uma representação gráfica das áreas 

de responsabilidade entre o padrão IEEE, ZigBee Alliance e o Usuário. 

 

Figura 4.3 – Pilha do Padrão IEEE 802.15.4. 

Fonte: CRAIG, (2004). 

4.2.2.1.1 Camada Física 

Segundo Eschner (2011) o modelo OSI regulamenta que esta camada é a responsável em 

tratar a transmissão de dados por meio de um canal de comunicação. Ela regulamenta o 

método, o meio físico pelo qual a rede irá comunicar. Define os parâmetros de modulação e a 

taxa de transferência por exemplo, necessários para estabelecer o vínculo. 

O padrão IEEE 802.15.4 apresenta 3 bandas de frequência na sua última versão que foi 

lançada em Setembro de 2006: 868-868.6 MHz, 902-928 MHz e 2400-2483.5 MHz. 

(FARAHANI, 2008) 

A banda de frequência de 868 MHz é utilizada na Europa, enquanto a frequência de 915 MHz 

é usada nos Estados Unidos. A banda de 2.4 GHz é usada em todo o mundo. A tabela 4.2 

apresenta um detalhamento destas frequências, apresentando a banda de frequência, a taxa de 

transmissão e a modulação usada. 
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Tabela 4.2 – Taxas de Transmissão de Dados e Frequências de Operação do Padrão IEEE 

802.15.4. 

 

Fonte: FARAHANI, (2008). 

4.2.2.1.2 Camada de Acesso ao Meio 

O principal papel da camada MAC é controlar o acesso aos canais de comunicação utilizando 

de mecanismo para que cada nó obtenha seu pacote de dados. Esta camada coordena quando e 

como cada dispositivo começará a transmitir, evitando assim conflitos com perda de dados, ou 

recebimento de dados errôneos. 

Existem dois métodos de acesso ao canal, o livre de contenção e o baseado em contenção. No 

sistema baseado em contenção o dispositivo utiliza do mecanismo CSMA-CA (Carrier Sense 

Multiple Access – Collision Avoidance) para verificar se o meio está livre e começar a 

comunicação. No sistema livre de contenção, cada dispositivo possui um intervalo de tempo 

especifico determinado pelo PAN (Personal Area Network). Neste intervalo sua comunicação 

é garantida e não há a necessidade do uso do CSMA-CA. A sincronização para este caso é 

feita por um pacote especial de controle chamado beacon. 

A utilização do modelo livre de contenção traz a vantagem da economia de energia, dado que 

o dispositivo pode ficar em sleep-mode enquanto não estiver no seu intervalo de tempo pré-

determinado. 

4.2.2.1.3 Camada de Rede 

Primeira camada hierárquica de responsabilidade da ZigBee Alliance e possui a 

responsabilidade de transportar os dados. Suas funcionalidades incluem basicamente: Detectar 
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os canais ativos em sua faixa de comunicação, criar uma rede local ou ingressar em uma já 

existente, encontrar dispositivos sobre um canal ativo, determinar os serviços suportados 

pelos dispositivos dentro da rede e proporcionar a capacidade de se comunicar com outro 

dispositivo. 

4.2.2.1.4 Camada de Aplicação 

A camada de aplicação é a camada de mais alto nível e contém as subcamadas Application 

Support Sublayer (APS), o Zigbee Device Object (ZDO) e a Application Framework (AF). 

Pretende assegurar uma correta gestão e suporte para as diversas aplicações. (SILVA, 2007) 

A subcamada APS é responsável por promover a transmissão de dados entre dois dispositivos 

da mesma rede e fornecer uma interface entre a camada de rede e a aplicação. 

O ZigBee Device Object implementa o perfil do dispositivo proporcionando as 

funcionalidades básicas que permitem a comunicação entre a APS e os objetos de aplicação. 

Por fim, a subcamada AF que é o ambiente onde são alocados os objetos de aplicação ZigBee. 

Esses objetos possuem funções definidas pelos fabricantes. 

Para exemplificar melhor a distribuição destas 4 camadas juntamente com as suas respectivas 

subcamadas e funcionalidades, a figura 4.4 apresenta uma representação gráfica mais 

aprofundada. 

 

Figura 4.4 – Detalhes da arquitetura protocolar ZigBee. 
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Fonte: SILVA, (2007). 

4.2.2.2 Funcionalidade 

O padrão IEEE 802.15.4 possui suporte para duas classes de dispositivos físicos, o FFD (Full 

Function Device) e o RFD (Reduced Function Device). O primeiro desempenhando a função 

de coordenador da rede, tendo acesso a todos os outros dispositivos. O segundo, limitado em 

sua configuração, não pode atuar como coordenador da rede. 

Baseados nessas classes anteriores, os dispositivos físicos correspondem a três tipos de 

dispositivos lógicos na funcionalidade da rede: Coordinator, Router e Endpoint. 

A tabela 4.3 exemplifica muito bem a distinção entre cada um dos dispositivos lógicos, 

associando ao tipo de dispositivo físico e a sua função na rede de comunicação. 

Tabela 4.3 – Redes ZigBee: dispositivos lógicos e suas funções. 

 

Fonte: SILVA, (2007). 

4.2.2.3 Topologia da Rede 

O padrão ZigBee suporta as topologias de rede estrela, malha e árvore. Em cada uma delas, os 

dispositivos lógicos apresentados acima são apresentados e possuem suas características 

especificas. Em todas elas, a rede é começada por um dispositivo Coordinator. 

4.2.2.3.1 Estrela 

Na topologia estrela, não é possível aos dispositivos comunicarem entre si. Toda a 

comunicação é feita pelo Coordinator, por onde passam todas as informações, que inicia e 
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mantem os dispositivos na rede. Utilizada principalmente em redes de pouca complexidade. A 

figura 4.5 apresenta uma conexão tipo estrela. 

 

Figura 4.5 – Topologia de rede: Estrela. 

Fonte: ESCHNER, (2011). 

4.2.2.3.2 Malha 

Nesta topologia, o Coordinator comunica com diversos outros dispositivos, os Routers 

ligados a ele são livres para comunicar com outro dispositivo Router. Desta forma, a rede 

pode se expandir indefinidamente, apenas acrescentando roteadores, apresenta também 

redundância, dado que se um roteador perder a conexão a comunicação pode ser efetivada por 

outros caminhos. A figura 4.6 representa uma conexão tipo malha. 

 

Figura 4.6 – Topologia de rede: Malha. 

Fonte: ESCHNER, (2011). 

4.2.2.3.3 Árvore 

Assim como na topologia tipo malha, há também a presença de dispositivos roteadores que 

expandem a comunicação da rede. Porém, a estratégia aqui é hierárquica, o Coordinator 

comunica com os Routers que se comunicam com os Endpoints, não sendo possível a 

comunicação entre dois roteadores. A figura 4.7 exemplifica este tipo de topologia.  
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Figura 4.7 – Topologia de rede: Árvore. 

Fonte: ESCHNER, (2011). 

4.3 Sensores 

4.3.1 Acelerômetros 

4.3.1.1 Definição e funcionamento 

Acelerômetros são sensores, ou transdutores, utilizados para medir aceleração. Normalmente 

são usados para captar a força de aceleração aplicada a uma massa acoplada à superfície do 

corpo a ser acelerado. (ELECTRONICS INFORMATION, 2007). 

Os acelerômetros em geral, são utilizados para medição da aceleração linear de um corpo que 

é obtida através da equação 4.1 amplamente utilizada nos estudos de física. Nesta equação, a 

aceleração é uma relação entre a variação da velocidade em função do tempo. 

      
  

  
   (4.1) 

Em que A(t) é a aceleração do corpo em um determinado instante t, ∂v/∂t a derivada da 

velocidade em relação ao tempo, ou a variação da velocidade em um certo intervalo de tempo. 

Tipicamente, os acelerômetros podem ser entendidos como um transdutor massa-mola em seu 

interior, neste caso, ele é constituído por uma massa de reação, com peso conhecido, suspenso 

por uma estrutura estacionária. Quando uma força é aplicada ao corpo de estudo, onde o 

acelerômetro está acoplado e este é então acelerado, a inércia faz com que este corpo tenda a 

ficar em repouso, aplicando assim uma força proporcional na estrutura estacionária, causando 

um deslocamento, este deslocamento é proporcional à força aplicada e à aceleração do corpo. 

A aceleração pode então ser obtida. 

A figura 4.8 representa bem o sistema descrito do funcionamento dos acelerômetros lineares 

em geral. Ela é uma representação generalista de um acelerômetro mecânico. 
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Figura 4.8 – Esquemático geral de um acelerômetro mecânico. 

Fonte: ROA, (2009). 

4.3.1.2 Tipos de acelerômetros 

Existem diversos tipos de acelerômetros, cada um deles com suas particularidades e 

especificações. Dependendo do tipo de aplicação, suas vantagens e desvantagens podem 

definir qual deve ser utilizado. 

Os acelerômetros mecânicos e os eletromecânicos, conhecidos também como micro 

acelerômetros ou MEMS, começam a ser utilizados mais frequentemente, porém ainda são 

divergentes as opiniões sobre sua precisão em sistemas de maior robustez. Dentre os 

mecânicos, os mais comuns são os acelerômetros de capacitância, os acelerômetros de 

material piezoelétricos e os de material piezoresistivos. Por se tratar de uma variedade alta de 

modelos, vamos focar este estudo nos acelerômetros mecânicos apresentados e também nos 

acelerômetros do tipo MEMS. 

4.3.1.2.1 Acelerômetros de capacitância 

Este tipo de acelerômetro baseia-se no princípio de funcionamento de um capacitor simples. 

O capacitor consiste de duas placas metálicas separadas por uma pequena distância, com 

algum material isolante entre elas. Quando se aplica uma certa diferença de potencial entre 

elas, uma quantidade de carga é acumulada nestas placas. De forma análoga, se a carga é 

mantida constante nestas placas, e o espaço entre estas placas varia, a tensão medida entre os 

terminas destas placas varia proporcionalmente.  

Baseado neste princípio são construídos os acelerômetros capacitivos, onde este espaço varia 

de acordo com a aceleração do corpo. Como explicado por Figueiredo et al (2007) uma 

aceleração da massa provoca variações no espaço entre uma placa fixa e outra móvel, presa a 

um sistema massa mola. Como resposta à aceleração, a capacidade elétrica varia, o que varia 
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o sinal de saída do circuito. A figura 4.9 exemplifica bem o funcionamento de um 

acelerômetro capacitivo. 

 

Figura 4.9 – Funcionamento do acelerômetro capacitivo. 

Fonte: GALVAN, (2013). 

4.3.1.2.2 Acelerômetros de material piezoelétrico 

Estes acelerômetros tem o princípio de funcionamento baseado nos cristais piezoelétricos, que 

possuem a característica de quando sujeitos a compressão gerarem um pequeno sinal elétrico. 

Esta característica é então utilizada para medição da aceleração. A massa neste caso é unida a 

um cristal piezoelétrico, em repouso ele apresenta uma certa compressão causada pela massa, 

gerando assim um sinal elétrico característico, quando acelerado, a massa obedece às leis da 

inércia e o cristal fica então submetidos a forças de compressão e tração gerando variações na 

tensão característica proporcionais à variação da aceleração, este princípio pode ser verificado 

na figura 4.10. 

 

Figura 4.10 – Esquemático do acelerômetro piezoelétrico. 

Fonte: Comitti, (2003). 
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4.3.1.2.3 Acelerômetros de material piezoresistivo 

Seu princípio de funcionamento é o mesmo utilizado para os acelerômetros piezoelétricos, 

porém neste caso, o material piezoelétrico é substituído por um piezoresistivo, onde a 

resistência varia de acordo com a compressão e tração. 

4.3.1.2.4 Micro-acelerômetros 

Os micro-acelerômetros são implementados em forma de chips eletrônicos baseados na 

tecnologia MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems). Esta tecnologia é uma das mais 

promissoras no campo dos sinais analógicos. Figueiredo et al (2009) explica que esta 

tecnologia explora as propriedades mecânicas do silicone, criando estruturas movíveis 

possibilitando, no caso dos acelerômetros, a medição de vibração em direções distintas. 

O sensor MEMS de um acelerômetro linear baseia-se numa estrutura de silicone, com 

interdigitações com partes fixas e móveis. A aceleração é então obtida pela leitura das 

variações dos espaçamentos entre estas ranhuras, que variam de acordo com o movimento. 

Estes sensores convertem então estes sinais para um sinal analógico e/ou digital. 

4.3.1.3 Principais propriedades dos acelerômetros 

Como descrito, os acelerômetros possuem características distintas dependendo da forma de 

sua fabricação, tipo de produção entre outros. Portanto, na hora de definir e utilizar um 

acelerômetro, algumas propriedades do mesmo devem ser levados em conta como por 

exemplo: quantidade de eixos, faixa de medição, formato de saída, tolerância, faixa de 

frequência. 

Os acelerômetros podem ser uniaxiais, biaxiais ou triaxiais, fornecendo informações em um, 

dois ou até três eixos simultaneamente. 

A faixa de medição representa qual a capacidade de medição do sensor, isto é, qual a faixa de 

aceleração que pode ser amostrada. É representada por valores negativos (desaceleração) e 

positivos (aceleração). É a principal propriedade utilizada para determinar o sensor, baseado 

na aplicação. A tabela 4.4 mostra algumas aplicações mais comuns baseadas nessas faixas de 

medição, nesta tabela, g representa a aceleração da gravidade. 

Tabela 4.4 – Relação da faixa de medida com a aplicação do acelerômetro. 
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Fonte: Adaptado SABER ELETRÔNICA, (2008). 

A tolerância ou sensibilidade informa a resolução mínima que o sensor oferece, normalmente 

pode se apresentar como um limitante dependendo da aplicação. Quando necessário uma 

maior precisão de resultados, ou medir variações extremamente pequenas é necessária uma 

sensibilidade maior. 

A maioria dos sensores apresentam uma saída analógica, onde a tensão ou corrente do sinal de 

saída variam de acordo com a aceleração medida. Porém, também existem aqueles que 

possuem uma saída digital, excluindo a necessidade de um conversor Analógico-Digital, sua 

saída utiliza de uma comunicação serial SPI ou I2C na maioria das vezes e depende da 

resolução do conversor A/D integrado utilizado. Também existem acelerômetros que 

fornecem um sinal de saída PWM (Modulado de acordo com a aceleração). 

Os acelerômetros, principalmente os piezoelétricos, apresentam uma curva de resposta 

variante em função da frequência. Esta curva de resposta pode ser observada na figura 4.11. 

As medições feitas pelo acelerômetro devem se confinar na porção linear desta curva 

característica. Portanto, eles apresentam uma gama de frequências onde a medição efetuada é 

precisa. A faixa de frequência linear do acelerômetro deve casar com a frequência necessária 

na aplicação. 
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Figura 4.11 – Curva de resposta característica de um acelerômetro piezoelétrico. 

Fonte: SEQUEIRA, (2014). 
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5 IDENTIFICAÇÃO E MONITORAMENTO ESTRUTURAL 

Existem diversos métodos utilizados para identificação e monitoramento de estruturas civis. 

Este estudo é feito há muito tempo, e diversos trabalhos foram realizados para elaboração de 

cada um destes modelos de processamento dos dados obtidos através de diversos sensores. 

Os métodos mais utilizados são os que utilizam a análise da resposta vibratória do sistema 

através do uso de acelerômetros. Com os acelerômetros é possível obter os padrões de 

vibração de uma estrutura e definir como ela se comporta. 

Com base nos dados captados pelos acelerômetros, diversos modelos matemáticos podem ser 

utilizados no intuito de definir a dinâmica do sistema e consequentemente a integridade 

estrutural do mesmo. Lynch et al (2007) utiliza-se de dois modelos amplamente disseminados 

no estudo de estruturas na tentativa de validar o sistema wireless proposto por ele. Um dos 

métodos efetua a transformada rápida de Fourier, FFT (Fast Fourier Transform), para obter a 

função da resposta no domínio da frequência. O outro método utiliza algoritmos de auto 

regressão que são sensíveis a danos estruturais. 

Estes são dois exemplos dos diversos modelos elaborados para este ramo. Por se tratar de um 

método de muita utilização em processamento de dados de maneira geral, de relativo fácil uso 

e grande aplicabilidade, o modelo utilizando FFT será utilizado na elaboração e validação 

deste trabalho. 

5.1 Transformada Rápida de Fourier (FFT) 

A transformada rápida de Fourier, ou FFT, é representado como uma forma mais rápida de se 

executar a DFT (Discrete Fourier Transform), ou Transformada Discreta de Fourier. A DFT é 

utilizada para se realizar a transformada de Fourier em sistemas discretos, ou seja, onde a 

amostragem é feita de forma digital. Através deste modelo foi possível a utilização da 

transformada de Fourier em sistemas discretos, como computadores. 

Basicamente, a transformada de Fourier visa transformar um sinal amostrado no domínio do 

tempo em sua representação no domínio da frequência. Esta transformada baseia-se na série 

de Fourier descoberta por Jean Baptiste Joseph Fourier no início do século 19. A série de 

Fourier diz que qualquer função periódica, independentemente de sua complexidade, pode ser 

representada pela soma de várias funções seno e cosseno com amplitude, fases e períodos 

determinados. Logo, qualquer função pode ser escrita como: 
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Onde os coeficientes a0, a1, a2, ..., b1, b2, são as amplitudes de cada uma dessas funções. A 

transformada de Fourier é um prolongamento da série de Fourier quando o período da função 

representada é alongada e deixou-se aproximar do infinito (TANEJA, 2008). 

A DFT segue o mesmo raciocínio e é utilizada para converter uma lista finita de amostras 

igualmente espaçadas em uma lista de coeficientes de uma combinação finita de senóides 

complexas. 

Como a DFT demanda uma grande quantidade de processamento de máquina para que seu 

cálculo seja feito, sua utilização em microprocessadores é muito lenta e inviável. Diversos 

esforços foram então empenhados para o desenvolvimento de um algoritmo que fizesse este 

cálculo de forma mais rápida, chegando assim à FFT, sendo um dos precursores do 

desenvolvimento do processamento digital. 

No caso do estudo de estruturas, a FFT é utilizada na transformação dos sinais amostrados no 

domínio do tempo para o domínio da frequência. Um conjunto de amostras, geralmente 2
n
, em 

cada nó do acelerômetro na estrutura é submetido ao algoritmo da FFT e a resposta no 

domínio da frequência é então obtida. Esta resposta pode assim ser estudada e comparada com 

as respostas esperadas pelos cálculos teóricos baseados nas especificações da estrutura, 

fazendo assim um estudo se esta se apresenta danificada. 
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6 DESENVOLVIMENTO DO NOVO SISTEMA 

6.1 Montagem do protótipo 

Como a maioria dos sistemas de aquisição de dados, o proposto se divide em dois grupos 

principais hardware e o software. O hardware é a parte física do sistema, sendo representado 

por cada uma das unidades de aquisição/transmissão de dados também chamados de ‘nós’, 

pelo adaptador XBee-USB e pelo computador com o programa instalado. O software é 

composto pela programação usada em cada um dos nós e pela IHM (Interface Homem 

Máquina) programada no computador. 

6.1.1 Hardware 

6.1.1.1 GY-521 

O GY-521 é uma placa desenvolvida a partir do circuito integrado MPU-6050 e possui 

embutido todo o circuito necessário para funcionamento do mesmo, a saber, um regulador de 

tensão e todo o circuito de condicionamento do sinal. 

A escolha por este dispositivo se deu, primeiramente, pelo custo de compra do mesmo. Por 

apresentar boas características, aliadas a um baixo preço de compra, a escolha por este 

dispositivo se fez viável. Também foi levado em conta o fato de a saída do acelerômetro 

apresentar uma saída digital, excluindo a necessidade de um conversor, com uma alta 

resolução de conversão de 16 bits. 

O MPU-6050 é um circuito integrado que combina um acelerômetro de três eixos, um 

giroscópio de três eixos e um processador digital de movimento, além de um sensor de 

temperatura integrado.  

As principais características do acelerômetro, segundo a InvenSense (2013) são: 

 Acelerômetro de três eixo com saída digital e com uma faixa de medição programável de 

±2g, ±4g, ±8g, ±16g 

 Um conversor analógico-digital de 16 bits integrado 

 Corrente operacional normal de 500µA 

 Modo de baixo consumo de corrente: 10µA a 1.25Hz, 20µA a 5Hz, 60µA a 20Hz, 110µA 

a 40Hz. 

 Detecção da orientação com uma sinalização da mesma automaticamente 
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A tabela 6.1 apresenta as especificações do acelerômetro, baseados em uma tensão de 

alimentação VDD = 2.375V – 3.45V e temperatura ambiente TA = 25ºC. 

Tabela 6.1 – Especificações do acelerômetro. 

 

Fonte: INVENSENSE, (2013). 

Analisando a tabela é facilmente observável que este acelerômetro não possui todas as 

características necessárias para estudo de características dinâmicas em qualquer estrutura. Por 

se tratar de um acelerômetro do tipo MEMS sua utilização como instrumento calibrado de 

medição necessita certos cuidados. Ele ainda apresenta uma frequência de medição não tão 

elevada, mas para um primeiro protótipo sua utilização é formidável. 

6.1.1.2 Arduino Nano 

Existem diversos kits Arduino produzidos e espalhados pelo mundo. A plataforma escolhida 

foi o Arduino Nano. A principal característica analisada foi o seu reduzido tamanho, podendo 

ser acoplado a uma pequena placa de circuito impresso com os demais componentes 

necessários a cada ‘nó’ do sistema proposto. Outro fator levado em conta, foi a presença já 

embutida na placa da comunicação USB não incluída em placas Arduino ainda menores. 
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Apesar de apresentar uma memória restrita, como muitas das placas Arduino, ela possui uma 

boa capacidade de leitura e envio de variáveis, sendo suficiente para a aplicação. A figura 6.1 

apresenta uma imagem da placa em questão. Além disso proporcionará uma facilidade de uso 

por parte dos estudantes de engenharia Civil por se tratar de uma plataforma de uso bem mais 

fácil que a utilização de um microcontrolador PIC ou ARM. 

 

Figura 6.1 – Arduino Nano frente e verso, respectivamente. 

Fonte: ARDUINO, (2014). 

As principais características e funcionalidade apresentadas pelo Arduino Nano Rev. 3 são: 

 Microcontrolador Atmel ATmega 328; 

 Tensão de operação de 5V; 

 Tensão de alimentação recomendada de 7-12V; 

 Tensões limites de alimentação de 6-20V; 

 14 pinos de entrada e saída digitais, sendo 6 deles providos de saídas PWM; 

 8 entradas analógicas; 

 40 mA de corrente continua por pino; 

 32 KB de memória flash, das quais 2 KB é usada pelo bootloader; 

 2 KB de memória SRAM; 

 1 KB de memória EEPROM; 

 Velocidade de clock de 16 MHz; 

 Dimensões: 45 x 18 mm 

6.1.1.3 Módulo XBee 

Um dos módulos da ZigBee Alliance mais conhecidos e usados chama-se XBee. Ele foi 

desenvolvido pela empresa Digi International, fabricante de dispositivos de comunicação sem 

fio. 
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O XBee é um módulo que possui o protocolo ZigBee embarcado no microcontrolador, 

facilitando o uso. Possui dois modelos básicos, o XBee e o XBee-PRO. As funcionalidades e 

características de ambos é a mesma, diferenciando apenas pela potência de transmissão, que 

se faz maior no XBee-PRO, alcançando uma área de comunicação mais abrangente que o 

primeiro modelo. 

A tabela 6.2 apresenta as principais características do módulo XBee, produzido pela 

MaxStream. A tabela representa uma parte do manual do módulo. 

Tabela 6.2 – Principais características do módulo XBee. 

 

Fonte: MAXSTREAM, (2007). 

6.1.1.4 Unidade de coleta/envio de dados 

Cada uma das unidades de aquisição/transmissão de dados seria formada uma placa GY-521 

para captação da aceleração, um módulo XBee-PRO para transmissão de dados e um por um 

Arduino Nano para fazer o processamento dos dados. O circuito de um ‘nó’ pode ser 

visualizado na figura 6.2. Além do circuito de aquisição/transmissão de dados há também um 

circuito para análise da tensão fornecida pela bateria ao sistema, havendo uma forma de avisar 

caso a bateria esteja descarregando. A figura 6.3 apresenta o circuito físico montado. 



51 

 

 

Figura 6.2 – Circuito da unidade de coleta/envio de dados. 

 

 

Figura 6.3 – Unidades de aquisição/transmissão de dados. 

Chama-se a atenção para a presença de jumpers nos pinos RX e TX conectados ao XBee. 

Portanto, enquanto sendo programado ou usado com o computador, deve ser feita a abertura 

dos jumpers para que não haja interferência na comunicação. Optou-se por sua utilização pelo 

fato de o Arduino Nano possuir apenas uma porta serial, usada tanto para a comunicação com 

o XBee quanto com o computador. 

Também é possível ver na placa, no canto inferior direito o LED que mostra quando a bateria 

está começando a descarregar. Após a tensão da bateria atingir um certo valor, o LED acende 

para avisar que esta deve ser trocada ou recarregada. 
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6.1.2 Software 

6.1.2.1 Programação Arduino 

Cada um dos ‘nós’ possui um Arduino Nano embutido, como já foi dito anteriormente. Este 

Arduino necessita de ser programado para que cumpra com o papel de coletar os dados 

provenientes do acelerômetro e enviá-los através do módulo XBee. A programação foi 

desenvolvida no IDE do próprio Arduino. 

Como previamente descrito, a comunicação com o acelerômetro seria via I2C, uma 

comunicação serial que usa apenas dois fios. Sua utilização em programa é simples de 

executar. A aceleração em um dos eixos é lida a cada ciclo de programa e enviado via serial a 

uma frequência de 50 Hz caso um valor específico seja recebido via serial.  

A transmissão de dados só é iniciada quando o microcontrolador recebe um sinal enviado pela 

central, que é enviado a todos os ‘nós’ no mesmo instante. Este mecanismo é usado para 

sincronizar os diversos nós, não havendo grandes divergências de tempo entre a aquisição e 

envio entre eles dado que é de fundamental importância que não haja grande diferenças de 

tempo entre as amostragens. 

O código usado nos ‘nós’ é o mesmo, divergindo apenas pelo número usado para cada um.  

Este código está disponível no apêndice 1. 

6.1.2.2 IHM 

A interface Homem-Máquina foi desenvolvida através da utilização do software Matlab. Um 

software desenvolvido pela MathWorks que se apresenta como uma linguagem de alto nível e 

um ambiente interativo para computação numérica, visualização e programação. É altamente 

utilizado para processamento de dados e calculo numérico avançado. 

Mais especificamente, este ambiente de programação possui uma interface gráfica para 

desenvolvimento, de forma simples, de uma interação mais amigável com o usuário. Esta GUI 

foi utilizado para desenvolvimento da IHM. 

A figura 6.4 apresenta uma imagem do ambiente de interação criado. Nele podem ser vistos 

os dados provenientes dos acelerômetros progressivamente nos gráficos à esquerda, e nos 

gráficos à direita a transformada rápida de Fourier. O código usado para criação desta IHM 

pode ser visto no Apêndice 2. 
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Figura 6.4 – IHM. 

6.1.3 O sistema proposto 

O sistema proposto por este trabalho é a montagem de uma rede com diversas unidades de 

aquisição/transmissão de dados, conectados a uma central que recebe o dado de cada um 

destes ‘nós’ e processa através do software proposto. A rede seria elaborada com topologia 

em estrela, onde haveria um coordenador conectado ao computador e todos os ‘nós’ seriam 

Endpoints distribuídos na estrutura. 

A figura 6.5 exemplifica esta configuração. Neste caso há a presença de quatro ‘nós’ 

distribuídos em uma viga, que transmitem os dados para o coordenador. Este por sua vez se 

comunica com o computador onde a IHM faz o processamento e produz a visualização dos 

mesmos por meio de gráficos. 

 

Figura 6.5 – Esquemático do sistema. 
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7 ANÁLISE DE RESULTADOS 

Para realização de testes em laboratório do sistema proposto, a fim de sua validação, foi usado 

uma viga bi-apoiada com as dimensões de 905 mm de comprimento, 19,1 mm de largura e 

12,4 mm de altura feita de uma liga de cobre e zinco pesando 734,2 gramas. As frequências 

naturais do primeiro e segundo modo foram calculadas analiticamente como sendo de 30,7 e 

122,8 Hz respectivamente.  

Primeiramente foi usado apenas um acelerômetro, localizado ao centro da viga como pode ser 

visualizado nas figuras 7.1 e 7.2. Deste modo é possível obter a frequência do primeiro modo 

da viga. 

 

Figura 7.1 – Aquisição com um acelerômetro conexão com fio. 

 

 

Figura 7. 2 – Aquisição com um acelerômetro conexão sem fio. 

Após a montagem do experimento começou a gravação dos dados da aceleração e um impulso 

foi aplicado à viga para que ela entrasse em vibração e os dados foram gravados em intervalo 

de tempo suficiente para que ela voltasse ao estado de repouso chamado de regime 

permanente. Os dados foram obtidos em experimentos com características semelhantes, não 

sendo exatamente as mesmas condições aplicadas a cada ensaio, visto que o mais importante 

aqui é a obtenção das frequências modais e de amortecimento, características no domínio da 

frequência e invariantes com a amplitude do sinal amostrado. 

A figura 7.3 apresenta os gráficos da aceleração no domínio do tempo obtidos pelos sistemas 

com e sem fio separadamente, na figura 7.4 os gráficos foram então sobrepostos. No sistema 

sem fio a frequência de amostragem foi 50 Hz. O sistema cabeado foi amostrado em 50 Hz e 

500 Hz. Nas figuras 7.5 e 7.6 é possível visualizar os gráficos no domínio da frequência para 

o mesmo experimento anterior e na mesma sequência. 
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Figura 7.3 – Resposta no domínio do tempo para um acelerômetro – Gráficos separados. 

 

 

Figura 7.4 – Resposta no domínio do tempo para um acelerômetro – Gráficos sobrepostos. 
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Figura 7.5 – Resposta no domínio da frequência para um acelerômetro – Gráficos separados. 

 

 

Figura 7.6 – Resposta no domínio da frequência para um acelerômetro – Gráficos 

sobrepostos. 

Analisando os gráficos no domínio do tempo, pode-se ver que todos os três casos mostram 

como o sistema é subamortecido e sua resposta à excitação se comporta da mesma forma. 

Contudo, é possível visualizar também que o sistema sem fio apresenta diferenças facilmente 

perceptíveis em relação aos demais sinais. 

Pode-se ver nos gráficos no domínio do tempo que o sinal amostrado pelo sistema sem fio 

tem um amortecimento mais lento que o sinal dos dois sistemas cabeados, gastando mais 
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tempo para chegar ao regime permanente. Há também a presença de batimentos no sistema 

sem fio que não são vistos nos outros dois ensaios. 

Algumas hipóteses são levantadas para explicação destas divergências entre o sinal amostrado 

pelo sistema proposto e o cabeado. O batimento é causado por problemas mecânicos do 

sistema, provindo de vibrações extras presentes no acelerômetro e ou na unidade proposta. 

Como o acelerômetro neste caso está embutido na placa da unidade, esta placa está 

provavelmente vibrando em frequências que não ocorrem na viga pois também apresenta 

características dinâmicas próprias. 

Podemos analisar pelos gráficos das respostas no domínio da frequência que todos os sistemas 

apresentam frequência de vibração divergente entre si e todas elas divergentes da frequência 

natural calculada analiticamente. Estas variações ocorreram por dois motivos. O primeiro 

motivo se faz pelo fato de os sinais amostrados com taxa de 50 Hz não caracterizam muito 

bem a onda e, portanto, amostram um sinal com frequência divergente da real. Outro motivo é 

que em nenhum dos ensaios, a massa dos acelerômetros pode ser considerada desprezível, 

visto que estão em mesma ordem de grandeza, a massa da unidade proposta é de 111,7 

gramas e a do acelerômetro cabeado de 39,7 gramas. 

Todavia, podemos perceber que todos os três ensaios apresentam uma frequência amostrado 

próxima àquela calculada analiticamente, sendo o valor encontrado com a amostragem de 500 

Hz considerada a mais precisa. 

Optou-se por fazer experimento parecido, agora utilizando de dois acelerômetros, localizados 

na mesma viga de forma a ficar igualmente espaçados entre si e das extremidades. Este novo 

exemplo pode ser visto nas figuras 7.7 e 7.8. Neste caso, tentaria se obter a frequência do 

segundo modo e também do primeiro. 

 

Figura 7.7 – Aquisição com dois acelerômetros conexão com fio. 

 

 

Figura 7.8 – Aquisição com dois acelerômetros conexão sem fio. 
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Os resultados no domínio do tempo para cada um dos acelerômetros em cada um dos sistemas 

podem ser observados nas figuras 7.9, 7.10, 7.11 e 7.12. Eles são apresentados da mesma 

forma que o experimento anterior onde a primeira figura apresenta os gráficos separados e a 

figura subsequente os gráficos sobrepostos. Os gráficos no domínio da frequência são 

observados nos gráficos 7.13, 7.14, 7.15 e 7.16. 

 

Figura 7.9 – Resposta no domínio do tempo para dois acelerômetros – Acelerômetro 1 – 

Gráficos separados. 

 

 

Figura 7.10 – Resposta no domínio do tempo para dois acelerômetros – Acelerômetro 1 – 

Gráficos sobrepostos. 
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Figura 7.11 – Resposta no domínio do tempo para dois acelerômetros – Acelerômetro 2 – 

Gráficos separados. 

 

 

Figura 7.12 – Resposta no domínio do tempo para dois acelerômetros – Acelerômetro 2 – 

Gráficos sobrepostos. 
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Figura 7.13 – Resposta no domínio da frequência para dois acelerômetros – Acelerômetro 1 – 

Gráficos separados. 

 

 

Figura 7.14 – Resposta no domínio da frequência para dois acelerômetros – Acelerômetro 1 – 

Gráficos sobrepostos. 
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Figura 7.15 – Resposta no domínio da frequência para dois acelerômetros – Acelerômetro 2 – 

Gráficos separados. 

 

 

Figura 7.16 – Resposta no domínio da frequência para dois acelerômetros – Acelerômetro 2 – 

Gráficos sobrepostos. 

O sistema sem fio neste experimento apresentou resultados semelhantes aos observados para 

apenas um acelerômetro, podendo perceber que os batimentos continuam ocorrendo e a 

frequência modal está defasada. Ainda percebe-se a defasagem entre as frequências naturais 

obtidas.  



62 

 

8 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo de características dinâmicas de sistemas estruturais apesar de não ser amplamente 

utilizado nos projetos de construção civil atuais no Brasil é importante e pode evitar 

catástrofes e desastres. Os estudos nesta área crescem exponencialmente em países com 

problemas naturais mais graves e recorrente porém anda a passos curtos no âmbito brasileiro. 

Todavia é notável esforços por parte dos novos pesquisadores para mudanças neste cenário. 

A criação e desenvolvimento de sistemas para análise de saúde estrutural é extremamente 

importante para o avanço das pesquisas neste ramo. Estes sistemas apresentam um avanço 

muito grande no estudo de dinâmica estrutural e na identificação de sistemas civis. 

Neste trabalho foi desenvolvido um modelo de sistema de aquisição de dados remoto, onde 

não há a necessidade de cabos, reduzindo custos de produção, instalação e manutenção do 

aparato de aquisição. Este sistema é extremamente útil em uma estrutura civil de grande porte, 

visto que na maioria das vezes é impossível alocar uma quantidade grande de cabos. 

A criação de protótipos como este é altamente passível de investimentos, visto que não é 

facilmente encontrado sistemas semelhantes desenvolvidos para uso nestas mesmas 

aplicações. Seria financeiramente compensativo para aqueles que primeiro explorarem o 

mercado com um produto competitivo e robusto. 

Verifica-se porém que muito estudo tem que ser desenvolvido nesta área ainda. Existem 

poucos modelos em criação no mundo, contudo são a melhor forma de avançar os 

conhecimentos em dinâmica estrutural.  

Para que um sistema seja confiável e passível de utilização ele deve principalmente ter uma 

alta taxa de amostragem, para que as frequências de vibração da viga possam ser obtidas com 

boa resolução. Outra característica necessária é a confiabilidade de que todos os dados serão 

amostrados, enviados e recebidos pelo destinatário, não possuindo assim perda de pacote de 

dados essenciais para os estudos. 

Como proposta de trabalhos futuros, para uma melhoria do sistema no intuito de seu uso 

confiável em estudo de dinâmicas estruturais deve-se como prioridade principal aumentar a 

taxa de amostragem, aumentado consequentemente a taxa de transmissão de dados. Deve-se 

também diminuir as perdas de dados que acontecem na comunicação, procurando eliminá-las. 



63 

 

Também é necessário resolver os problemas físicos apresentados neste modelo, que estão 

causando batimentos e alterações nas respostas do sistema. Para isto, pode-se optar por um 

melhoramento do hardware para eliminar as frequências a mais ocorrendo nas unidades. Isto 

pode ser feito fixando melhor o acelerômetro à placa e também a placa à estrutura ou mesmo 

retirar o acelerômetro da unidade fixando-o diretamente à estrutura.  

É interessante também a utilização de um acelerômetro de melhor precisão, para uma resposta 

mais confiável. O acelerômetro usado é do tipo MEMS, de baixo custo mas que porém não 

apresenta uma grande faixa de frequência amostrada. Isto afetaria os resultados de um projeto 

comerciável. 

Além destas mudanças, pode-se também melhorar o sistema adotando medidas como: 

 Processar a FFT dentro do próprio microcontrolador, reduzindo o processamento 

necessário na IHM; 

 Utilização de ambientes de programação gráfica mais rápidos do que o Matlab, que 

necessita de uma alta taxa de processamento; 

 Execução de experimentos em estruturas onde a massa da unidade possa ser 

considerada desprezível; 

 Melhoria do método de sincronização entre os nós, diminuindo tempo divergente entre 

as amostras de diferentes nós; 

 Introdução de um circuito para análise do status do sensor e dos demais componentes 

presentes nos ‘nós’ com posterior transmissão desses status para a IHM. 
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APÊNDICE 1 
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APÊNDICE 2 

%Programa usado para criação e uso da IHM 
%IHM projetada e testada para utilização com 2 nós 
function varargout = Tratamento2(varargin) 
% TRATAMENTO2 MATLAB code for Tratamento2.fig 
%      TRATAMENTO2, by itself, creates a new TRATAMENTO2 or raises the 

existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = TRATAMENTO2 returns the handle to a new TRATAMENTO2 or the 

handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      TRATAMENTO2('CALLBACK',hObject,eventdata,handles,...) calls the 

local 
%      function named CALLBACK in TRATAMENTO2.M with the given input 

arguments. 
% 
%      TRATAMENTO2('Property','Value',...) creates a new TRATAMENTO2 or 

raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs 

are 
%      applied to the GUI before Tratamento2_OpeningFcn gets called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 

application 
%      stop.  All inputs are passed to Tratamento2_OpeningFcn via varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIacel_1, GUIHANDLES 

  
% Edit the above text to modify the response to help Tratamento2 

  
% Last Modified by GUIDE v2.5 03-Dec-2014 18:45:31 

  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @Tratamento2_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @Tratamento2_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 

  

  
% --- Executes just before Tratamento2 is made visible. 
function Tratamento2_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
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% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user acel_1 (see GUIacel_1) 
% varargin   command line arguments to Tratamento2 (see VARARGIN) 

  
% Choose default command line output for Tratamento2 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

  
%Declaração de todas as variáveis globais usadas nesta função 
%points -> Numero de pontos de amostragem usados na FFT 
%time1 e time2 -> usados para armazenar os tempos de amostragem dos nós 
%acel_1 e acel_2 -> usados para armazenar as acelerações 
%count1 e count2 -> usados para armazenar a quantidade de pontos amostrados 
%max e min -> intervalos dos gráficos 
%plotGraph(1, 2, 3, 4) -> usados para se referir a cada um dos 4 gráficos 
%frequency -> intervalo de frequência dos gráficos da FFT 
%acel_1_f e acel_2_f -> valores resultantes da FFT 
global points time1 acel_1 time2 acel_2 count1 count2 scrollWidth max min 

plotGraph1 plotGraph2 plotGraph3 plotGraph4 plotGrid frequency acel_1_f 

acel_2_f; 

  
plotGrid = 'on';                % 'off' to turn off grid 
min = -2;                     % set y-min 
max = 2;                      % set y-max 
scrollWidth = 10;               % display period in plot, plot entire 

acel_1 log if <= 0 

  
%Definindo valores iniciais das variáveis, resetando a maioria dos valores 
points = 2000; 
time1 = 0; 
acel_1 = 0; 
count1 = 0; 
acel_1_f = 0; 
time2 = 0; 
acel_2 = 0; 
count2 = 0; 
acel_2_f = 0; 
frequency = 25/(points/2-1)*(0:(points/2-1)); %Frequencia definida como 

metade da frequência de amostragem igual a 20Hz 

  
%Set up Plot2 - FFT Nó 1 
axes(handles.axes2); %Escolhe o local correto para plotar o gráfico 
cla; %Limpa o gráfico 
plotGraph2 = plot(frequency,acel_1_f); 
%Inicializa o gráfico, setando o necessário 
title('Transformada Nó 1','FontSize',15); 
xlabel('Frequencia (Hz)','FontSize',10); 
ylabel('Variação','FontSize',10); 
axis([0 10 -5 5]); 
grid(plotGrid); 

  
%Set up Plot4 - FFT Nó 2 
axes(handles.axes4); %Escolhe o local correto para plotar o gráfico 
cla; %Limpa o gráfico 
plotGraph4 = plot(frequency,acel_2_f); 
%Inicializa o gráfico, setando o necessário 
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title('Transformada Nó 2','FontSize',15); 
xlabel('Frequencia (Hz)','FontSize',10); 
ylabel('Variação','FontSize',10); 
axis([0 10 -5 5]); 
grid(plotGrid); 

  
%Set up Plot1 - Aceleração Nó 1 
axes(handles.axes1); %Escolhe o local correto para plotar o gráfico 
cla; %Limpa o gráfico 
plotGraph1 = plot(time1,acel_1); 
%Inicializa o gráfico, setando o necessário 
title('Vibração Nó 1','FontSize',15); 
xlabel('Tempo (s)','FontSize',10); 
ylabel('Aceleração (*10 m/(s^2))','FontSize',10); 
axis([0 10 min max]); 
grid(plotGrid); 

  
%Set up Plot3 
axes(handles.axes3); %Escolhe o local correto para plotar o gráfico 
cla; %Limpa o gráfico 
plotGraph3 = plot(time2,acel_2); 
%Inicializa o gráfico, setando o necessário 
title('Vibração Nó 2','FontSize',15); 
xlabel('Tempo (s)','FontSize',10); 
ylabel('Aceleração (*10 m/(s^2))','FontSize',10); 
axis([0 10 min max]); 
grid(plotGrid); 

  

  
% UIWAIT makes Tratamento2 wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 

  

  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = Tratamento2_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user acel_1 (see GUIacel_1) 

  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 

  

  
% --- Executes on button press in Conecta. 
function Conecta_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to Conecta (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user acel_1 (see GUIacel_1) 
clear s; 
global s; %Variável para armazenamento da Porta Serial 
global serial_Port; %Variável auxiliar para definição da porta serial a ser 

usada 

  
%Define a porta serial de acordo com o escolhido pelo usuário 
serial_Port = get(findobj(gcf,'Tag','COM'),'Value'); 
serial_Port = strcat('COM',num2str(serial_Port)); 

  
%Define s como uma porta serial 
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s=serial(serial_Port, 'BaudRate',57600); 

  
%Faz a conexão com a porta serial 
fopen(s); 

  
%Seta os botões de acordo com o necessário 
set(findobj(gcf,'Tag','Conecta'),'String','Conectado'); 
set(findobj(gcf,'Tag','Conecta'),'Enable','off'); 
set(findobj(gcf,'Tag','Desconecta'),'String','Desconectar XBee'); 
set(findobj(gcf,'Tag','Desconecta'),'Enable','on'); 
set(findobj(gcf,'Tag','COM'),'Enable','off'); 
set(findobj(gcf,'Tag','Sync'),'String','Sincronizar'); 
set(findobj(gcf,'Tag','Sync'),'Enable','on'); 
set(findobj(gcf,'Tag','Desync'),'String','Não Sincronizado'); 
set(findobj(gcf,'Tag','Desync'),'Enable','off'); 

  

  

  
% --- Executes on button press in Desconecta. 
function Desconecta_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to Desconecta (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user acel_1 (see GUIacel_1) 

  
global s; %Variável para armazenamento da Porta Serial 

  
%Limpa todas as variáveis e todos os gráficos 
clear node count1 count2 plotGraph1 frequency acel_1 acel_1_f acel_2 

acel_2_f time1 time2; 
axes(handles.axes1); 
cla; 
axes(handles.axes2); 
cla; 
axes(handles.axes3); 
cla; 
axes(handles.axes4); 
cla; 

  
%Seta os botões de acordo com o necessário 
set(findobj(gcf,'Tag','Conecta'),'String','Conectar Xbee'); 
set(findobj(gcf,'Tag','Conecta'),'Enable','on'); 
set(findobj(gcf,'Tag','Desconecta'),'String','Desconectado'); 
set(findobj(gcf,'Tag','Desconecta'),'Enable','off'); 
set(findobj(gcf,'Tag','COM'),'Enable','on'); 
set(findobj(gcf,'Tag','Sync'),'String',' '); 
set(findobj(gcf,'Tag','Sync'),'Enable','off'); 
set(findobj(gcf,'Tag','Desync'),'String',' '); 
set(findobj(gcf,'Tag','Desync'),'Enable','off'); 

  
%Fecha a comunicação serial e deleta a porta 
fclose(s); 
delete(s); 
clear s; 

  
% --- Executes on selection change in COM. 
function COM_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to COM (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user acel_1 (see GUIacel_1) 
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% Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns COM contents as 

cell array 
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from COM 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function COM_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to COM (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  
function Sync_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to Sync (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
global s; %Variável para armazenamento da Porta Serial 
global aux; %Variável auxiliar para sincronização da rede e plotagem dos 

gráficos 

  
%Declaração de todas as variáveis globais usadas nesta função 
global points node count1 count2 max min plotGraph1 plotGraph2 plotGraph3 

plotGraph4 frequency acel_1_f acel_2_f time1 acel_1 time2 acel_2; 

  
%Seta os botões de acordo com o necessário 
set(findobj(gcf,'Tag','Sync'),'String','Sincronizado'); 
set(findobj(gcf,'Tag','Sync'),'Enable','off'); 
set(findobj(gcf,'Tag','Desync'),'String','Dessincronizar'); 
set(findobj(gcf,'Tag','Desync'),'Enable','on'); 

  
time1 = zeros(1,points); 
time2 = zeros(1,points); 
acel_1 = zeros(1,points); 
acel_2 = zeros(1,points); 

  
%Valor de sincronização 
aux='1'; 
a=1; 
b=1; 

  
%Envia o dado de sincronização para os nós 
fprintf(s, '1'); 
pause(0.01); 

  
%Enquanto a rede não for dessincronizada 
while aux=='1', 

     
    dat = fscanf(s,'%f'); %Lê a aceleração pela porta serial como um dado 

Float 

  
    if(~isempty(dat) && isfloat(dat)) %O dado não é vazio 
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       node = dat(1); %Extrai primeiro elemento do dado, relativo ao número 

do nó 

        
       switch node %Trata de forma diferente dependendo do número do nó 

  
           case 1 %Caso seja nó 1 
               count1 = count1 + 1; %Incrementa o contador 1 
               time1(count1) = dat(2)/1000; %Extrai o segundo dado, 

relativo ao tempo da amostragem (em milisegundos) 
               acel_1(count1) = dat(3)-1; %Extrai o terceiro dado, relativo 

ao valor da aceleração 

  
             case 2 %Caso seja nó 2 
               count2 = count2 + 1; %Incrementa o contador 2 
               time2(count2) = dat(2)/1000; %Extrai o segundo dado, 

relativo ao tempo da amostragem (em milisegundos) 
               acel_2(count2) = dat(3)-1; %Extrai o terceiro dado, relativo 

ao valor da aceleração 
       end 
    end 

  
    %Quando o buffer completar a quantidade de pontos para o cálculo da 
    %FFT, faça os cálculos necessários e plote os gráficos 
    if(mod(count1,points)==0&&count1~=0&&a==1) %Nó 1 
      acel_1_f= fft(acel_1((count1-(points-1)):count1)); 
      save('time1.mat','time1'); 
      save('acel_1.mat','acel_1'); 
      save('acel_1_f.mat','acel_1_f'); 
      axes(handles.axes1); %Escolhe o primeiro gráfico 
      set(plotGraph1,'Xdata',time1,'Ydata',acel_1); 
      axis([time1(1) time1(count1) min max]); 
      axes(handles.axes2); 
      set(plotGraph2,'Xdata',frequency,'Ydata',acel_1_f(1:points/2)); 
      drawnow; 
      aux='0'; 
    end 

  
    if(mod(count2,points)==0&&count2~=0&&b==1) %Nó 2 
      acel_2_f = fft(acel_2((count2-(points-1)):count2)); 
      save('time2.mat','time2'); 
      save('acel_2.mat','acel_2'); 
      save('acel_2_f.mat','acel_2_f'); 
      save('frequency.mat','frequency'); 
      axes(handles.axes3);  %Escolhe o terceiro gráfico 
      set(plotGraph3,'Xdata',time2,'Ydata',acel_2); 
      axis([time2(1) time2(count2) min max]); 
      axes(handles.axes4); 
      set(plotGraph4,'Xdata',frequency,'Ydata',acel_2_f(1:points/2)); 
      drawnow; 
      b=0; 
    end 
end 

  
if aux=='0', %reseta os dados quando o sistema for dessincronizado 
    time1 = 0; 
    acel_1 = 0; 
    count1 = 0; 
    acel_1_f = 0; 
    time2 = 0; 
    acel_2 = 0; 
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    count2 = 0; 
    acel_2_f = 0; 
end 

  

  

  
% --- Executes on button press in Desync. 
function Desync_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to Desync (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
global s; %Variável para armazenamento da Porta Serial 
global aux; %Variável auxiliar para sincronização da rede e plotagem dos 

gráficos 

  
%Valor de dessincronização 
aux='0'; 

  
%Envia o dado de dessincronização para os nós 
fprintf(s, '0'); 
pause(0.01); 

  
%Seta os botões de acordo com o necessário 
set(findobj(gcf,'Tag','Sync'),'String','Sincronizar'); 
set(findobj(gcf,'Tag','Sync'),'Enable','on'); 
set(findobj(gcf,'Tag','Desync'),'String','Não Sincronizado'); 
set(findobj(gcf,'Tag','Desync'),'Enable','off'); 
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