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O principal problema que afeta as calibrações primárias de acelerômetros é devido 

às acelerações transversais, resultantes dos movimentos indesejados de rotação da mesa 

móvel do excitador de vibrações onde o acelerômetro é montado. Este trabalho 

apresenta um novo método para a compensação destas vibrações transversais, o qual se 

baseia em aplicar sobre o acelerômetro uma rotação oposta à gerada pela mesa do 

excitador. Foi desenvolvido e construído um dispositivo, capaz de gerar rotações sobre 

o acelerômetro em duas direções ortogonais. Cada rotação é gerada por dois atuadores 

piezelétricos, trabalhando em oposição de fase. É apresentado o procedimento de 

medição dos parâmetros necessários à configuração do dispositivo e sua modelagem 

matemática, a partir de medições realizadas com um vibrômetro a laser e um 

acelerômetro integrado (MEMS). Foram realizados testes durante a calibração primária 

de diferentes modelos de acelerômetros, e os resultados obtidos mostraram que o 

método proposto efetivamente reduz o efeito das vibrações transversais na obtenção da 

sensibilidade.  
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The main problem that affects the results of primary accelerometer calibrations is 

due to the transverse accelerations, which are result of undesirable rocking motions that 

occurs at the exciter moving table where the accelerometer is mounted on. This work 

presents a new method for the compensation of these transverse vibrations. The working 

principle is to apply on the accelerometer a rocking motion in the opposite direction 

relative to the moving table motion. A prototype was developed and built, capable to 

generate rocking motions on the accelerometer in two orthogonal directions. Each 

rotation is generated by two piezoelectric actuators, working in phase opposition. The 

developed procedure to calculate the necessary parameters to configure the prototype 

and its mathematical model are presented, which are based on data obtained from a laser 

vibrometer and a MEMS accelerometer. Tests were carried out during primary 

calibrations of different models of accelerometers, and the obtained sensitivity results 

shows that the proposed method indeed reduces the effects of the transverse vibrations. 
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1 - Introdução 

 

1.1 - Contexto 

 

A metrologia está cada vez mais presente no cotidiano das pessoas. Os 

fabricantes de produtos industrializados e prestadores de serviços dependem cada vez 

mais dela, seja para garantir requisitos de projeto durante a fabricação, ou para garantir 

o atendimento às legislações correntes. Também se faz presente indiretamente quando é 

necessária a adequação da empresa a sistemas de garantia da qualidade, os quais exigem 

a calibração periódica dos instrumentos utilizados na produção. Assim a necessidade 

por métodos de calibração que apresentem menores incertezas, sejam mais rápidos e 

mais facilmente implementados tem aumentado ao longo dos anos. 

A avaliação da incerteza dos resultados de uma medição leva em consideração 

as características de cada equipamento que constitui o sistema de medição, do objeto 

que está sendo calibrado e do próprio sistema funcionando como um todo, considerando 

fatores externos como o operador, ambiente, montagem física, etc. Se o técnico possui 

conhecimento e controle sobre todos os fatores que influenciam o sistema de medição 

poderá obter menores valores da incerteza final. Diminuir a incerteza do resultado de 

uma calibração significa um aumento da nossa “crença” que este resultado é mais 

correto ou mais representativo do valor verdadeiro da grandeza medida [1]. Mas na 

prática sempre existem fatores que influenciam os resultados da medição e que não são 

conhecidos, ou são parcialmente conhecidos. Este desconhecimento normalmente está 

aliado a uma posição conservadora do técnico, o que faz com que dada contribuição 

para o cálculo da incerteza seja considerado com um maior peso, resultando em um 

aumento da incerteza final da medição. 

Deve ser considerado também o fato de que não se conhece o valor verdadeiro 

da grandeza medida, então é difícil detectar desvios nos resultados obtidos. Um 

laboratório pode identificar a ocorrência de um desvio, que pode ser considerado um 

erro sistemático, através de uma comparação com outro laboratório cuja capacidade de 

medição seja equivalente ou melhor que a sua. Do ponto de vista político e econômico, 

a solução adotada foi a criação de um único laboratório em cada país - denominado 

laboratório primário nacional - o qual realiza calibrações com as menores incertezas 

possíveis e fornece a rastreabilidade para todos os outros laboratórios. Isso resolve o 
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problema para os laboratórios dentro do país que passam a contar com uma referência 

para a comparação de seus resultados, mas o transfere aos laboratórios primários que 

devem criar métodos de assegurar seus resultados. 

Os laboratórios primários verificam seus resultados de duas maneiras principais: 

implementando diferentes métodos de calibração, normalmente aplicando diferentes 

princípios físicos para medir a sensibilidade do transdutor, e participando de 

intercomparações internacionais com laboratórios primários nacionais de outros países. 

Como exemplo de diferentes métodos de calibração de acelerômetros tem-se os 

métodos interferométricos [2] e o método da reciprocidade [3], ambos regidos por 

normas internacionais. 

 

1.2 - Comparações Laboratoriais Internacionais 

 

Como Laboratório Primário Nacional pertencente a um Instituto Metrológico 

Nacional ou NMI (National Metrology Institute), o Laboratório de Vibrações (Lavib) 

procura permanentemente melhorar a sua capacidade de calibração na área de vibrações 

e estar capacitado a prover aos seus clientes serviços de calibração compatíveis com os 

oferecidos internacionalmente por outros NMI. Desta forma, os laboratórios que 

prestam serviços diretamente aos usuários finais, como os laboratórios acreditados que 

compõem a Rede Brasileira de Calibração e de Ensaio (RBC e RBLE) também terão 

capacidade de prestar serviços internacionalmente compatíveis e conseqüentemente 

endossar a manutenção de todo o processo de desenvolvimento no Brasil. 

Comparações interlaboratoriais internacionais representam um papel importante 

no estabelecimento e no aprimoramento dos resultados de calibrações dos NMI, e 

conseqüentemente aumentam a confiança nos resultados das medições de vibrações 

feitas em todos os níveis subseqüentes da hierarquia metrológica. O Inmetro é signatário 

do acordo firmado entre Institutos Metrológicos Nacionais para Reconhecimento Mútuo 

(MRA) [4] dos serviços descritos na lista de Capacidades de Medição e Calibração 

(CMC) declaradas em seu Apêndice C [5]. Este acordo é baseado na manutenção de um 

sistema da qualidade e na comprovação das capacidades de medição de cada 

laboratório, mediante sua participação em comparações interlaboratoriais internacionais. 

O MRA coloca todos os NMI numa condição de constante avaliação internacional da 

sua capacidade de medição segundo critérios objetivos. 
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É importante salientar que quando se menciona um padrão nacional de medição 

ele representa a tentativa da realização de uma unidade de medida pelo laboratório. As 

comparações internacionais fornecem o desvio do resultado da medição do laboratório 

em relação ao valor de referência estabelecido pela comparação e a incerteza deste 

desvio. O valor de referência pode ser a média, a mediana, a média ponderada ou outro 

valor derivado dos dados experimentais acordado entre os participantes. Ele pode ser 

um valor próximo, mas não é necessariamente o valor verdadeiro [1], mas sim sua 

melhor aproximação.  

No caso de comparações organizadas pelo CCAUV (Comitê Consultivo de 

Acústica, Ultrasom e Vibrações) vem ocorrendo uma tendência crescente no sentido da 

obtenção do valor de referência a partir do cálculo da média ponderada dos resultados 

pelo inverso da incerteza dos resultados de cada laboratório. Isso significa que quanto 

menor a incerteza de determinado laboratório, maior será o peso de seus resultados no 

cômputo do valor de referência. 

 

1.3 - Calibração Primária de Transdutores de Vibrações 

 

Para realizar uma calibração é necessário fornecer ao transdutor a grandeza de 

entrada com um valor conhecido e medir sua grandeza de saída. Dependendo de como a 

grandeza de entrada é conhecida pode-se dividir o processo de calibração em dois 

grupos: calibrações absolutas ou primárias e calibrações comparativas. Na calibração 

primária o valor da grandeza de entrada é conhecido através de medições baseadas nas 

unidades fundamentais e derivadas do SI para as grandezas físicas envolvidas. Na 

calibração comparativa o valor da grandeza de entrada é determinado por comparação 

direta com um transdutor de referência, normalmente um acelerômetro padrão cuja 

sensibilidade é obtida por métodos primários. 

O método mais utilizado atualmente para calibrações primárias de transdutores 

de vibrações é a medição do deslocamento aplicado utilizando métodos 

interferométricos [7][8][9]. Dependendo da faixa de freqüência em que será realizada a 

calibração e da magnitude do deslocamento a ser medido, é selecionada a configuração 

do interferômetro e o método de processamento dos seus sinais de saída. A técnica da 

reciprocidade, que também é um método absoluto recomendado por normas 

internacionais [3], vem sendo substituída ao longo dos anos por ser um método 

demorado e sensível a influências externas, como temperatura ambiente e manipulação 
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do operador, e com uma faixa de freqüência limitada se comparada aos métodos 

interferométricos. 

Toda calibração necessita da especificação de uma estimativa da incerteza de 

medição associada e um nível de confiança para esta incerteza. O cálculo da incerteza 

deve ser feito e expresso de acordo com o Guia para Expressão de Incerteza de Medição 

ou GUM [6], o qual leva em consideração o sistema e equipamentos utilizados na 

calibração, o tipo de padrão utilizado, o procedimento de medição, a experiência do 

operador e outros fatores avaliados direta ou indiretamente.  

 

1.4 - Excitadores de Vibrações 

 

Atualmente a maioria da instrumentação eletrônica necessária para implementar 

um sistema de calibração de transdutores de vibrações possui características técnicas 

que satisfazem ou superam os requisitos mínimos recomendados pelas normas técnicas 

internacionais. Na prática, os problemas que os laboratórios de calibração enfrentam no 

atendimento a estes requisitos são oriundos do excitador de vibrações. Durante a 

conversão do sinal elétrico do gerador de sinais para o movimento aplicado ao 

transdutor é que os problemas de vibração transversal e distorção harmônica se 

apresentam.  

A norma ISO 16063-11 [2] cita no seu item 3.1, que diferentes sistemas devem 

ser usados para cobrir toda a faixa de freqüências e acelerações necessária. Esta 

recomendação ocorre em função das características mecânicas dos excitadores e dos 

problemas que cada um apresenta em determinada faixa de freqüência. Por exemplo, 

para garantir uma boa relação sinal-ruído na saída dos transdutores em baixas 

freqüências, o excitador deve ser capaz de fornecer deslocamentos suficientemente 

grandes. Isso significa ser capaz de gerar um movimento retilíneo e estável com 

deslocamentos de até dezenas de centímetros. Em médias freqüências, acima de 100 Hz 

até 5 kHz, tipicamente se apresentam problemas de ressonâncias e vibrações 

transversais em função das características da suspensão da mesa móvel.  

Em altas freqüências, onde os deslocamentos são pequenos, há uma limitação do 

tipo de método interferométrico em função de sua resolução de medição. É necessária 

também uma construção mais rígida do excitador, pois as deformações elásticas na 

mesa móvel e no corpo do excitador devido às forças dinâmicas podem ser da mesma 

ordem de grandeza dos deslocamentos desejados. A prática corrente nos laboratórios 
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primários é a utilização de pelo menos 3 modelos diferentes de excitadores para cobrir 

uma faixa de trabalho de 1 Hz até 10 kHz, além de cuidados específicos durante a 

montagem do acelerômetro para garantir bons resultados em todas as freqüências.  

Alguns Laboratórios Primários Nacionais optaram por desenvolver seus próprios 

excitadores para resolver estes problemas [10]. Os laboratórios de vibrações do National 

Institute of Standards and Technology (NIST) nos EUA e do Physikalisch-Technische 

Bundesanstalt (PTB) na Alemanha desenvolveram vários modelos de excitadores nos 

últimos anos. A solução mais adotada na construção de excitadores de vibrações utiliza 

o acionamento eletrodinâmico com uma bobina móvel sobre um campo magnético fixo. 

Para tentar minimizar os problemas dos movimentos transversais vários projetos 

utilizam mancais aerostáticos para guiar o movimento da mesa móvel onde é montado o 

acelerômetro.  

 

1.5 – Vibrações Transversais 

 

A sensibilidade de um transdutor de vibrações é definida como a razão entre o 

valor da grandeza de vibração aplicada e o valor da sua tensão de saída durante uma 

excitação senoidal em uma freqüência fixa. O nível de vibração é medido utilizando um 

sistema interferométrico, mas esta medição ocorre somente no ponto de incidência e na 

mesma direção do feixe de laser. Este feixe deve estar alinhado com a direção do 

movimento da mesa móvel do excitador, condição garantida quando a reflexão do laser 

ocorre na própria superfície da mesa. Caso seja necessária a utilização de espelhos, sua 

fixação deve garantir que esta consição seja satisfeita. Em um excitador ideal cuja mesa 

móvel seja rígida e não ocorram vibrações transversais, toda a superfície na qual o 

transdutor é montado apresentará um mesmo deslocamento. 

Quando ocorrem movimentos transversais no excitador, e principalmente quando 

ocorre alguma rotação da mesa móvel, o valor do deslocamento indicado pelo 

interferômetro será diferente em cada ponto da superfície. Tem-se então que o 

deslocamento sofrido pelo transdutor será diferente do medido interferometricamente, 

ocorrendo um erro na determinação da sua sensibilidade.  

Outro fato é que os transdutores de vibrações apresentam algum nível de 

sensibilidade a movimentos em outras direções que não a principal. Na prática, os 

movimentos transversais e rotações da mesa móvel ocorrem na mesma freqüência do 

movimento desejado, apenas com diferenças de fase em relação a este. O sinal de saída 
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do transdutor será composto então pela soma de dois sinais com a mesma freqüência. 

Tem-se então um erro no valor da sensibilidade do transdutor, pois sem alguma 

informação prévia sobre um deles não é possível identificar e excluir a parcela relativa 

aos movimentos transversais. 

A caracterização da sensibilidade transversal de um acelerômetro, principalmente 

de um padrão, é uma informação importante e existem vários métodos para sua 

obtenção. Basicamente aplica-se um movimento vibratório conhecido em uma direção 

perpendicular ao eixo sensível do acelerômetro e mede-se seu sinal de saída,  variando-

se a direção do movimento para que seja identificada a posição de sensibilidade 

transversal máxima [11][12]. Alguns fabricantes de acelerômetros também propõe 

métodos e sistemas específicos para realizar esta medição [13][14], e já existem 

sistemas comerciais para este fim.  

Vários laboratórios primários já avaliaram a influência da vibração transversal em 

seus sistemas de medição, principalmente nos sistemas primários interferométricos. Na 

prática é avaliada a influência da vibração transversal nos resultados e na incerteza 

associada, e o procedimento mais adotado é realizar calibrações com o acelerômetro 

montado em diferentes posições, comparando-se os resultados obtidos [15][16][17].  

São também propostos procedimentos de medição  e implementações nos equipamentos 

utilizados para tentar reduzir o efeito da vibração transversal sobre a calibração [18].  

Não foi encontrada durante a pesquisa bibliográfica nenhuma referência a 

métodos ou procedimentos em que fosse aplicada uma ação externa sobre o sistema de 

calibração, tanto sobre o acelerômetro ou sobre o excitador, visando reduzir a 

imfluência das vibrações transversais. Pode-se dizer que todos os procedimentos 

propostos são passívos, ou seja, não é atacada diretamente a causa do problema. 

Um dos procedimentos mais adotados é a medição do deslocamento 

interferometricamente em vários pontos da superfície da mesa do excitador, e a 

repetição da calibração mudando a posição do transdutor em relação ao excitador [7]. 

Um exemplo deste procedimento é ilustrado da figura 1.1.  

No exemplo da figura 1.1, são obtidas as sensibilidades Sens.1 e Sens.2 para 2 

pontos de incideência do laser. Em seguida o acelerômetro é removido e montado 

girado de 180 graus em relação ao excitador, e são obtidas as sensibilidades Sens.3 e 

Sens.4. A sensibilidade final seria a média aritmética dos 4 valores obtidos, para cada 

freqüência de calibração. 

 



- 7 - 

 
1a Medida: 

Sens. 1 
2a Medida: 

Sens. 2 

excitador de 
vibrações 

acel. 

3a Medida: 
Sens. 3 

4a Medida: 
Sens. 4 

acel. 

excitador de 
vibrações 

 

Figura 1.1: Calibração com 2 pontos de incidência e 2 montagens do acelerômetro. 

 

A medição interferométrica em pontos diametralmente opostos em relação ao 

centro da mesa móvel nos fornece o deslocamento médio que age sobre o acelerômetro. 

A rotação de 180 graus teoricamente eliminaria o erro devido a sensibilidade transversal 

do acelerômetro. Neste caso considera-se que o movimento transversal do excitador é 

sempre o mesmo, ou seja, é uma característica inerente do excitador. Se em uma 

montagem a vibração transversal causa um incremento da sensibilidade do transdutor, 

ao ser girado de 180° o efeito seria o oposto e a média dos dois valores obtidos seria o 

valor mais correto. 

A realização de várias calibrações considera ainda que a resposta do transdutor 

permanece sempre constante, fato que na prática não é plenamente verificado. Cada vez 

que o transdutor é  montado tem-se condições de calibração diferentes, como torque de 

montagem, deformação da base do transdutor e da mesa do excitador, o que reforça a 

idéia de que não se possui um controle do efeito real da vibração transversal. Este 

desconhecimento se reflete no aumento da incerteza total da calibração e no desvio do 

resultado final da sensibilidade, que também não pode ser compensado.  

Um exemplo de planilha de incerteza para o método interferométrico por 

contagem de franjas implementado no Lavib para a freqüência de 160 Hz é apresentada 

na tabela 1.1. Os componentes da incerteza u(xi) são os recomendados na tabela A.1 do 

anexo A da norma ISO 16063-11 [2], e pode-se observar que a contribuição do item 

relativo a vibração transversal pode chegar a 40 % do valor total. 
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Tabela 1.1: Planilha de incerteza para o método de contagem 
de franjas para a freqüência de 160 Hz. 

Componente 
da incerteza 

u(xi) 

Fonte de incerteza de acordo com a norma 
ISO16063-11:1999 Tabela A.1 

Contribuição de 
cada componente 
em 160 Hz [%] 

u(ûV) medição do sinal de saída do acelerômetro (multímetro) 26,7 
u(ûD) distorção total sobre o sinal de saída do acelerômetro 0,0 

u(ûT) 
vibração transversal, rotação e deformação da base 
sobre o sinal de saída do acelerômetro (sensibilidade 
transversal) 

40,0 

u(sQ) discretização sobre a medição do deslocamento 0,0 
u(sH) histerese do trigger sobre a medição do deslocamento 0,0 

u(sF) 
filtragem sobre a medição do deslocamento (limitação da 
banda de freqüência) 

0,0 

u(sVD) 
distúrbios da tensão sobre a medição do deslocamento 
(ruído elétrico sobre os fotodetectores) 

2,4 

u(sMD) 
movimento relativo sobre a medição do deslocamento 
(movimento relativo entre o acelerômetro e o ponto de 
medição do interferômetro) 

6,7 

u(sPD) 
distúrbios de fase sobre a medição do deslocamento (ruído 
de fase sobre a medição do interferômetro) 

6,7 

u(sRE) 
erros interferométricos residuais sobre a medição do 
deslocamento (função do interferômetro) 

6,7 

u(sFG) 
medição da freqüência da vibração (gerador de freqüência e 
indicador) 

1,1 

u(SRE) 
efeitos residuais na sensibilidade calculada (efeitos 
aleatórios entre medições; desvio padrão experimental da 
média) 

6,7 

u(G) calibração do condicionador de sinais 3,2 
u(lcal) calibração do comprimento de onda do laser 0,0 
u(lenv) efeitos ambientais no comprimento de onda do laser 0,0 

 

 

1.6 - Organização do Trabalho 

 

O trabalho está dividido em sete capítulos, dispostos de forma a apresentar o 

problema a ser estudado e a solução proposta. A seqüência dos temas apresentados visa 

localizar o assunto na área de calibração primária de transdutores de vibrações, assim 

como mostrar o problema a ser estudado como uma combinação das características dos 

componentes de um sistema de calibração como um todo. 

O capítulo 2 apresenta o transdutor de vibrações que será abordado neste trabalho, 

que é o acelerômetro piezelétrico, seu princípio de funcionamento e suas características 

mais relevantes. Os chamados equipamentos acessórios em uma cadeia de medição, 

necessários ao condicionamento do sinal de transdutores piezelétricos também são 

apresentados. 

O capítulo 3 apresenta os métodos ópticos utilizados em calibrações primárias e 

também o sistema interferométrico que será utilizado durante a elaboração deste 
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trabalho. O dispositivo foi implementado no sistema de calibração absoluta em baixa 

freqüência na faixa de 1 Hz até 100 Hz, então somente o método óptico utilizado neste 

sistema será detalhado. Será também apresentado o vibrômetro a laser, o qual foi 

utilizado substituindo o interferômetro original na implementação do protótipo 

construído.  

O capítulo 4 apresenta os excitadores de vibrações e uma análise das suas 

características mais relevantes, considerando sua utilização na calibração primária de 

transdutores de vibrações. Também é mostrado o efeito da combinação dos problemas 

dos excitadores e dos acelerômetros quando uma calibração primária é realizada. São 

apresentadas as soluções correntes implementadas por fabricantes em seus produtos 

disponíveis no mercado e as soluções adotadas por alguns laboratórios primários. 

O capítulo 5 apresenta a solução proposta neste trabalho, assim como a 

implementação de um protótipo em um sistema de calibração existente no laboratório 

de vibrações do Inmetro. É apresentada a modelagem matemática desenvolvida para 

calcular a atuação necessária e os métodos de medição dos parâmetros da vibração 

transversal. Algumas características dinâmicas do mancal de ar necessárias à 

implementação do foram medidas, e a metodologia utilizada também é apresentada. 

O capítulo 6 apresenta a análise dos resultados obtidos durante a calibração de 

acelerômetros utilizando o dispositivo proposto, assim como uma análise de seu 

desempenho. 

A conclusão do trabalho e algumas propostas de continuidade do desenvolvimento 

iniciado são apresentadas no capítulo 7. 
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2 - Transdutores de vibrações 

 

Um transdutor de vibrações é um dispositivo que fornece uma grandeza de saída 

que tem uma correlação determinada com uma grandeza do movimento mecânico na 

entrada. As grandezas do movimento de vibração na entrada podem ser deslocamento, 

velocidade ou aceleração e as grandezas de saída geralmente são elétricas, como carga 

ou tensão elétrica, corrente, resistência ou capacitância. Eles são projetados para medir a 

vibração em uma determinada direção, pois esta é uma das informações necessárias para 

caracterizar a grandeza.  

 

2.1 – Transdutores Sísmicos 

 

Os instrumentos utilizados para medir movimentos sem necessidade de um 

referencial fixo externo são designados por transdutores sísmicos. Basicamente estes 

instrumentos detectam o movimento relativo entre a superfície na qual está montado o 

instrumento e uma massa interna, denominada massa sísmica. Um esquema 

simplificado de um instrumento deste tipo é apresentado na figura 2.1. Este tipo de 

transdutor consiste em um sistema massa-mola-amortecedor de 1 grau de liberdade, que 

pode ser modelado como um sistema de segunda ordem. É considerado que a base do 

transdutor está montada rigidamente em uma superfície, e a massa do corpo onde se 

deseja medir a vibração é muito maior que a massa sísmica. 

 

 
Ms 

xs(t) 

ys(t) 

km ca 

superfície de 
montagem 

base do 
acelerômetro 

massa sísmica 

 

Figura 2.1: Equivalente massa-mola-amortecedor de um acelerômetro piezelétrico. 

 

Na figura 2.1 xs(t) é o deslocamento total da superfície na qual se deseja medir a 

vibração e ys(t) é o deslocamento total da massa sísmica Ms. Definiremos zs(t) = ys(t) – 
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xs(t) como o deslocamento relativo da massa sísmica em relação à superfície de 

montagem. A variável zs(t) foi definida pois o sinal de saída do transdutor será 

proporcional à diferença do movimento da base e da massa sísmica. Assume-se uma 

mola linear com uma constante km e um amortecedor viscoso com constante ca. Assim a 

equação diferencial do movimento é: 

)()()()( txMtzktzctzM sssmsass &&&&& ⋅−=⋅+⋅+⋅   (2.1) 

Considerando um movimento harmônico da superfície ti
ss eXtx ω=)( , será 

induzido na massa Ms um movimento )()( ϕω −= ti
ss eZtz , ou seja, o movimento relativo 

da massa sísmica ocorre na mesma freqüência ω que o movimento da superfície mas 

com um atraso de fase φ. Substituindo estes termos na equação 2.1 e reorganizando 

temos: 

22 )( ωωω ϕ ⋅⋅=⋅+⋅+⋅− −
ss

i
smas XMeZkciM  (2.2) 

Definindo a freqüência natural não amortecida do transdutor como 

smn Mk=ω , o amortecimento crítico como nsc Mc ω⋅⋅= 2  e o fator de 

amortecimento ca cc=ζ , a solução da equação 2.2 será: 
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(2.3) 

As equações 2.3 relacionam o deslocamento da massa sísmica com o 

deslocamento imposto ao transdutor. A figura 2.2 apresenta estas duas equações 

graficamente. 

O gráfico da figura 2.2 apresenta a região de trabalho dos dois tipos de 

transdutores de vibração mais utilizados, que são os acelerômetros e os sismômetros. O 

sismômetro é um transdutor cuja freqüência natural está abaixo da sua faixa de trabalho, 

condição que corresponde à região do gráfico da figura 2.2 onde ω>ωn. Quando o valor 

da razão ω/ωn → ∞ na equação 2.3, tem-se que Zs/Xs→ 1, o que significa que o 

deslocamento relativo Zs da massa sísmica tende a ser igual ao deslocamento Xs da base. 

Na prática tem-se que a suspensão da massa sísmica é composta por molas bastante 

flexíveis, e ocorre um isolamento mecânico da massa em relação ao movimento do 

corpo do transdutor. Tem-se que o deslocamento da massa sísmica é o mesmo da 
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superfície, pois esta fica praticamente estacionária enquanto o corpo do transdutor 

acompanha o movimento. 

 

Figura 2.2: Resposta de um transdutor de vibrações [19] 

 

O tipo mais comum de sismômetro é o transdutor de velocidade, no qual um imã 

faz o papel de massa sísmica e um enrolamento de cobre é colocado ao seu redor, fixo 

no corpo do transdutor. A tensão elétrica gerada é proporcional à velocidade da variação 

do campo magnético, que é a velocidade do movimento da massa sísmica. A freqüência 

natural típica para estes transdutores é entre 5 Hz e 10 Hz, o que limita sua freqüência 

inferior de trabalho. A freqüência máxima de trabalho fica em torno de 1000 Hz, e uma 

característica deste transdutor é seu grande tamanho comparado com os acelerômetros.  

Os acelerômetros são transdutores cuja freqüência natural está acima da 

freqüência que se deseja medir (ωn > ω), e tem-se pela equação 2.3 que o movimento 

relativo da massa sísmica em relação à base é pequeno ( Zs/Xs ≈ ω2/ωn
2 <<1 ). Tem-se 

então que o deslocamento relativo da massa sísmica Zs é proporcional à ω2⋅Xs, o que 

significa que seu movimento é proporcional à aceleração que ela sofre. Esta situação 

ocorre quando os elementos sensores utilizados para a medição do movimento relativo 
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da massa sísmica são sensíveis a pequenos deslocamentos, e sua suspensão é mais rígida 

que no caso dos sismômetros.  

 

2.2 – Acelerômetros Piezelétricos 

 

O acelerômetro piezelétrico consiste de uma massa sísmica montada sobre um 

conjunto de elementos piezelétricos, cujo esquema básico é apresentado na figura 2.3. A 

massa sísmica é o elemento sensível sobre o qual atua a aceleração a ser medida, e os 

elementos piezelétricos são os elementos sensores. Quando este sistema é submetido a 

uma aceleração a inércia da massa sísmica produz uma força sobre os elementos 

sensores. É gerado então um sinal elétrico proporcional à força sofrida e 

conseqüentemente à aceleração que atua sobre a massa sísmica. 

Após a década de 50, quando foram desenvolvidas as cerâmicas piezelétricas, o 

transdutor de vibrações utilizando este material como elemento sensor vem substituindo 

todos os outros modelos de transdutores existentes. Atualmente é o transdutor mais 

utilizado para medição de vibrações [20][21]. 

 

Figura 2.3: Esquema de um acelerômetro piezelétrico. 

 

Os acelerômetros medem o nível de aceleração em uma determinada direção, 

denominada eixo de sensibilidade ou sensível. A face de montagem do acelerômetro é 

denominada superfície de referência. Durante sua calibração é considerado que o 

acelerômetro fornece um sinal elétrico proporcional à aceleração que ocorre na 

superfície de referência. 

massa 
sísmica 

elementos 
piezelétricos 

superfície de referência 

base do 
acelerômetro 

sinal de saída 
em carga ou tensão 

movimento vibratório 

eixo sensível 
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Transdutores piezelétricos são denominados autogeradores (self generating 

transducers), pois não necessitam de alimentação elétrica externa. Uma característica 

deste tipo de transdutor é que não pode ser aplicado para medição de acelerações 

constantes [21], sendo que sua frequência mínima de trabalho é função das 

características do condicionador de sinais utilizado. Recomenda-se que a freqüência ω 

máxima de trabalho seja obtida a partir da relação ω/ωn abaixo de 0,3. Este limite 

considera que é utilizado o valor da sensibilidade em uma única freqüência, assim 

espera-se um erro máximo admissível entre 5 e 10% na leitura da vibração. Então 

quanto maior o valor de ωn maior será a faixa de trabalho em freqüência do transdutor.  

Os acelerômetros, principalmente os piezelétricos, apresentam uma freqüência 

natural tipicamente alta (de 1 kHz até dezenas de kHz). O limite inferior de freqüência é 

dado principalmente pelas características de impedância de entrada e resposta em 

freqüência do condicionador de sinais utilizado em conjunto com o acelerômetro. 

Quando o condicionador é específico para trabalhar em baixas freqüências o limite é 

dado pela impedância interna do acelerômetro, já que se trata de um transdutor 

autogerador. 

 

2.2.1 – Tipos de Construção 

 

Existem dois tipos de montagem mais utilizados pelos fabricantes de 

acelerômetros: com o material piezelétrico trabalhando a compressão e trabalhando a 

cisalhamento. A figura 2.4(a) mostra o esquema de um acelerômetro de compressão, e a 

figura 2.4(b) mostra o modelo mais tradicional de acelerômetro a cisalhamento. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 2.4: Acelerômetro a compressão (a) e a cisalhamento (b). Legenda: S e R = mola 
de pré-carga; M = massa sísmica; P = material piezelétrico; B = base. [21] 
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A montagem a compressão apresentada na figura 2.4(a) resulta em um sistema 

com uma rigidez mais alta, o que significa acelerômetros com altas freqüências naturais. 

Por outro lado estes transdutores são mais sensíveis às deformações na sua base, as 

quais ocorrem devido a imperfeições ou deformações na superfície na qual é montado. 

Estes transdutores também são mais sensíveis às variações bruscas de temperatura.  

A montagem a cisalhamento resulta em transdutores com baixa sensibilidade às 

deformações na sua base e também menos sensíveis às variações bruscas de 

temperatura. Estes transdutores podem apresentar freqüências naturais tão altas como os 

modelos à compressão, sendo o tipo de montagem mais utilizado atualmente. 

 

2.2.2 – Materiais Piezelétricos 

 

As cerâmicas piezelétricas são materiais cujas características variam de acordo 

com sua composição química e processo de fabricação. A classificação mais geral das 

cerâmicas piezelétricas é definida em função de suas características mecânicas e da 

eficiência na conversão da energia elétrica em mecânica, que é o chamado coeficiente 

de acoplamento. A principal característica mecânica avaliada é o denominado fator de 

qualidade mecânica Q, que é uma medida do amortecimento interno do material. Este 

fator pode ser obtido experimentalmente através da análise da impedância elétrica do 

material ou das características de sua ressonância mecânica [22][23]. 

Para uma determinada configuração e geometria do material piezelétrico, o fator 

de qualidade mecânica é a razão entre o valor de sua freqüência de ressonância pela 

diferença entre as denominadas freqüências de meia potência. Estas são as freqüências 

acima e abaixo da ressonância nas quais a potência gerada pelo sinal é metade da 

potência gerada na ressonância. Quanto maior o fator de qualidade mecânica, mais 

próximas as duas freqüências de meia potência se encontram da freqüência de 

ressonância. Diz-se também que quanto maior o fator de qualidade mecânica mais 

“aguda” é a ressonância. 

Pode-se classificar as piezocerâmicas como “duras” (hard) ou “moles” (soft), 

sendo duras as que apresentam valores de Q e coeficiente de acoplamento altos, e as 

moles apresentam estes valores comparativamente mais baixos. Materiais piezelétricos 

“duros” são utilizados na fabricação de atuadores mecânicos e de transdutores de 

ultrassom, e materiais “moles” são utilizados em acelerômetros, transdutores de pressão 



 - 16 - 

e dispositivos médicos. A tabela 2.1 apresenta um quadro comparativo das principais 

características dos dois tipos de material. 

 

Tabela 2.1: Características de materiais piezelétricos duros e moles. 

Materiais piezelétricos “duros” Materiais piezelétricos “moles” 

• Constantes piezelétricas mais baixas 
(menor resposta) 

• Amortecimento interno menor 

• Maior estabilidade temporal 

• Materiais de “alta potência” ou 
atuadores 

• Materiais de “alta sensibilidade” ou 
transdutores  

• Módulo de elasticidade menor 
(menor rigidez) 

• Condutividade elétrica mais baixa 
(maior impedância interna) 

 

Os materiais piezelétricos mais utilizados na fabricação de acelerômetros são o 

quartzo e as cerâmicas piezelétricas do tipo PZT (titanato zirconato de chumbo) [22]. A 

tabela 2.2 apresenta um comparativo das principais características destes dois materiais. 

 

Tabela 2.2: Características do quartzo e de PZT. 

Quartzo PZT 

• Naturalmente piezelétrico 

• Alta sensibilidade em tensão elétrica 
(baixa capacitância) 

• Cortado apenas em algumas direções 
cristalográficas 

• Excelente estabilidade temporal 

• Não piroelétrico 

• Polarizado artificialmente 

• Alta sensibilidade de carga (alta 
capacitância) 

• Variedade de tamanho e forma 

• Características variam com a 
temperatura 

• Temperatura de trabalho até 540°C 

 

Para a fabricação de acelerômetros são avaliadas também outras duas 

características do material piezelétrico: a constante de carga d e a constante de tensão g. 

A primeira relaciona a carga elétrica e a segunda relaciona a diferença de potencial 

gerada em função da força aplicada ao material. A tabela 2.3 mostra as principais 

características do quartzo e do PZT utilizado na fabricação de acelerômetros [22][23]. 

Pode-se observar que um acelerômetro é capaz de gerar um sinal de saída em carga 

muito maior ao utilizar o PZT como elemento sensor. Mas se a estabilidade temporal for 

um fator importante, como em acelerômetros padrões, o quartzo é o material adotado. 

Além disso, o fator de qualidade mecânica Q mais elevado do quartzo permite que a 
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faixa de trabalho em freqüência seja estendida para próximo da freqüência de 

ressonância, sem que haja uma alteração significativa da sensibilidade. 

 

Tabela 2.3: Características de materiais piezelétricos para acelerômetros. 

  (PZT)  (Quartzo) 

Coeficiente de acoplamento [%] 40 - 70 10 

Fator de qualidade mecânica Q 40 - 2000 104 - 106 

Constante de carga piezelétrica d  [10-12 C/N] 200 - 600 2 

Constante de tensão piezelétrica g [10-3 V.m/N] 20 - 40 57 

 

2.3 – Condicionadores de sinais 

 

O acelerômetro piezelétrico produz um sinal de saída de baixa energia, somado 

ao fato de possuir uma impedância altamente capacitiva. Ele pode ser entendido como 

um capacitor cuja carga armazenada é função da energia mecânica aplicada a seu 

dielétrico. Pode também ser modelado como um capacitor ideal Ca em paralelo com 

uma resistência ideal Ra, que é sua resistência elétrica interna. Esta resistência apresenta 

um valor muito alto na prática (≈ 1012 Ω), e para esta análise pode ser desconsiderada. 

Um cabo com capacitância Cc é utilizado para a ligação elétrica do acelerômetro ao 

condicionador de sinais. A figura 2.5(a) apresenta o modelo como uma fonte de carga 

Qa em paralelo com Ca, Ra e a capacitância do cabo Cc , e a figura 2.5(b) apresenta o 

modelo com uma fonte de tensão elétrica Va em série com Ca e com Cc.  

 

(a)                                                 (b) 
Figura 2.5: Modelo elétrico simplificado de um acelerômetro como  

fonte de carga (a) e como fonte de tensão elétrica (b) [22]. 
 

Sendo um dispositivo de alta impedância de saída, para a medição de seu sinal é 

necessário um instrumento com alta impedância de entrada para que não seja drenada 
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energia do acelerômetro. Utiliza-se um condicionador de sinais para casar a impedância 

de saída do acelerômetro com a entrada de um multímetro ou outro instrumento de 

leitura. Estes condicionadores normalmente apresentam a possibilidade de configuração 

do ganho do conjunto, e também a seleção de filtros passa-alta e passa-baixa.  

Existem dois tipos de condicionador para transdutores piezelétricos: para sinais 

de tensão elétrica ou de carga na sua entrada. Para um condicionador de sinais com 

entrada em tensão, a partir da figura 2.5(b), tem-se que a tensão elétrica Va decorrente 

da carga elétrica Qa é dada pela relação ( )caaa CCQV += . Esta equação é obtida 

considerando que a impedância de entrada do instrumento de medição é muito alta, e 

não há corrente circulando no circuito. A capacitância Ca para os acelerômetros 

piezelétricos varia entre 80 pF e 1600 pF, enquanto a capacitância Cc típica de um cabo 

de baixo ruído específico para acelerômetros é de 100 pF por metro. Assim, ao calibrar 

um acelerômetro a partir da sua saída em tensão seria necessário especificar o tipo de 

cabo utilizado. 

Um condicionador de sinais simplificado com entrada em carga é apresentado 

esquematicamente na figura 2.6. Trata-se de um amplificador operacional de alto ganho 

com um transistor MOSFET ou J-FET na sua entrada para que seja obtida uma alta 

resistência intrínseca na entrada [24]. É configurado com realimentação negativa através 

de um capacitor Cf, através do qual é fornecido um sinal de carga à entrada do 

operacional para garantir a condição de zero virtual.  

Figura 2.6: Esquema simplificado de um acelerômetro piezoelétrico  
conectado a um amplificador de carga [25]. 

 

A magnitude do ganho de malha aberta do amplificador operacional A é da 

ordem de 105, então a equação que descreve a tensão de saída U do condicionador pode 

ser simplificada por [25]: 

 

Qa Cc 

-A 
- 

+

Cf 

U 

acelerômetro cabo condicionador 

Ca 
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( )
510

ca
f

a

CC
C

Q
U

+
+

−=  (2.4) 

 

Considerando que o valor de Cf  típico varia entre 10 pF e 1000 pF, tem-se que a 

tensão de saída do condicionador de carga U é pouco influenciada pela capacitância do 

cabo Cc. Por este motivo este tipo de condicionador de sinais é o mais utilizado em 

conjunto com acelerômetros piezelétricos. 

A sensibilidade de um condicionador de sinais é dada pela razão entre as 

grandezas elétricas de saída e de entrada. Considerando um condicionador específico 

para transdutores piezelétricos, o qual fornece um sinal de tensão elétrica para uma dada 

carga elétrica na sua entrada, sua sensibilidade é expressa em mV/pC.  

 

2.4 – Sensibilidade do acelerômetro 

 

A sensibilidade S de um acelerômetro pode ser definida como a razão entre sua 

resposta elétrica u gerada por um estímulo a. O estímulo e a resposta correspondem a 

grandezas físicas distintas, portanto a sensibilidade S é expressa nas unidades dadas pela 

razão das unidades das grandezas de saída e de entrada. A grandeza relacionada à 

vibração é um sinal dinâmico, então a sensibilidade será uma grandeza complexa 

contendo informações da magnitude e da fase em função da freqüência ou do tempo.  

( ) ( )
( )fa

fu
fS =  (2.5) 

Pode ainda ser escrita como uma função de transferência do sistema, que pode 

ser expressa na forma de uma Função de Resposta em Freqüência (FRF). A magnitude 

da sensibilidade )(ˆ fS  e a diferença de fase )( fuaϕ∆  entre o estímulo a(f) e a resposta 

u(f) são dadas por: 

)(ˆ/)(ˆ)(ˆ fafufS =      e     )()()( fff auua ϕϕϕ −=∆  (2.6) 

onde o símbolo (^) representa amplitude, e uaϕ (f), uϕ (f) e aϕ (f) os ângulos de fase das 

grandezas correspondentes em relação ao momento quando t =0 para uma frequência f. 

A sensibilidade de uma cadeia de medição, formada por um acelerômetro de alta 

impedância e seu condicionador de sinais, é dada pela multiplicação das sensibilidades 

individuais dos elementos desta cadeia. Considerando uma cadeia de medição de 
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aceleração, como apresentada na figura 2.7, sua sensibilidade de tensão expressa em 

mV/(m/s2) é [26]: 

a

U
GSS qaUa =⋅=  (2.7) 

Figura 2.7 – Cadeia de medição de aceleração com acelerômetro AI [27]. 

 

Os acelerômetros piezelétricos podem ser classificados quanto ao sinal de saída 

como de alta impedância (AI) ou baixa impedância (BI) [25]. Acelerômetros AI são os 

que fornecem um sinal de saída em carga, oriunda diretamente do material piezelétrico. 

Os acelerômetros BI possuem um circuito de pré-amplificação de ganho fixo integrado 

dentro do seu corpo. A vantagem de embarcar o condicionador é que a saída 

diretamente em tensão elétrica não requer o uso cabos especiais, principalmente quando 

se trata de cabos de grande comprimento, e também são mais imunes a ruídos elétricos. 

 Normalmente os acelerômetros BI são referenciados pelas suas marcas 

comerciais: ICP, Deltatron, Isotron, etc. Os condicionadores embarcados geralmente 

requerem uma alimentação de corrente constante de 2 ou 4 mA, que é feita através do 

mesmo cabo de duas vias que conduz o sinal elétrico gerado pelo acelerômetro. 

Acelerômetros classificados como padrões normalmente não utilizam esta tecnologia, 

sendo mais empregada em transdutores de uso industrial. 

Considerando um acelerômetro de alta impedância que gera um sinal de carga 

elétrica em picocoulombs (pC), quando sujeito a uma aceleração em m/s2, a unidade da 

sensibilidade de carga do transdutor é expressa em pC/(m/s2). No caso de acelerômetros 

de baixa impedância, com saída em tensão elétrica (V), sua sensibilidade em tensão é 

expressa em mV/(m/s2). 

 

Aceleração a 
[m/s2] 

AMPLIFICADOR 
DE CARGA 

Carga q 
[pC] 

Tensão U 
[mV] 

ACELERÔMETRO 

Gq 
[mV/pC] 

Sa 

[pC/(m/s2)] 

Sensibilidade de tensão – SUa = U / a 
[mV/(m/s2)] 
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2.5 - Acelerômetro padrão 

 

A estabilidade temporal e a linearidade em amplitude e freqüência são 

características muito importantes para referências metrológicas, portanto os 

acelerômetros padrão geralmente empregam elementos sensores especiais. A maioria 

dos fabricantes utiliza discos de quartzo montados sob compressão, como por exemplo 

o acelerômetro padrão marca Brüel & Kjaer modelo 8305 [28], apresentado em corte na 

figura 2.8.  

 

Figura 2.8: Configuração interna do acelerometro padrão Brüel&Kjaer 8305 [28]. 

 

Acelerômetros padrão são transdutores de características construtivas específicas 

que incluem modelos denominados “single-ended” (SE) e “double-ended” (DE) ou 

“back-to-back”, como mostrado na figura 2.9. Os modelos DE possuem duas faces: a 

base de montagem, com a qual são fixos ao excitador e uma superior, que é a superfície 

de referência e na qual é montado o transdutor a calibrar. O conjunto sensor é montado 

de forma invertida, como mostrado na figura 2.8, assim durante uma calibração 

comparativa a superfície de referência do acelerômetro a ser calibrado coincidirá com a 

superfície de referência do padrão.  

Modelos SE são empregados como padrões de transferência, para verificação 

periódica de acelerômetros DE e para implementação da técnica de calibração por 

substituição. São também usados em sistemas comerciais de calibração onde o 

acelerômetro padrão é montado dentro da mesa móvel do excitador, ou dentro de 

adaptadores montados sobre a mesa do excitador. Uma vantagem deste tipo de 

configuração é que o padrão é preservado das montagens e desmontagens que acabam 

por danificar sua superfície de referência. 

superfície de 
referência 

conector 
elétrico 

discos de 
quartzo 
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montagem no 

excitador 

massa 
sísmica 

mola de pré 
carga 
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                (a)                                                                    (b) 

Figura 2.9: Acelerômetro (a) “single-ended” SE e (b) “double-ended” DE. 

 

Alguns acelerômetros incorporam elementos de isolamento elétrico na superfície 

de montagem para minimização de problemas de recirculação de corrente (efeito 

chamado de “loop” de terra). Existem modelos que possuem a base isolada 

eletricamente para evitar o contato elétrico entre o excitador e o transdutor. Alguns 

acelerômetros permitem a seleção de acoplamento ou isolamento do conector à carcaça 

por meio de uma porca adjacente ao conector. As figuras 2.10 e 2.11 apresentam 

diferentes modelos de acelerômetros padrão de vários fabricantes. 

 

 
  

Figura 2.10 (esquerda para direita): Endevco 2270 M8 (SE), Brüel & Kjaer 8305 
modelo SE e DE e PCB 301A04 (DE). 

 

  
 

Figura 2.11(esquerda para direita): Kistler 8076K (SE), Endevco 2270 (DE) 
e Endevco 2270 M15 (DE). 
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Estes acelerômetros apresentam uma sensibilidade em carga típica que varia de 

0,12 até 0,3 pC/(m/s2). Já um condicionador de sinais usado em calibração possui 

ganhos entre 10 e 100 mV/pC, então tem-se uma sensibilidade máxima do conjunto 

entre 12 e 30 mV/(m/s2). 

O problema da seleção de acelerômetros padrão para trabalhar em baixas 

freqüências é dado pelo limite de deslocamento que pode ser fornecido pelos 

excitadores de vibração. O excitador de baixa freqüência utilizado neste trabalho, o 

APS-500, está configurado para trabalhar com um deslocamento máximo de 10 cm. Na 

freqüência de 1 Hz, por exemplo, a aceleração máxima que pode ser gerada por este 

sistema é de 0,5 m/s2. Isso significa que um conjunto como o citado acima apresentaria 

um sinal de saída entre 6 e 15 mV nesta freqüência, e considerando um nível de ruído de 

fundo típico em torno de 0,5 mV tem-se uma relação sinal-ruído de no máximo 30 dB. 

A norma ISO 16063-11 [2] recomenda uma relação sinal-ruído em torno de 70 dB, 

portanto é necessário que o acelerômetro padrão para baixas freqüências apresente uma 

sensibilidade mais alta. 

Uma solução adotada por alguns laboratórios primários é a utilização de 

acelerômetros do tipo de cisalhamento e material cerâmico do tipo PZT, os quais podem 

fornecer uma sensibilidade de até 10 pC/(m/s2), ou 100 vezes maior que um 

acelerômetro de quartzo. A estabilidade temporal do PZT é menor que a do quartzo, o 

que significa que estes acelerômetros devem ser calibrados com uma periodicidade 

maior e deve também ser considerada a tendência da variação da sensibilidade ao longo 

do tempo.  

Outra alternativa apresentada pelos fabricantes é a utilização de acelerômetros de 

baixa impedância, com condicionadores de alto ganho embarcados, pois a montagem 

dentro do corpo do acelerômetro e próximo ao material piezelétrico garante uma 

estabilidade maior que a de condicionadores de bancada.  

Podem ser utilizados também acelerômetros capacitivos, resistivos ou 

piezoresistivos, MEMS (Micro-Electromechanical System) ou servo-acelerômetros, mas 

questões relativas à estabilidade temporal e alto custo de aquisição ainda são discutidos 

e limitam sua utilização. No caso de acelerômetros resistivos ou piezoresitivos o não 

alinhamento do centro da massa sísmica em relação ao seu eixo de simetria os torna 

mais sensíveis às vibrações transversais, sendo necessária atenção em relação à sua 

posição de montagem na mesa do excitador. 
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2.6 - Sensibilidade Transversal do Acelerômetro 

 

O transdutor de vibração é construído de modo que a direção de seu eixo 

sensível seja perpendicular à superfície de referência. Devido a imperfeições durante 

sua construção pode ocorrer que sua direção de maior sensibilidade não seja exatamente 

perpendicular a sua superfície de referência, conforme mostrado na figura 2.12. O efeito 

deste desalinhamento é que o transdutor apresenta uma resposta às vibrações que 

ocorrem em direções paralelas à sua superfície de referência. Esta característica é 

denominada sensibilidade transversal do transdutor, e é reportada como um percentual 

da sensibilidade principal. 

Sendo S a sensibilidade principal do acelerômetro na figura 2.12, ela pode ser 

decomposta em duas componentes ortogonais: St localizada no plano da base, e Sz na 

direção perpendicular a este plano. A calibração de um transdutor fornece como 

resultado sua sensibilidade em relação à vibração que ocorre na direção perpendicular 

ao plano de sua base, ou seja, fornece o valor de Sz. Pode-se observar ainda que a 

sensibilidade transversal St apresenta uma direção na qual é máxima, e acelerações que 

ocorram na direção perpendicular não serão percebidas.  

 

 
 

Figura 2.12: Sensibilidade transversal St. 
 

A sensibilidade transversal de acelerômetros é apresentada como um percentual 

da sensibilidade principal, sendo seu valor típico máximo entre 2 e 3 %. Os fabricantes 

normalmente apresentam um valor típico para a sensibilidade transversal do transdutor, 

mas no caso de um padrão pode ser fornecido o valor individual e também a direção da 

máxima sensibilidade transversal.  
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acelerômetro 
eixo perpendicular 

à superfície de 
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Um problema que ainda não é considerado por fabricantes e usuários é que a 

sensibilidade transversal apresenta uma curva de resposta em freqüência semelhante à 

sensibilidade principal, como mostrado na figura 2.13. O eixo das abscissas representa a 

freqüência normalizada em relação à freqüência natural ωn em relação ao eixo principal 

do acelerômetro. Em alguns casos a ressonância transversal ocorre antes da ressonância 

principal, e dentro da faixa de trabalho do acelerômetro. No caso de medição de 

vibração em máquinas, na freqüência da ressonância transversal os resultados 

apresentados pelo acelerômetro seriam contaminados por vibrações em outras direções 

que não a principal.  

 
 

 
Figura 2.13: Curvas típicas de sensibilidade axial e transversal [21]. 
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3 – Calibração Absoluta de Acelerômetros 

 

Atualmente as calibrações absolutas de acelerômetros são baseadas em métodos 

interferométricos para a medição do nível de vibração aplicado ao transdutor. Outros 

métodos absolutos podem ser aplicados em situações específicas, como o método 

gravimético em freqüências menores que 1 Hz ou calibrações estáticas (0 Hz), ou para 

validar os resultados de um sistema de calibração em fase de implementação. 

 

3.1 – Princípios Básicos dos Métodos Ópticos 

 

Técnicas ópticas de medição são aplicadas atualmente em diversos campos da 

engenharia. Um dos métodos ópticos mais utilizados se baseia no fato que quando uma 

radiação segue mais de um caminho desde sua fonte até um objeto, a intensidade 

resultante no objeto é proporcional à intensidade de cada feixe e função da fase entre 

eles, fase esta que é proporcional à distância percorrida por cada feixe. Isso implica que 

caso o caminho percorrido por um feixe ou a posição do objeto seja alterada a 

intensidade da radiação resultante também se altere. Este fenômeno se chama 

interferência e ocorre com qualquer tipo de onda mecânica, acústica, eletromagnética, 

etc. 

Pode-se definir interferência como um fenômeno que ocorre quando dois ou 

mais trens de onda que guardam entre si relações de fase e freqüência constantes no 

tempo são superpostos [29]. Este fenômeno constitui a base de importantes processos de 

medida chamados métodos interferométricos. Os instrumentos com os quais se realiza a 

interferência de luz com o objetivo de efetuar uma medida são chamados 

interferômetros.  

 

3.1.1 - O Laser 

 

No passado, lâmpadas espectrais com filtros de interferência eram usadas como 

fonte de luz para medições interferométricas. O surgimento do laser em 1960, com suas 

características únicas de luz, fez com que as lâmpadas fossem gradativamente 

substituídas na maioria das aplicações. O laser é utilizado em interferometria porque a 

luz emitida é monocromática, colimada e com alta coerência espacial e temporal.  
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A palavra LASER é um acrônimo para Light Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation, ou Amplificação da Luz por Emissão Estimulada de Radiação 

[30]. Um laser, em sua configuração mais simples, consiste em uma cavidade formada 

por dois espelhos, preenchida com um meio de ganho que pode ser um gás ou um 

cristal, por exemplo. O meio de ganho é excitado por um bombeio, que pode ser uma 

descarga elétrica ou mesmo um outro laser. Um dos dois espelhos que delimita a 

cavidade deve ser parcialmente reflexivo para permitir a saída da radiação gerada, 

enquanto o oposto deve refletir totalmente a luz. A figura 3.1 mostra esta configuração. 

 

Figura 3.1: Configuração simples de um laser [30]. 

 

Considerando um laser cujo meio de ganho seja um conjunto de átomos, como 

acontece nos laseres a gás, cada átomo possui certa quantidade de energia interna e 

tende a manter-se numa configuração que minimize a energia total. Essa configuração é 

chamada de estado fundamental do átomo. Além deste, existem outros estados de 

energias superiores à do estado fundamental, que são chamados de estados excitados.  

Se adicionarmos energia a partir de um feixe luminoso que incide sobre o meio 

de ganho, um fóton incidente com energia adequada pode ser absorvido por um dos 

átomos do meio fazendo-o passar para um estado excitado. Um átomo em um estado 

excitado pode transitar para um estado de menor energia, que não seja necessariamente 

o fundamental, através de uma transição espontânea ou estimulada, sempre envolvendo 

a emissão de um fóton.  

A transição espontânea acontece em uma lâmpada de tungstênio, por exemplo, 

onde os átomos retornam ao estado fundamental emitindo fótons em direções arbitrárias 

e que não guardam entre si nenhuma relação de fase. A transição estimulada pode ser 

desencadeada por uma radiação eletromagnética com uma freqüência apropriada. 

No início do processo a maioria dos átomos do meio se encontra no estado 

fundamental, e a absorção dos fótons incidentes é maior que a emissão estimulada. 
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Após algum tempo a quantidade de átomos no estado excitado aumenta, sendo sua 

quantidade maior que a de átomos no estado fundamental, ocorrendo um aumento da 

população inversa. A partir deste ponto um único fóton de freqüência apropriada que 

interaja com o sistema dará origem a uma avalanche de fótons emitidos por emissão 

estimulada, todos com a mesma fase, mas em todas as direções possíveis.  

Os fótons emitidos que se propagam ao longo do eixo da cavidade entre os 

espelhos formam um feixe que é reforçado à medida que oscila através do meio de 

ganho. Este processo explica o alto grau de colimação do feixe de laser que emerge 

através do espelho parcialmente reflexivo. Enquanto o meio fornece a amplificação do 

sinal, a cavidade proporciona a realimentação óptica, transformando o sistema em um 

oscilador. 

A onda eletromagnética que se propaga no interior da cavidade assume uma 

configuração de onda estacionária, onde a posição dos nós é uma função da distância L 

entre os espelhos nas extremidades do tubo e da freqüência da onda. A cavidade será 

ressonante quando a distância entre os espelhos for um múltiplo inteiro de meios 

comprimentos de onda λ da onda eletromagnética: 

2

λ
mL =  (3.1) 

onde m é um número inteiro. Lembrando que mc λν= , onde c é a velocidade da luz no 

meio e λ o comprimento de uma onda com freqüência vm, a equação (3.1) pode ser 

reescrita como 

L

mc
m 2

=ν  (3.2) 

Existe assim um número infinito de modos longitudinais de oscilação, cada um 

com sua freqüência própria νm. A diferença entre as freqüências de modos consecutivos 

é constante e igual a: 

L

c
vmm 21 =∆=−+ νν  (3.3) 

A grandeza ∆ν define o espaçamento entre os modos do laser e é numericamente 

igual ao inverso do tempo de um percurso completo de ida e volta dentro da cavidade. A 

largura dos modos de ressonância de uma cavidade é consideravelmente inferior à 

largura da curva de emissão espontânea dos átomos que compõem o meio de ganho. 

Assim, somente as freqüências que se encontram dentro desta curva de emissão serão 
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estáveis no interior da cavidade. A freqüência do laser é sempre muito próxima de uma 

das freqüências de ressonância. Apesar da grande quantidade de freqüências disponíveis 

associadas à transição radiativa, a cavidade amplifica apenas algumas, ou mesmo uma 

única, explicando o alto grau de monocromaticidade dos lasers. 

A intensidade destes modos de ressonância varia conforme a sua posição sob a 

curva de ganho, como apresentado na figura 3.2. Para um laser He-Ne com 

comprimento de onda de 632,8 nm, a largura da curva de ganho é de aproximadamente 

1400 MHz. Considerando um tubo com comprimento L = 300 mm, o espaçamento entre 

os modos é de 500 MHz, logo haverá três modos oscilando dentro da cavidade e três 

freqüências no feixe de luz emitida. Cada modo possui uma largura em torno de 1 MHz. 

 

Figura 3.2 – Curva de ganho para um laser He-Ne com três modos [25]. 
 

3.1.2 - Comprimento de Onda 

 

A freqüência do laser é independente do meio de propagação, mas o 

comprimento de onda e a velocidade da luz dependem dele. Os valores destas grandezas 

no ar dependem do valor seu índice de refração, o qual varia em função da temperatura, 

pressão, umidade e nível de CO2 [31][32]. A norma ISO 16063-11[2] recomenda o uso 

de laseres He-Ne, tomando o valor de comprimento de onda λ = λar como 0,632 81 µm 

para as seguintes condições laboratoriais: temperatura de 23 oC, pressão atmosférica de 

100 kPa e umidade relativa de 50 %. 

 

3.1.3 - Coerência Temporal 

 

Coerência temporal é a medida da correlação da fase da onda luminosa em 

diferentes pontos ao longo do eixo de propagação, e determina o grau de 
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monocromaticidade da fonte. É também denominada de comprimento de coerência de 

uma fonte de luz, e está relacionada com a duração do tempo para o qual a fonte de luz 

mantém a fase entre dois pontos ao longo da direção de propagação do feixe luminoso.  

A coerência temporal da radiação laser está diretamente relacionada com a 

largura espectral apresentada no item anterior. A coerência temporal é caracterizada 

pelo tempo de coerência τc durante o qual as diversas freqüências mantêm uma relação 

de fase constante. Admitindo uma distribuição gaussiana para a largura espectral tem-se 

τc = 1/∆ν. O comprimento de coerência lc representa a distância percorrida pelo feixe 

durante o tempo de coerência, isto é: lc = cτc = c/∆ν, onde c corresponde à velocidade da 

luz no vácuo. Para um laser He-Ne o valor de lc pode variar de 10 centímetros até 100 

metros. 

 

3.1.4 - Coerência Espacial 

 

A coerência espacial está relacionada com as propriedades da onda na direção 

transversal à propagação, nos informando o quão uniforme é a fase da frente de onda. 

Para que uma onda seja perfeitamente plana deve apresentar uma fase uniforme no 

plano perpendicular à sua direção de propagação.  

A fase de uma onda plana pode exibir flutuações na direção da propagação, no 

entanto todos os pontos da frente de onda terão flutuações idênticas, o que caracteriza 

uma onda coerente espacialmente. A coerência temporal é associada com a distribuição 

de freqüência da fonte de luz, enquanto a coerência espacial é associada com a 

distribuição de propagação do vetor de onda, ou seja, com uma onda plana. O laser 

possui grande coerência espacial, assim se um único feixe for dividido em dois, estes 

irão interferir entre si pois são provenientes de uma única fonte. 

 

3.2 - Interferômetro de Michelson 

 

O interferômetro utilizado em calibrações absolutas de transdutores de vibração 

é um interferômetro a laser de duplo feixe com divisão em amplitude, denominado 

interferômetro de Michelson. O nome é uma homenagem ao físico alemão Albert 

Abraham Michelson (1852-1931), que junto com Edward Williams Morley realizou em 

1887 o que ficou conhecido como o experimento de Michelson-Morley.  
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O interferômetro de Michelson é um instrumento no qual a luz de uma fonte 

coerente é dividida em dois feixes, que são direcionados em trajetórias nas direções de 

dois espelhos planos. Os feixes refletidos são sobrepostos e sofrem o processo de 

interferência. Caso um dos espelhos apresente um movimento haverá uma alteração no 

padrão de interferência inicial, alteração esta que contém a informação relativa ao 

deslocamento do espelho.  

A análise da interferência que ocorre entre os dois feixes tem o objetivo de 

detectar a alteração da freqüência do feixe de medição. Considere-se um único feixe, 

denominado feixe de medição, o qual incide sobre uma superfície em movimento. 

Devido ao efeito Doppler, o feixe refletido apresentará uma diferença em freqüência em 

relação ao feixe incidente, proporcional à velocidade do movimento que ocorre no 

ponto de reflexão.  

Na figura 3.3, um laser de freqüência f incide em uma superfície cujo 

componente da velocidade na direção do feixe incidente é dada por v(t). Desprezando os 

termos de ordem (v(t)/c)2 onde c é a velocidade da luz, o desvio na freqüência vm da luz 

refletida pode ser aproximado por mmmDf ννν −=∆≡ ' , que é conhecida como 

freqüência Doppler ou freqüência instantânea e possui a seguinte relação com a 

velocidade da superfície v(t): 

( ) ( )
c

tvf
tvf

m

D
mD 2

2
=⇔=∆≡

νλ
ν  (3.4) 

Figura 3.3: Feixe de laser incidente e refletido sobre uma superfície móvel. 
 
Assim se a superfície se move na direção da fonte mm νν >'  ( 0>Df ), e quando 

se afasta da fonte mm νν <'  ( 0<Df ). A medição direta da freqüência f do laser ou a 

demodulação de f’ para obtenção da velocidade é extrememente dificil, considerando 

que vm = 4,74 x 1014  Hz. Este problema pode ser resolvido utilizando técnicas 

interferométricas, onde é realizada a interferência do feixe refletido com freqüência 

v(t) v’m 
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feixe refletido 

vm 
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modulada vm’ com o feixe original  vm, obtido através da divisão do feixe inicial em 

dois.  

O esquema básico do interferômetro de Michelson é apresentado na figura 3.4, 

onde E0 representa o vetor de campo elétrico do feixe de luz plana coerente antes do 

cubo divisor. E1 e E2 representam os vetores de campos elétricos após a divisão em dois 

feixes que incidem respectivamente no espelho 1 (fixo) e no espelho 2 (móvel). 

Considerando um cubo divisor de 50%, a luz vinda da fonte E0 é dividida em E1, feixe 

refletido e E2, feixe refratado de igual intensidade. A luz refletida normalmente nos 

espelhos 1 e 2 atravessa o cubo divisor novamente, sendo que agora parte do feixe E1 é 

refratada e parte do feixe E2 é refletida na direção do fotodetector, onde ocorre a 

combinação dos dois feixes e o fenômeno de interferência.  

 

E0 

E1 

E2 

l1 

l2 

E1 + E2 
s(t) 

espelho 1 

espelho 2 

fotodetetor 

cubo divisor 

 

Figura 3.4 – Esquema do interferômetro de Michelson 

 

Apesar de a luz ser uma onda eletromagnética o tratamento matemático 

considera apenas o campo elétrico (E) porque a grandeza mensurável é sua intensidade, 

a qual é proporcional ao módulo do quadrado do campo elétrico (I = |E2|). Para 

simplificar o modelo matemático considera-se que os vetores de campo elétrico dos 

feixes E0, E1 e E2 da figura 3.4 são de ondas eletromagnéticas monocromáticas 

polarizadas verticalmente com freqüência ωl e podem ser representados pelas equações 

3.5 [25], onde λ é o comprimento de onda do laser, A0 , A1 e A2 são as intensidades de 

cada feixe, l1e l2 representam as distâncias médias entre o cubo divisor e os espelhos 1 e 

2, respectivamente.  
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No esquema mostrado na figura 3.4, tem-se que o espelho 2 apresenta um 

movimento harmônico s(t) com freqüência ω1 dado por 

( ) ( )tsts 1cosˆ ω=  (3.6) 

O fator 2 multiplicado a l1, l2 e s(t) é devido à dupla passagem do feixe de luz 

por estas distâncias (ida e volta). O termo k corresponde à constante de onda, onde 

λ

π2
=k . 

(3.7) 

A diferença entre os caminhos ópticos dos dois braços do interferômetro é dada 

por: 

)( 21 llLarm −= . (3.8) 

 

Após a reflexão dos dois feixes nos espelhos 1 e 2, estes se recombinam no cubo 

divisor e incidem no fotodetector. A irradiância, ou intensidade do feixe recombinado 

I12 que incide no fotodetector é dada pela equação 3.10. Não foram considerados os 

termos em função da freqüência do laser na expansão da equação 3.9, pois ela é muito 

alta para ser medida diretamente pelo fotodetector e acaba se transformando em um 

sinal CC na saída. Restam então os termos da intensidade de cada feixe e o termo 

proporcional ao movimento do espelho 2. 
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)(cos2 212112 tIIIII ϕ++≈  (3.11) 
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é a diferença de fase total entre I1 e I2. Como a posição do espelho 2 varia com o tempo 

em função de s(t), o valor da intensidade I12 varia em função somente da fase φ(t), pois 

os termos I1 e I2 são constantes. O primeiro termo de )(tϕ  é função de Larm e constante 

no tempo, correspondendo à diferença de fase inicial e da diferença de caminho óptico 

com o sistema em repouso. O segundo termo é função de s(t) e representa a diferença de 

fase modulada associada ao deslocamento do espelho 2.  

A partir da equação 3.10 observa-se que um máximo da intensidade do sinal, 

chamado de franja de interferência, ocorre sempre que 

( ) 1ˆ
4

cos =







+ sLarm

λ

π
 (3.11) 

ou 

( ) π
λ

π
nsLarm 2ˆ

4
=+ , onde     n = (0, 1, 2,...). (3.12) 

O termo Larm é constante e está relacionado à visibilidade das franjas, então a 

distância entre dois máximos da intensidade ou duas franjas consecutivas é função 

somente da variação de ŝ, então para n = 1 tem-se que: 

( ) π
λ

π
2ˆ

4
=∆s         e          2/ˆ λ=∆s , (3.13) 

Portanto o deslocamento do espelho 2 correspondente à distância entre duas 

franjas consecutivas é de meio comprimento de onda do laser. Em outras palavras, a 

fase do sinal interferométrico varia de 2π a cada deslocamento de λ/2 do espelho móvel. 

Para que a mesa do excitador complete um período completo de oscilação em torno do 

ponto médio, é necessário que ela percorra 4 vezes a distância dada pela amplitude ŝ .  

 

Figura 3.5 – Franjas de interferência (vermelho) geradas pelo movimento harmônico 
senoidal do espelho móvel 2 (azul) [25]. Eixo das ordenadas com dimensão arbitrária. 

 

O gráfico da figura 3.5 apresenta um exemplo da variação da irradiância no 

tempo (curva vermelha) devido a um movimento senoidal do espelho móvel (curva 
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azul). Pode ser visto que nos pontos de deslocamento zero, quando a velocidade é 

máxima, ocorre a freqüência Doppler instantânea máxima, com uma maior densidade de 

franjas. Nos pontos de deslocamento máximo +d e –d e velocidade zero, a densidade de 

franjas é mínima.  

O problema que ocorre neste tipo de configuração do interferômetro é que 

segundo a formulação para o efeito Doppler, quando o espelho móvel se afasta da fonte 

mm νν <'  ( 0<Df ). Na prática esta condição de frequência negativa não ocorre, e o valor 

medido é o módulo da diferença entre vm’ e vm. Na figura 3.5, a partir do sinal da 

intensidade luminosa pode-se apenas identificar os pontos onde ocorre o máximo do 

deslocamento d, mas não o sentido do movimento, o mesmo ocorrendo com a 

velocidade. Assim para se obter a curva do deslocamento apresentada na figura 3.5 é 

necessária a definição de uma posição e um sentido de movimento inicial. 

 

3.3 - Método de Calibração por Contagem de Franjas 

 

No método de contagem de franjas o deslocamento aplicado ao transdutor é 

obtido a partir do número de máximos da intensidade, ou franjas de interferência, que 

ocorrem em um período do movimento da mesa do excitador.  O movimento gerado 

pelo excitador é harmônico com freqüência fixa, então a partir do deslocamento pode 

ser obtida diretamente a aceleração. A localização do espelho móvel depende do tipo de 

acelerômetro, sendo nos modelos DE colocado na sua própria superfície de referência e 

nos modelos SE é colocado diretamente na mesa do excitador (vide figura 2.9). 

O número de máximos ou franjas Rf para um período de vibração é dado por  

( ) λλ

8
ˆ

2/

ˆ4
s

s
R f ==  (3.14) 

Rf é normalmente denominado de “razão de freqüências”, porque pode ser obtido 

pela razão entre o número de franjas e a freqüência de vibração f1. 

1f

f
R

fot

f =  (3.15) 

A norma ISO 16063-11 [2] recomenda que sejam usados pelo menos 100 

períodos de vibração para a determinação de Rf. Assim, considerando F o número de 

franjas contadas em um número inteiro de períodos de oscilação M, onde M >100,  
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M

F
R f =  e 

F

M
s

8
ˆ

λ
=  (3.16) 

A amplitude do deslocamento ŝ  é então obtida pela relação: 

8
ˆ

λ
fRs = . (3.17) 

Para um laser de He-Ne com λ = 632,8 nm, ( )fRs ⋅= 0791,0ˆ µm. O valor da 

freqüência da vibração é ω1 = 2 π f1 , então as amplitudes da velocidade e da aceleração 

podem ser calculadas por: 

( ) sfa

sfv

ˆ2ˆ

ˆ2ˆ
2

1

1

π

π

=

=
 (3.18) 

A medição do sinal de saída do acelerômetro, depois de convertida de carga para 

tensão pelo condicionador de sinais, é medida em um voltímetro ou multímetro que 

fornece seu valor em volts rms, portanto a aceleração deve ser convertida de valor pico 

para valores rms. A magnitude da sensibilidade de tensão de uma cadeia de medição de 

aceleração calibrada com este método é calculada segundo a equação 3.19, 

λππ f

rms
ua

Rf

u

sf

u
fS

2
1

2
1

1 )2(

28

ˆ)2(

ˆ
)( ==  (3.19) 

onde urms é o valor efetivo da tensão de saída (valor rms) do conjunto composto pelo 

acelerômetro e condicionador de sinais. 

O método de contagem de franjas geralmente é aplicável para a faixa de 

freqüências de 1 Hz a 1000 Hz e amplitudes maiores que 2500 nm (≈ 4λ). Como o 

número de franjas é proporcional ao deslocamento, ele varia inversamente com o 

quadrado da freqüência para a medição em aceleração constante. A limitação em baixa 

freqüência se deve ao elevado número de franjas a detectar, e em altas freqüências ao 

baixo número destas devido ao pequeno deslocamento. Como a resolução do 

instrumento que realiza a contagem do número de franjas é fixa, quanto menor o 

número de franjas maior será a incerteza associada a este resultado, aumentando a 

incerteza final da calibração.  
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3.3.1 - Sistema Interferométrico para Freqüências de 10 até 1 kHz 

 

O sistema de calibração interferométrico para freqüências de 10 Hz até 1000 Hz 

é composto por um interferômetro de Michelson montado sobre uma mesa óptica com 

isolamento pneumático e de um excitador B&K4808 fixado na posição horizontal a um 

bloco inercial apoiado sobre isoladores com molas helicoidais de aço. O sistema é 

apresentado nas figuras 3.6 e 3.7. 

 

 

Figura 3.6: Foto do excitador B&K4808, bloco inercial e interferômetro 

 

 

Figura 3.7: Bancada dos equipamentos de aquisição e processamento dos dados de 
medição. 

 

Como fonte de luz é usado um laser He-Ne, o qual é montado em um suporte 

para alinhamento. Os suportes do espelho de referência, do cubo divisor de feixes, do 

fotodetector e do laser são montados sobre uma placa de alumínio, a qual é montada 

sobre uma plataforma pantográfica para regulagem da altura. O sistema de fotodetecção 
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é composto por um fotodiodo de silício e um amplificador de banda larga (5 MHz). A 

mesa óptica possui isolamento pneumático com auto-regulagem de nível. O espelho 

móvel é fixo sobre o acelerômetro no caso de um modelo DE ou na mesa do excitador 

no caso de acelerômetros SE.  

A figura 3.8 apresenta os dois tipos de acelerômetros e de montagens possíveis, 

considerando que a medição do deslocamento pode ser realizada em dois ou quatro 

pontos. O espelho circular (em azul) colado na superfície de referência só é necessário 

quando esta não é suficientemente polida para refletir o feixe de laser.  

(a)                                                      (b) 

Figura 3.8 – Montagem dos espelhos nas superfícies de referência de acelerômetros 
padrões DE (a) e SE (b) – Feixe de laser em vermelho. 

 

 
Figura 3.9: Sistema de calibração interferométrica por contagem de franjas [25]. 

 

O esquema básico da instrumentação usada no sistema é apresentado na figura 

3.9, e é descrito a seguir: um contador é usado para medição da razão de freqüências Rf 

entre o sinal fornecido pelo sistema de fotodetecção e a freqüência do sinal fornecido 
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pelo gerador de sinais. A medição da tensão efetiva urms do sinal de saída do conjunto 

acelerômetro e condicionador de sinais é feita com um multímetro de 8½ dígitos. Um 

osciloscópio é usado para indicar a amplitude do sinal de saída do fotodetector durante o 

alinhamento do interferômetro. Um analisador dinâmico de sinais (DSA) é empregado 

para medição do nível de distorção harmônica do movimento. Para monitoração da 

temperatura ambiente e da temperatura no corpo do acelerômetro são usados termopares 

e um voltímetro multiplexador (Data logger). 

É utilizado um programa desenvolvido em ambiente LabVIEW para realizar a 

calibração nos valores das freqüências centrais das bandas de 1/3 de oitava entre 10 Hz 

e 1 kHz. Um fluxograma simplificado dos passos do programa é apresentado na figura 

3.10. Este programa ajusta o nível de aceleração aplicada ao acelerômetro através do 

controle da tensão fornecida pelo gerador de sinais. O valor da aceleração é pré-

estabelecido para cada freqüência de medição, o que corresponde a certo número de 

franjas Rf por período de oscilação.  

 
Figura 3.10: Passos do programa de aquisição de dados do sistema de calibração 

 

Para cada freqüência de calibração é realizado um ou mais ciclos do fluxograma 

da figura 3.10, dependendo do número de médias desejado. As informações de 

sensibilidade de tensão da cadeia, o desvio padrão relativo (%), o nível rms da 
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aceleração, temperatura ambiente e temperatura do corpo do acelerômetro são 

armazenados em arquivos para o pós-processamento.  

Em seguida o interferômetro é deslocado para o espelho diametralmente oposto 

e é repetido todo o processo descrito até a geração de um novo arquivo de dados. Para 

cada posição dos espelhos mostrados na figura 3.8 é obtida uma curva de sensibilidade 

em função da freqüência de excitação. O acelerômetro ou o adaptador sobre o qual este 

é montado é então retirado da mesa móvel do excitador e montado em uma posição 

rodada de 180º, e todo o processo é reiniciado.  

O valor final da sensibilidade por freqüência é obtido a partir da média de todos 

os resultados obtidos. A figura 3.11 mostra a tela do programa de controle e coleta de 

dados. A incerteza expandida típica de uma calibração realizada com este sistema é de 

0,5 % do valor da sensibilidade considerando um fator de abrangência igual a 2, o qual 

corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95 %. Uma 

calibração comparativa nesta mesma faixa apresenta uma incerteza expandida típica de 

1,0 %.  

 

 

Figura 3.11 – Tela do programa de calibração primária de acelerômetros pelo método de 
contagem de franjas de interferência [25]. 
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3.3.2 - Sistema Interferométrico para Freqüências de 1 até 160 Hz 

 

Este sistema é composto por um excitador modelo APS-500 do fabricante 

ELECTRO-SEIS fixado a um bloco inercial de concreto de 2000 kg e uma mesa óptica, 

apoiada diretamente sobre ele, na qual é montado o interferômetro. O excitador é 

composto por um atuador eletrodinâmico suportado por mancais aerostáticos 

conectados a uma mesa móvel montada também sobre um mancal aerostático. Este 

excitador permite um deslocamento total da mesa móvel de 15 cm. Uma visão global do 

sistema e do interferômetro é apresentada na figura 3.12. 

 

  

        (a)       (b) 
Figura 3.12 – Sistema de calibração primária de baixa freqüência: (a) instrumentação, 

(b) interferômetro. 
 

O interferômetro pode ser configurado para trabalhar com espelhos planos ou 

modificado para uso de retroflectores. A característica do retroflector em garantir que o 

feixe refletido seja paralelo ao incidente apresenta vantagens quando o deslocamento 

total da mesa é grande. Este interferômetro utiliza um laser He-Ne estabilizado e entre o 

cubo divisor de feixes e o retroflector móvel tem-se um par de posicionadores ópticos 

com espelhos planos a 45o para direcionamento do feixe de laser no ponto de interesse.  

A instrumentação é semelhante à utilizada no sistema de médias freqüências 

apresentado no item 3.3.1. O sistema é controlado por uma versão do programa de 

contagem de franjas apresentado na figura 3.10 e 3.11, modificado para a faixa de 

freqüências de 1 Hz a 160 Hz. A incerteza expandida típica de uma calibração realizada 

com este sistema é de 0,5 % do valor da sensibilidade considerando um fator de 
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abrangência igual a 2, o qual corresponde a uma probabilidade de abrangência de 

aproximadamente 95 %. 

Um segundo sistema para realizar calibrações nesta faixa de freqüências foi 

recentemente implementado no Lavib.  As principais diferenças em relação ao sistema 

anterior são relativas ao excitador, modelo APS-129: uma maior área útil da mesa 

móvel (10 cm x 10 cm no sistema anterior contra 25 cm x 25 cm), e uma maior 

capacidade de carga (2,7 kg contra 23 kg). Podem ser realizadas calibrações 

comparativas ou primárias, utilizando como referência um interferômetro como já 

apresentado ou um vibrômetro a laser. Uma foto do novo sistema é apresentada na 

figura 3.13. 

 

 

Figura 3.13 – Novo sistema de calibração primária e comparativa de baixa freqüência. 
 

3.4 – Vibrômetro a Laser 

 

O interferômetro utilizado nos sistemas de calibração em baixas e médias 

freqüências se compõe de componentes ópticos discretos montados rigidamente sobre 

uma mesa. A movimentação deste conjunto para que sejam alcançados todos os pontos 

de medição é um processo bastante demorado e difícil. Foi também necessária a 

informação da fase entre o movimento de translação e rotação da mesa do excitador, 

como será explicado no Capitulo 5, e o sistema interferométrico original só fornece a 

informação da magnitude do deslocamento. Optou-se então pelo uso de um vibrômetro 

a laser (Laser Doppler Vibrometer ou LDV).  

Neste trabalho foi utilizado um vibrômetro do fabricante Polytec, composto por 

um controlador modular OFV-5000 com uma placa de decodificação digital DD-600 e 
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uma cabeça óptica OFV-505 na qual estão localizados os componentes ópticos. A 

solução aplicada nestes vibrômetros para a medição do sentido do movimento é a 

utilização de um modulador acusto-óptico, o qual atua na freqüência do laser de um dos 

braços de um interferômetro de Mach-Zehnder modificado com uma freqüência 

tipicamente acima de 40 MHz [33]. Um esquema simplificado deste tipo de 

interferômetro é apresentado na figura 3.14 [34]. 

 

ωm
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cubo divisor
polarizado

modulador
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espelho
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Figura 3.14: Interferômetro de Mach-Zehnder modificado 

 

O modulador acusto-óptico consiste de um atuador piezelétrico que cria ondas 

acústicas em um material como o quartzo, gerando ondas estacionárias que criam faixas 

de compressão e expansão que alteram o índice de refração do material [35]. O laser 

deve atravessar o material em uma direção quase perpendicular ao feixe de ondas 

acústicas e portanto quase paralela aos planos de indice de refração diferente. Se o laser 

e o feixe de ondas acústicas estiverem na mesma direção de propagação estes planos 

difratam parte da intensidade do laser com uma frequência final que é a diferença entre 

a freqüência do laser e do modulador. Se os dois feixes apresentarem direções opostas a 

frequência final será a soma da freqüência do laser e do modulador.  

Os interferômetros que combinam feixes de laser com freqüências diferentes são 

chamados de heterodinos. Para este interferômetro as equações 3.5 desenvolvidas 

anteriormente podem ser reescritas como apresentado na equação 3.20. Neste caso, Em é 

o vetor de campo elétrico do feixe incrementado pela freqüência ωm, que é a freqüência 

do modulador acusto-óptico. 
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A partir destas duas equações seguem-se os mesmos passos das equações 3.5 até 

3.8, e podem ser excluídos os termos que representam sinais com a freqüência do laser 

ω, e termos em função de 2ωl e ωl + ωm , pois não são percebidos pelo fotodetector. 

Assim obtêm-se a equação abaixo [34][36]: 
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onde φ0 + )(mod tϕ é a fase total do sinal interferométrico. A derivada da fase total é 

proporcional à velocidade da superfície do espelho móvel 2: 
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Considerando que a derivada da fase total fornece a freqüência angular instantânea Dω  

do sinal de interferência, tem-se que: 
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onde fD(t) é a freqüência Doppler instantânea (ou freqüência de batimento). Sendo 
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a diferença de fase modulada associada ao deslocamento do espelho móvel 2 e a 

freqüência gerada pelo modulador acusto-óptico. A derivada da fase total é a derivada 

somente de φmod , que é proporcional à velocidade da superfície do espelho móvel 2: 
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Tomando as equações 3.22 e 3.23 e substituindo ωm por 2⋅π⋅fm , tem-se [25] 
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Para a condição em que o espelho está parado (s(t) = 0 e fD = 0) o sinal de saída 

do interferômetro é uma velocidade “virtual” v(t) = fm (λ / 2) devido à presença do sinal 

do modulador acusto-óptico. Esta velocidade pode ser compensada para que seja obtido 

o valor real da velocidade do espelho dada por 
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Esta equação é semelhante à equação 3.23, mas neste caso o sinal de saída do 

interferômetro preserva a informação do sentido da velocidade do movimento, desde 

que a relação fm – fD > 0 seja mantida. Esta condição limita a faixa de trabalho do 

vibrômetro, pois para um valor típico de  fm de 40 MHz a velocidade pico máxima é de 

aproximadamente 10 m/s. Assim como no interferômetro homodino podem ser 

aplicados métodos de demodulação em fase e freqüência para recuperar as informações 

de deslocamento e velocidade. Na prática os vibrômetros de maior acurácia utilizam os 

dois tipos de demodulação para obter os sinais de deslocamento e velocidade 

independentemente, evitando assim erros devidos à integração ou diferenciação 

analógica. 

Este vibrômetro possui ainda um gerador interno de sinais, e um canal de 

entrada que foi utilizado para ler diretamente o sinal do acelerômetro a ser calibrado e 

do acelerômetro de controle. Seu programa de controle possibilita a obtenção da função 

de resposta em freqüência através do cálculo da razão entre o sinal do vibrômetro e do 

canal de entrada, assim como conversão do sinal medido entre as grandezas de 

aceleração, velocidade ou deslocamento. 
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4 - Excitadores de Vibração 

 

Existem vários princípios de funcionamento, mas pode-se classificá-los 

genericamente em função da forma de acionamento, do tipo de suspensão e da guia do 

movimento da mesa móvel utilizada. Basicamente estas características são definidas 

pela faixa de freqüência em que o excitador deve operar. A aplicação em calibração ou 

ensaio também define se é necessário um excitador de melhor desempenho técnico ou 

mais robusto. 

 

4.1 – Tipos de Excitadores 
 

Existem sistemas que geram vibração baseados em características específicas de 

certos sistemas mecânicos, como no caso da utilização de vigas trabalhando em suas 

freqüências de ressonância [13][37], suportes giratórios gerando forças centrífugas, etc. 

Mas estes sistemas são de aplicação bastante limitada, e normalmente o movimento 

desejado é inicialmente criado como um sinal elétrico. Nos excitadores utilizados em 

calibração de acelerômetros a conversão do sinal elétrico em mecânico é normalmente 

baseada em princípios piezelétricos ou eletromagnéticos. A seguir serão apresentados os 

dois tipos de excitadores mais utilizados. 

 

4.1.1 – Excitadores Piezelétricos 
 

Materiais piezelétricos podem ser utilizados para gerar movimento e trabalhar 

como um excitador de vibrações. Normalmente estes materiais são arranjados em 

camadas, alternando-se material piezelétrico e material condutor, como mostrado na 

figura 4.1. A deformação total gerada é proporcional à carga elétrica sobre o material 

piezelétrico, e esta carga é proporcional à diferença de potencial elétrico aplicado. No 

capítulo 2, item 2.2.2, foram apresentadas algumas características de materiais 

piezeléricos, e no caso de atuadores o material mais utilizado é o PZT.  

A deformação gerada pelo material piezelétrico é função da sua espessura e do 

potencial elétrico aplicado. A diferença de potencial elétrico pode ser aumentada 

aplicando altas tensões elétricas sobre o material, mas na prática a solução mais viável é 

a utilização de várias camadas de material piezelétrico com uma espessura menor 

conectadas em paralelo. O aumento do número de camadas soma a contribuição do 
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deslocamento de cada camada, e diminuindo a espessura obtêm-se um aumento do 

potencial elétrico. Quanto maior o número de camadas conectadas em paralelo, como 

mostrado na figura 4.1, menor a impedância resultante do conjunto, e menor a tensão 

elétrica necessária para atuação [38]. 

 
Figura 4.1: Pilha atuadora piezelétrica [38]. 

 

O material piezelétrico possui uma resistência à tração mais baixa que à 

compressão, e para sua aplicação em excitadores de vibração para gerar movimentos 

alternados é necessária à aplicação de uma pré-carga inicial [39]. Para uma montagem 

deste tipo é necessário então um suporte em cada extremidade do atuador, sendo a 

conexão entre eles realizada pelo mecanismo de pré-carga. O acelerômetro a ser 

calibrado é montado em um destes suportes, enquanto o da outra extremidade seria fixo 

em uma massa de reação ou apresentaria uma massa muito maior que a do 

acelerômetro. Assim todo o deslocamento gerado seria transmitido ao acelerômetro, e 

este conjunto formaria o excitador piezelétrico como mostrado esquematicamente na 

figura 4.2.  

O deslocamento máximo pode ser de até 2% do comprimento da pilha de 

material piezelétrico [39], mas para excitadores de vibrações este limite é dado pelo 

nível de distorção harmônica gerado. Materiais piezelétricos apresentam tipicamente 

histerese na sua resposta em deslocamento quando alimentados por uma fonte de tensão, 

a qual pode ser traduzida em distorção quando trabalhamos com movimentos 

harmônicos.  
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Figura 4.2: Esquema de um excitador piezelétrico. 

 

Existem vários métodos propostos para a redução deste problema, sendo um 

deles o desenvolvimento de uma modelagem matemática do atuador e sua utilização 

para corrigir o sinal de excitação [40][41][42]. Outra proposta é a utilização de 

amplificadores com saída controlada em corrente [43][44], o que diminui bastante o 

efeito da histerese.  

Este tipo de excitador é normalmente utilizado em freqüências acima de 3 kHz. 

Ele não necessita de nenhum tipo de suspensão da mesa devido à rigidez do material 

piezelétrico e ao tipo de construção. A figura 4.3 apresenta a foto de um excitador deste 

tipo construído no Lavib [25]. 

 

Figura 4.3: Foto de um excitador piezelétrico [25]. 

 

Uma das características deste tipo de excitador é que as cerâmicas “duras“ 

normalmente utilizadas possuem fator de qualidade mecânica Q elevado. Isso significa 
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um amortecimento interno muito baixo se comparado a um excitador eletrodinâmico, 

por exemplo, o qual possui partes móveis e suspensão elástica. Distorções harmônicas 

ou ruídos presentes no sinal de excitação em altas freqüências serão amplificados, 

contaminando o movimento aplicado ao acelerômetro.  

 

4.1.2 – Excitadores Eletrodinâmicos 
 

No acionamento eletrodinâmico a força que gera o movimento da mesa móvel é 

resultado da interação entre o campo magnético gerado por um enrolamento ou bobina 

de acionamento e um campo magnético fixo. Este campo magnético fixo pode ser 

gerado por um imã permanente ou por um eletroímã existente no corpo do excitador. O 

esquema simplificado deste tipo de acionamento é apresentado na figura 4.4. Uma 

corrente I ao circular na bobina de acionamento formada por um condutor de 

comprimento LB gera um campo que reage ao campo magnético fixo B, gerando uma 

força F=B·I·LB sobre a mesa móvel. Este acionamento é o mais utilizado pela sua 

facilidade de construção, aliado ao fato que os amplificadores de potência necessários à 

sua alimentação são relativamente mais simples e em alguns casos são os mesmos 

utilizados em sistemas de áudio comerciais. 

 

 
mesa móvel 

campo magnético fixo 

suspensão 

bobina de acionamento 

LB 

 

Figura 4.4: Principio de funcionamento de um excitador eletrodinâmico [21]. 
 

Nestes excitadores a suspensão da mesa é sempre realizada por elementos 

flexíveis, e suas características dependem do modo como o movimento da mesa é 

guiado. A relação entre o nível de aceleração e o deslocamento necessário é 

proporcional ao inverso do quadrado da freqüência, então quanto menor a freqüência 

maior o deslocamento necessário para garantir um nível de aceleração que permita uma 
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calibração. Em baixas freqüências, onde é necessário um grande deslocamento da mesa, 

ela é guiada por mancais aerostáticos. Este é o caso do excitador modelo APS-129 do 

Lavib mostrado nas figuras 4.5 e 4.6, no qual a mesa móvel é montada em um mancal 

aerostático linear independente da bobina de acionamento e do campo magnético fixo. 

A faixa nominal de trabalho deste excitador vai de 0,1 Hz até 160 Hz. 

 

 

Figura 4.5: Foto do excitador para baixas freqüências da Electro-Seis modelo APS-129. 

 

 

Figura 4.6: Detalhe do acionamento do excitador apresentado na figura 4.5. 

 

A suspensão utilizada neste caso são elementos como molas helicoidais ou de 

borracha bastante flexíveis para não influenciar o movimento da mesa. Esta 

configuração também faz com que o carregamento vertical aplicado sobre a mesa do 

excitador seja suportado somente pelo mancal aerostático. A força gerada pela bobina 
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de acionamento, que também é montada sobre mancais aerostáticos lineares, é 

transmitida por uma haste metálica. 

Para freqüências acima de 10 Hz até alguns kHz podem ser utilizados também 

mancais aerostáticos com suspensão elástica, mas neste caso a mesa móvel é 

normalmente montada na posição vertical. Estes excitadores são utilizados 

principalmente para calibrações de acelerômetros e para uso em laboratórios. O mancal 

exige certo cuidado quando manuseado e a flexibilidade da suspensão faz com que seja 

necessária uma regulagem da posição de equilíbrio da mesa para cada montagem. A 

figura 4.7 mostra um excitador da marca Endevco modelo 2901 do Lavib cuja mesa é 

fabricada em berílio e a suspensão é formada por três o’rings de borracha de silicone. 

Podem ser vistos também os parafusos de regulagem da tensão sobre os o’rings e da sua 

posição vertical. 

 

Figura 4.7: Excitador eletrodinâmico com mancal aerostático. 

 

A suspensão mais utilizada para esta faixa de médias freqüências é composta por 

molas em forma de lâminas diametralmente dispostas entre a mesa móvel e o corpo do 

excitador. Normalmente são colocados dois conjuntos de lâminas formando um 

paralelogramo com a mesa e com sua fixação na outra extremidade. Esta suspensão de 

lâminas é projetada para ser bastante rígida na direção transversal ao movimento. Isso 

faz com que só reste um grau de liberdade na direção desejada do movimento. 

Um exemplo de excitador que utiliza este tipo de suspensão é o modelo 4808 do 

fabricante Brüel&Kjaer [45] apresentado na figura 4.8, no qual a suspensão consiste de 

dois conjuntos de 4 lâminas horizontais defasadas de 90°, um acima e outro abaixo da 

bobina de acionamento (suspensão superior e inferior). Como estas lâminas não 
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trabalham à tração, as extremidades opostas à mesa são fixas em suportes 

intermediários, os quais são conectados ao corpo do excitador por lâminas verticais 

(suspensão vertical). Os pólos do imã estão localizados nas extremidades superior e 

inferior, então o fluxo magnético sobre a bobina de acionamento da mesa é conduzido 

pelo corpo do excitador e pela peça metálica no topo do imã que se projeta dentro da 

mesa. Na parte inferior da mesa é colocada a bobina de acionamento, que fica 

posicionada dentro do campo magnético fixo no corpo do excitador.  

 

 
Figura 4.8: Esquema do excitador eletromagnético B&K4808 [45]. 

 

4.2 - Problemas dos Excitadores de Vibrações 

 

A seguir serão apresentados alguns problemas dos excitadores de vibrações que 

afetam diretamente o processo de calibração de acelerômetros [46]. 

 

4.2.1 - Baixa Rigidez da Mesa Móvel 

 

A mesa móvel do excitador deve ser suficientemente rígida para evitar 

deformações durante as calibrações, as quais ocorrem devido ao carregamento do 

próprio acelerômetro. No caso de uma calibração interferométrica estas deformações 

fazem com que medidas do deslocamento em diferentes pontos da mesa sejam 

diferentes da que realmente ocorre no transdutor. Por outro lado, uma rigidez maior que 
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a necessária significa uma mesa móvel mais pesada, e seria necessário um maior nível 

de corrente para gerar o movimento. Isso causaria o aquecimento da bobina de 

acionamento, que seria transmitido ao acelerômetro em calibração.  

Para mostrar o efeito da rigidez da mesa um acelerômetro com massa de 30 

gramas, equivalente a um acelerômetro padrão típico, foi montado na posição central da 

mesa móvel do excitador modelo B&K4808, cujo esquema de construção foi 

apresentado na figura 4.8. Este excitador é o mesmo utilizado no sistema de calibração 

interferométrica apresentado no item 3.3.1. Para medir a aceleração em diferentes 

pontos da superfície da mesa foi utilizado um acelerômetro de pequeno tamanho, com 

massa de 1,7 gramas, para que não houvesse influencia nos resultados.  

Foram realizadas medições do nível de aceleração em pontos próximos à borda 

externa da mesa móvel e em pontos próximos ao acelerômetro na posição central, 

indicados com os números de 1 a 8 na figura 4.9. O nível de aceleração gerado durante 

este ensaio é o mesmo utilizado em uma calibração primária, sendo controlado através 

do sinal de saída do acelerômetro na posição central. 

 

Figura 4.9: Vista superior da mesa do excitador B&K4808: pontos de medição da 
aceleração na borda (1,2,3 e 4) e próximo ao centro (5,6,7 e 8). 

 

Os resultados obtidos são apresentados nos gráficos das figuras 4.10 e 4.11. Já 

em 4 kHz existe uma diferença de 10 % entre a aceleração medida no centro e na borda 

da mesa. Mesmo próximo ao acelerômetro no centro da mesa, nas posições mostradas 

na figura 4.9(b), ocorrem diferenças de até 5 % a partir de 4 kHz. Este problema é 

crítico durante uma calibração absoluta de um transdutor SE, onde o ponto de 

incidência do laser é sobre a mesa ao lado do transdutor. Outro problema é que a 

deformação da mesa é transmitida à base do acelerômetro, o que pode produzir tensões 

sobre o material piezelétrico influenciando a sensibilidade.  
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Figura 4.10: Diferença relativa entre a aceleração central e nos pontos 1,2,3 e 4. 

 

Figura 4.11: Diferença relativa entre a aceleração central e nos pontos 5,6,7 e 8. 

 

Este problema pode ser minimizado com o uso de adaptadores para aumentar a 

rigidez da superfície da mesa, sempre garantindo que seja agregada a menor massa 

possível à mesa. Para o excitador utilizado foram construídos discos de 10 mm de 

espessura de liga de alumínio e de titânio, os quais podem ser montados sobre a mesa 

em função do acelerômetro a ser calibrado. O adaptador de titânio é utilizado para 

garantir uma superfície de montagem mais rígida para o acelerômetro, se comparado 

com o adaptador de alumínio, e também devido a sua resistência superficial 

considerando o desgaste gerado por sucessivas montagens. Um exemplo destes 

adaptadores é mostrado na figura 4.12, que apresenta um disco de titânio sobre outro de 

alumínio, ambos montados na mesa de um excitador Brüel & Kjaer modelo 4808. Esta 

combinação de adaptadores, além de aumentar a rigidez da mesa móvel também permite 

que a posição do acelerômetro seja alterada durante a calibração sem que seja 

necessário desmontá-lo. 
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Figura 4.12: Adaptadores construídos no Lavib para o excitador B&K4808. 
 

4.2.2 - Aquecimento da Mesa Móvel 

 

Este problema é gerado pela bobina de acionamento, que exceto nos excitadores 

para baixas freqüências como mostrados na figura 4.5, fica montada diretamente no 

corpo da mesa móvel. O aumento de temperatura é devido ao efeito Joule na bobina de 

acionamento, o qual é função da passagem da corrente de acionamento I (vide item 

4.1.2), e transferido por condução para o corpo da mesa. Normalmente este problema é 

mais pronunciado em altas freqüências em função dos maiores níveis de aceleração 

aplicados. Considerando que a sensibilidade de um acelerômetro padrão é em torno de 

0,02 % / °C, e a incerteza expandida esperada em uma calibração primária é de 0,3 %, a 

temperatura é um parâmetro que deve ser considerado. 

Quando não é possível diminuir os níveis de vibração são aplicadas soluções 

como a circulação forçada de ar em torno da mesa ou a calibração alternada em baixas e 

altas freqüências [46]. Normalmente se inicia uma calibração das freqüências mais 

baixas para as mais altas, o que faz com que a temperatura da mesa aumente sempre, e 

alternando as altas e baixas freqüências os períodos alternados de aquecimento e 

resfriamento resultam em uma temperatura média mais constante. 

Outro problema que pode ser diretamente relacionado ao aquecimento da mesa é 

a variação do nível de aceleração durante uma calibração. Os amplificadores de 

potência que alimentam os excitadores, em se tratando de um processo de calibração, 

são configurados para controlar a tensão elétrica na sua saída e como conseqüência 

apresentam uma baixa impedância na saída. Por outro lado, o conjunto formado pela 
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mesa móvel e sua suspensão sempre apresentará uma ressonância dentro de sua faixa de 

trabalho, e uma tensão contra-eletromotriz é gerada nesta condição pela bobina de 

acionamento. Devido à baixa impedância na saída do amplificador, esta tensão gerada é 

cancelada, criando um efeito de amortecimento e reduzindo a resposta na ressonância 

[20]. Mas o aquecimento da mesa reduz a impedância da bobina de acionamento, 

normalmente fabricada com fio de cobre, e o controle em tensão elétrica permite um 

aumento da corrente circulante e o correspondente aumento do nível de aceleração 

gerado.  

Os gráficos da figura 4.13 [47] apresentam os valores da temperatura do corpo 

do acelerômetro e ambiente durante uma calibração absoluta interferométrica de 10 Hz 

até 1000 Hz, quando não é utilizado nenhum processo de refrigeração no sistema. Tem-

se que a temperatura do corpo do transdutor chega a aumentar até 1,5 oC para um nível 

de aceleração de 50 m/s2. O intervalo de tempo médio entre cada ponto de medição 

apresentado nos gráficos da figura 4.13 é de 1 minuto. 

(a) (b) 

Figura 4.13 – Variação típica das temperaturas ambiente e no corpo do acelerômetro (a) 
para o perfil de aceleração (b) usado no programa de contagem de franjas. 

 

4.2.3 – Distorção Harmônica 

 

A distorção harmônica ocorre principalmente nas freqüências mais baixas de 

trabalho do excitador. No gráfico (b) da figura 4.13 tem-se o nível de aceleração típico 

em uma calibração primária, que fica em torno de 2 m/s2 nas freqüências de 10 Hz e 

12,5 Hz. Estes níveis de aceleração são limitados pela distorção do movimento gerado 

pelo excitador, que aumenta proporcionalmente ao deslocamento da mesa móvel. 

O campo magnético existente na folga entre o núcleo magnético e o flange 

superior do corpo do excitador é homogêneo em um determinado comprimento, como 

apresentado na figura 4.14. No caso de grandes deslocamentos da mesa a bobina de 

acionamento fica exposta a um campo magnético que varia ao longo do seu percurso. A 
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força de acionamento da mesa é diretamente proporcional à densidade do campo 

magnético, então uma variação neste campo causa uma variação no movimento gerado 

que aparece como distorção harmônica. 
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Figura 4.14: Vista em corte de um excitador de vibrações: mesa na posição de repouso 
(a) e deslocada para cima (b). 

 

Na figura 4.15 são apresentados os resultados de calibrações comparativas de 

um acelerômetro em 4 excitadores diferentes, utilizando o mesmo acelerômetro padrão, 

e também o resultado de uma calibração interferométrica, que é considerada a 

referência. O excitador Endevco 2901 é um modelo eletrodinâmico com mancal 

aerostático e suspensão composta por anéis de borracha (vide figura 4.7). Ele apresenta 

baixos níveis de distorção e vibração transversal para freqüências acima de 50 Hz. Os 

resultados obtidos com este excitador abaixo de 50 Hz apresentam desvios que chegam 

a 6 % em relação ao resultado interferométrico, devido ao seu pequeno limite de 

deslocamento e o conseqüente aparecimento de distorções no movimento. 

O excitador modelo B&K 4811 apresenta uma suspensão bastante rígida e 

também um pequeno limite de deslocamento, o que explica os problemas em baixas 

freqüências. O excitador modelo B&K 4814 e o modelo B&K 4808, ao contrário dos 

anteriores, possuem uma suspensão bastante flexível e um limite de deslocamento bem 

maior, garantindo uma boa resposta em baixas freqüências.  
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Figura 4.15: Comparação de resultados de calibração em diferentes excitadores. 

 

4.2.4 - Ressonâncias 

 

Todos os excitadores apresentam ressonâncias internas, que normalmente se 

encontram próximas a alguma freqüência de calibração. Existem ressonâncias no 

conjunto formado pela mesa e sua suspensão, e também nos próprios elementos da 

suspensão. Isso causa o aparecimento de vibrações transversais em algumas freqüências 

de trabalho. Mesmo nos excitadores com mancais aerostáticos, são necessários 

elementos de sustentação da mesa móvel para garantir seu posicionamento em relação 

ao campo magnético fixo, e estes elementos também apresentam ressonâncias internas. 

Uma das soluções adotadas pelos fabricantes de excitadores é aumentar o 

amortecimento nos elementos da suspensão da mesa, como por exemplo a aplicação de 

camadas de borracha coladas sobre as lâminas da suspensão.  

 

4.2.5 – Vibração Transversal da Mesa Móvel 

 

Um dos problemas mais críticos que ocorre durante um processo de calibração é 

decorrente da vibração transversal gerada pelo excitador. Denominam-se genericamente 

de vibração transversal os movimentos em direções diferentes da desejada, 

normalmente causados por problemas como o apresentado no item 4.2.4.  

Pode-se caracterizar a vibração transversal como a sobreposição de uma rotação 

e uma translação da mesa em torno de um eixo perpendicular à direção do movimento 

principal. Estes dois movimentos são mostrados esquematicamente na figura 4.16. A 

experiência adquirida na realização de calibrações com sistemas interferométricos [46], 
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e a reportada por outros laboratórios primários [16][17][18], mostra que o efeito mais 

pronunciado é a rotação da mesa. 

 

 
Figura 4.16: Movimentos que ocorrem na mesa móvel: movimento desejado, translação 

e rotação. 
 

Em um excitador eletrodinâmico cuja suspensão seja construída com lâminas, 

como é o caso do excitador B&K 4808 utilizado no sistema de calibração 

interferométrica por contagem de franjas, o movimento de rotação é devido a 

ressonâncias do conjunto mesa – lâminas. Foi construído um modelo da mesa móvel e 

suspensão deste excitador utilizando o programa SolidWorks, e foi realizada uma 

análise modal do movimento utilizando o programa CosmosWorks.  

A figura 4.17 apresenta o resultado gráfico de uma simulação dos deslocamentos 

da mesa deste modelo da excitador no seu 2o modo de vibração. O 1o modo corresponde 

a um movimento da mesa na direção longitudinal, como um sistema massa-mola 

simples, e causa um aumento da resposta em deslocamento da mesa. Como a suspensão 

de lâminas possui um arranjo simétrico e suporta a mesa em duas posições, quando a 

freqüência de calibração coincide com a natural este movimento de rotação se superpõe 

ao movimento principal.  

A região com coloração azul indicada na figura 4.17 corresponde a 

deslocamentos nulos. O 3o modo calculado apresenta uma freqüência quase idêntica a 

do 2o modo, sendo a principal diferença a direção da rotação deslocada de 90°. Se o 
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conjunto da suspensão fosse perfeitamente simétrico as duas direções apresentariam a 

mesma freqüência de ressonância. 

 

Figura 4.17: Resultado da análise modal do conjunto mesa e suspensão de um excitador 
B&K 4808 (2° modo de vibração). 

 

Em um excitador cuja mesa móvel é guiada por um mancal linear, o movimento 

de rotação é devido principalmente à folga entre o mancal e sua guia. Este é o caso do 

excitador utilizado no trabalho, um modelo APS-500 do fabricante Electro-Seis. Este 

excitador é utilizado no sistema de baixa freqüência apresentado no item 3.3.2. Na 

figura 4.18 tem-se uma foto do conjunto mesa móvel e mancal aerostático, parte do 

atuador eletrodinâmico e a haste de conexão. 

 

 

Figura 4.18: Vista lateral do conjunto mesa móvel e mancal aerostático  
do excitador modelo APS-500. 
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Na figura 4.19 é apresentada uma representação da mesa móvel do excitador, 

indicando o ponto de acionamento do atuador eletrodinâmico e a posição do centro de 

massa do conjunto móvel, obtido a partir de um modelo construído utilizando o 

programa SolidWorks. A força de acionamento da mesa e o centro de massa do conjunto 

da mesa móvel não se encontram alinhados em relação à direção do movimento. Assim 

é gerado um torque que atua sobre o filme de ar do mancal aerostático e resulta em um 

movimento de rotação em torno de um eixo perpendicular ao plano da figura 4.19.  A 

simetria do conjunto móvel e um alinhamento entre a força de atuação e o centro de 

massa, em relação a um plano vertical alinhado com a direção do movimento no centro 

da mesa, faz com que não haja rotação significativa em relação a um eixo vertical. 

 

 
Figura 4.19: Localização do centro de massa e ponto de acionamento da mesa móvel do 

excitador APS-500. 
 

4.3 – Análise da Vibração Transversal em Excitadores 

 

A seguir será apresentada uma análise de como ocorre a vibração transversal em 

dois modelos de excitadores eletrodinâmicos, os quais são tradicionalmente utilizados 

em calibrações de médias e baixas freqüências. São apresentados os métodos de 

medição e uma análise da causa deste problema, que como já explicado, é devido ao 

movimento de rotação da mesa móvel. 

 

 

4.3.1 – Vibração Transversal no Excitador B&K 4808 

 

ponto de 
acionamento 
do atuador 

eletrodinâmico 

centro de 
massa do 
conjunto 

direção do 
movimento 



 - 62 - 

Para medir o nível de vibração transversal são utilizados acelerômetros triaxiais, 

compostos por três acelerômetros montados sobre a mesma base e com seus eixos de 

sensibilidade ortogonalmente dispostos. O esquema de um acelerômetro triaxial é 

mostrado na figura 4.20 e uma foto de um acelerômetro triaxial do fabricante PCB 

montado sobre o excitador é apresentada na figura 4.21.  

 
Figura 4.20: Esquema de um acelerômetro triaxial composto por 3 acelerômetros 

independentes. 

 

Figura 4.21: Acelerômetro triaxial e adaptador de alumínio montado na mesa do 
excitador B&K4808. 

 

A partir do sinal em aceleração dos eixos X, Y e Z (aX, aY e aZ), sendo o eixo Z 

alinhado com o movimento da mesa móvel,  os valores da aceleração transversal aTrans 

máxima e seu ângulo θTrans em relação à direção do eixo Y são calculados utilizando as 

equações 4.1. O resultado de uma medição da vibração transversal na mesa móvel do 

excitador utilizando um acelerômetro triaxial é apresentado na figura 4.22. Observa-se 

uma grande mudança na direção da vibração transversal nas freqüências em torno de 

220 Hz.  
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Este comportamento pode ser explicado através do modelo apresentado na figura 

4.17, cuja simulação em elementos finitos indica duas ressonâncias muito próximas e 

com direções de movimento defasadas de 90°. Estas duas rotações são em função do 

acoplamento entre a mesa e cada par oposto das lâminas da suspensão, que mesmo na 

simulação não são exatamente iguais.  

 

Figura 4.22: Vibração transversal medida sobre a mesa do excitador B&K 4808 + 
adaptador de alumínio. 

 

A diferença entre o valor da freqüência de ressonância do movimento de rotação 

obtido no modelo e o medido utilizando um acelerômetro triaxial é devida a influência 

da massa total da mesa móvel. Sua massa é de 260 gramas, enquanto a massa de um 

acelerômetro padrão é em torno de 40 gramas. Além disso, o modelo apresentado na 

figura 4.17 não considera o adaptador de alumínio utilizado para aumentar a rigidez da 

mesa, o qual faz com que a freqüência de ressonância seja ainda mais reduzida. Este 

efeito também é observado quando comparamos os resultados de calibração de 

acelerômetros diferentes. 

A figura 4.23 apresenta o resultado da calibração de um acelerômetro SE, 

sendo a sensibilidade obtida a partir de duas medições em dois espelhos colados sobre a 

mesa móvel (espelho 1 e espelho 2).  
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Figura 4.23 Resultados da calibração interferométrica de um acelerômetro do fabricante 
Unholtz Dickie. 

 

Pode-se observar ainda que o valor da sensibilidade obtida em cada espelho 

sofre uma inversão na sua tendência entre 200 e 300 Hz. Neste trabalho considera-se 

que a vibração transversal é gerada pelo movimento de rotação da mesa móvel, e este 

efeito aparece como a inversão nas curvas da figura 4.23, que indicam uma inversão no 

sentido de rotação da mesa.  

 

4.3.2 – Vibração Transversal no Excitador APS-500 

 

Para o trabalho apresentado a medição da vibração transversal que ocorre na 

mesa móvel do excitador APS-500 foi realizada utilizando um acelerômetro biaxial. Foi 

adquirido um acelerômetro de dois eixos ortogonais do fabricante Analog Devices, 

modelo ADXL-203, cuja sensibilidade típica para cada eixo é de 100 mV/(m/s2) para 

uma alimentação de 5 Vrms. É um transdutor capacitivo, portanto capaz de medir desde 

acelerações constantes (0 Hz) até aproximadamente 500 Hz, com fundo de escala 

recomendado de 17 m/s2 (1,7 g no catálogo). É fabricado com a tecnologia denominada 

MEMS (Micro-Electromechanical System), com 5 milímetros de lado e 2 milímetros de 

espessura. O pequeno tamanho deste transdutor permite que seja facilmente montado 

em qualquer posição sobre o dispositivo que está sendo desenvolvido.  

A medição do nível de aceleração da mesa será realizada por um vibrômetro a 

laser, e o acelerômetro ADXL será utilizado exclusivamente para obter informações 

sobre a posição horizontal do centro de rotação da mesa móvel. Na figura 4.24 tem-se 

uma foto da placa de circuito impresso com o acelerômetro ADXL e a indicação da 
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direção de seus eixos de medição. A figura 4.25 mostra a placa do ADXL montada em 

um adaptador durante uma medição da vibração transversal.  

 

 

Figura 4.24: Acelerômetro ADXL-203 montado em uma placa de circuito impresso. 
 

A fixação da placa do ADXL é realizada com fita dupla face, processo que 

facilita sua montagem e alinhamento dos eixos. Este método de fixação pode ser 

aplicado devido à baixa freqüência e níveis de aceleração envolvidos. O eixo X está 

alinhado com a direção vertical e o eixo Y com a direção horizontal em relação à 

superfície do bloco sísmico sobre o qual está montado o excitador. 

 

 

Figura 4.25: Montagem do ADXL sobre um adaptador. 
 

Um exemplo do comportamento da vibração transversal no excitador APS-500 é 

apresentado na figura 4.26. Como explicado anteriormente no item 4.2.5, a vibração 

transversal na direção horizontal é pequena em toda faixa de freqüência. Já na direção 

Eixo X 

Eixo Y 

ADXL-203 

ADXL-203 

mesa móvel do 

excitador 



 - 66 - 

vertical tem-se um aumento progressivo, principalmente a partir de 63 Hz. Segundo a 

norma ISO 16063-11 [2], o limite recomendado da vibração transversal relativa é de 10 

%, então os pontos de 125 Hz e 160 Hz estariam fora da tolerância. 

Figura 4.26: Vibração transversal relativa medida sobre a mesa do excitador APS-500 
utilizando o acelerômetro biaxial ADXL-203. 

 

A partir destes resultados, optou-se por aplicar o dispositivo desenvolvido 

atuando na vibração transversal somente na direção vertical, ou seja, gerando somente 

uma rotação. Foram selecionadas também as freqüências de terças de oitavas entre 63 

Hz e 160 Hz (freqüências de 63 – 80 – 100 – 125 – 160 Hz).  

 

4.3.3 – Caracterização do Movimento de Rotação no Excitador B&K4808 

 

Foi considerado que os movimentos de translação e rotação são independentes, e 

que a rotação ocorre em uma determinada direção. A rotação impõe sobre a massa 

sísmica do acelerômetro uma componente de aceleração tangencial aT e uma aceleração 

centrípeta aC, como mostrado na figura 4.27.  

O sinal de saída do acelerômetro é função da força que a massa sísmica aplica 

sobre o material piezelétrico, e função da aceleração resultante que atua sobre ela. 

Considerando θm o ângulo de rotação máximo da mesa quando submetida a um 

movimento harmônico com freqüência angular ω, que é a mesma freqüência do 

movimento de translação da mesa, tem-se as equações 4.2. A distância do centro de 

rotação da mesa até o centro de massa da massa sísmica do acelerômetro, que é o ponto 

onde se deseja reduzir o nível de vibração transversal, foi definido como R. 
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Figura 4.27: Componentes de aceleração devido à rotação da mesa. 
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Nas equações 4.2, ( )tθ , ( )tθ&  e ( )tθ&&  são respectivamente o ângulo, velocidade e 

aceleração angular no tempo t e na direção iz, e φ é a fase entre o movimento de rotação 

e o movimento de translação axial da mesa. A informação da fase é necessária pois a 

referência de tempo utilizada é o sinal elétrico do gerador que controla o movimento de 

translação. As componentes da aceleração tangencial aT e axial centrípeta aC 

apresentadas na figura 4.27 são dadas por [48]: 
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Observa-se também que a aceleração centrípeta é função de um quadrado do 

cosseno de ω e do deslocamento angular mθ . Os limites do cosseno ao quadrado variam 
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de 0 até 1, portanto a aceleração centrípeta pode ser descrita como a soma de uma 

aceleração constante com uma aceleração harmônica com o dobro da freqüência ω, 

ambas com metade da amplitude total. As medições são realizadas na freqüência de 

excitação aplicando o método de FFT, então esta componente não influenciará os 

resultados [14][37]. Além disso o valor de θm é da ordem de 10-5 radianos, então aC é 

menor que aT  pela mesma ordem de grandeza. 

Foi realizada uma medição interferométrica da rotação da mesa do excitador nas 

mesmas condições de uma calibração absoluta. O interferômetro de Michelson original 

foi alterado de modo que o feixe de laser de referência, que incidia no espelho fixo, 

fosse direcionado para outro espelho colado diametralmente oposto na mesa do 

excitador. Tem-se então que o sinal de saída do interferômetro é proporcional à 

diferença do caminho óptico entre os dois espelhos (esp1 e esp2), fornecendo uma saída 

proporcional à rotação da mesa. O esquema do interferômetro utilizado e uma foto da 

montagem experimental são apresentados nas figuras 4.28 e 4.29. Na tabela 4.1 tem-se 

os resultados obtidos para freqüências entre 10 e 630 Hz, sendo as acelerações aC e aT 

calculadas a partir das equações 4.3 e do valor do ângulo θm medido pelo 

interferômetro. Comparando-se os valores da razão aT/axial, que é o nível de vibração 

transversal, com o gráfico da figura 4.23, vê-se que a dispersão dos resultados da 

calibração é diretamente relacionada com a rotação da mesa. 

Figura 4.28: Esquema do interferômetro para medir a rotação da mesa do excitador 
 

 

 

E1 

l1 

rotação 

fotodetetor 

acelerômetro 

E0 E2 

l2 

E1 + E2 s(t) 

esp1 

esp2 
cubo divisor 

mesa do 
excitador 

espelho  



 - 69 - 

Tabela 4.1: Resultados da medição interferométrica da rotação da mesa do excitador 
B&K 4808. 

Freqüência 

[Hz] 

Aceleração axial 

[m/s2 rms] 

θm 
[radianos] 

aT 
[m/s2 rms] 

aC 
[m/s2 rms] 

aT / axial 

[%] 

10 2 1,81E-05 0,003 5,23E-08 0,14 
12,5 2 1,52E-05 0,004 5,71E-08 0,19 
16 5 3,59E-05 0,015 5,26E-07 0,28 
20 10 7,15E-05 0,046 3,26E-06 0,47 
25 10 4,68E-05 0,047 2,18E-06 0,45 

31,5 10 3,33E-05 0,053 1,75E-06 0,51 
40 20 4,68E-05 0,119 5,58E-06 0,60 
50 20 3,07E-05 0,122 3,74E-06 0,61 
63 19 1,15E-05 0,073 8,40E-07 0,38 
80 20 1,65E-05 0,168 2,77E-06 0,86 

100 20 3,30E-06 0,052 1,73E-07 0,27 
125 19 7,91E-06 0,197 1,56E-06 1,03 
160 51 2,29E-05 0,933 2,14E-05 1,84 
200 51 3,39E-05 2,161 7,33E-05 4,24 
250 51 1,38E-05 1,377 1,91E-05 2,69 
315 49 5,60E-06 0,885 4,96E-06 1,82 
400 49 2,08E-05 5,286 1,10E-04 10,81 
500 47 5,60E-06 2,229 1,25E-05 4,71 
630 49 1,65E-06 1,041 1,72E-06 2,13 

 

Figura 4.29: Foto do interferômetro apresentado na figura 4.27. 

 

4.3.4 – Caracterização do Movimento de Rotação no Excitador APS-500 

 

A figura 4.30 mostra as magnitudes e direções das acelerações que ocorrem no 

elemento sensível de um acelerômetro em função da geometria do dispositivo, e 

inicialmente será considerado que este elemento se encontra no centro do corpo do 

acelerômetro. Foi utilizada uma nomenclatura semelhante a da figura 4.29. Para esta 

análise foi considerado inicialmente que o centro de rotação do mancal esta localizado 
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no seu centro geométrico no plano vertical. É representado também o dispositivo de 

compensação proposto, pois não há alteração da análise e por facilitar a modelagem que 

será apresentada no capítulo seguinte. 

A partir da geometria indicada na figura 4.30, a distância entre o centro de 

rotação do mancal e o centro do acelerômetro triaxial, dado pelo raio de rotação R, pode 

ser obtido a partir da altura h e da distância Dcm. A aceleração tangencial aT imposta ao 

acelerômetro devido à rotação em torno do centro de rotação do mancal segundo o raio 

R pode ser decomposta em uma componente aTH  paralela e uma componente aTV 

perpendicular ao movimento longitudinal da mesa. Assim como na modelagem do 

excitador B&K4808 na figura 4.27, existe uma componente de aceleração centrípeta aC 

sobre o acelerômetro, mas pelas mesmas razões apresentadas anteriormente seu valor é 

muito menor que o da aceleração tangencial aT e será desconsiderado. 

Os valores de aT e suas componentes são obtidos a partir das equações 4.4. Tem-

se, na figura 4.31, a indicação do ângulo de rotação θm , e vários elementos do modelo 

foram suprimidos para facilitar sua visualização.  
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Figura 4.30: Geometria do conjunto mesa móvel, dispositivo de compensação e 
acelerômetro triaxial. 
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Figura 4.31: Rotação θm do conjunto devido à folga do mancal. 

 

A aceleração total que é aplicada ao acelerômetro durante a calibração será uma 

composição entre a aceleração longitudinal gerada pelo atuador eletrodinâmico do 

excitador e a componente aTH. A aceleração total resultante é medida diretamente 

durante a calibração, então na prática não há influência sobre o resultado da calibração. 

A aceleração angular mθ&&  é gerada pela rotação da mesa do excitador em torno do centro 

de rotação do mancal. A freqüência angularω da rotação é a mesma freqüência do 

movimento longitudinal da mesa.  

 

4.4 – Influências na Calibração de Acelerômetros 

 

Várias maneiras de solucionar este problema vêm sendo reportadas, como a 

cálculo da média da sensibilidade final obtida em vários pontos diametralmente opostos 

[7][46], os quais podem ser feitos seqüencialmente ou simultaneamente. Na prática são 

aplicados métodos que demandam tempo e dependem da experiência do técnico e do 

conhecimento do sistema utilizado para que sejam satisfatoriamente implementados. 

Quando se realizam medições do deslocamento interferometricamente em várias 

pontos da mesa do excitador e calcula-se o deslocamento médio, teoricamente elimina-

se o problema da vibração transversal sobre a grandeza deslocamento e sobre a 

aceleração média que atua sobre o transdutor. O princípio desta metodologia é ilustrado 

pela figura 4.32, onde o valor do deslocamento médio δm é calculado a partir dos 

deslocamentos δ1 e δ2, considerando que a distância dos dois pontos de medição em 

relação ao centro de rotação é igual, e este centro está alinhado com o centro do 

acelerômetro. Considerando que o interferômetro está localizado próximo a mesa 

θm 
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móvel, e que a rotação que esta apresenta é pequena, o desalinhamento do feixe na 

condição apresentada na figura 4.32 causa uma variação na amplitude do sinal elétrico 

na saída do fotodetector, mas não é suficiente para inviabilizar a medição. 

 

Figura 4.32 – Medição do deslocamento no ponto médio sob o acelerômetro. 

 

Também existem propostas utilizando interferômetros com dois ou mais feixes 

[49][50], mas a montagem óptica e seu alinhamento são mais complexos. Infelizmente 

estes métodos somente minimizam os erros na medição do deslocamento, pois os efeitos 

da vibração transversal sobre o sinal de saída do acelerômetro continuam a existir. Para 

tentar reduzir estes efeitos o procedimento mais simples adotado é repetir a calibração 

girando o acelerômetro de 180º e calcular a média das duas medições [46]. Quando o 

acelerômetro é montado sobre um adaptador, este pode ser construído de maneira a 

permitir esta rotação sem a desmontagem do acelerômetro, inclusive permitindo mais 

posições de montagem. Na prática esta alteração da montagem do acelerômetro entre as 

calibrações faz com que não haja um cancelamento perfeito em algumas calibrações, 

além de aumentar o tempo de calibração. 

Uma recomendação é que o acelerômetro que será calibrado seja montado sobre 

o excitador com sua direção de máxima sensibilidade transversal desalinhada 90º com a 

direção da vibração transversal do excitador. Na prática este é um procedimento difícil 

de ser seguido pois a fixação do acelerômetro é através de uma rosca, o que dificulta um 

posicionamento preciso, e além disso a direção da vibração transversal da mesa do 

excitador varia em função da freqüência e do carregamento, como indicam os resultados 

apresentados na figura 4.22.  

Na figura 4.33 tem-se os resultados da sensibilidade de um acelerômetro padrão 

DE marca Brüel & Kjaer modelo 8305 quando montado no excitador modelo 

B&K4808, utilizado no sistema de calibração absoluta apresentado no item 3.4.1. Estas 

curvas foram obtidas a partir da medição do deslocamento em dois pontos opostos 
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(resultados denominados de esp1 e esp2) em uma primeira montagem, e em uma 

segunda montagem girado de 180° (resultados denominados de esp1 180 e esp2 180), 

assim como o valor médio total.  

 

 

 
Figura 4.33: Variação dos valores da sensibilidade devido à vibração transversal [25]. 

 

Podem-se observar erros de até 0,9 % em 200 Hz caso a calibração do 

acelerômetro fosse realizada considerando apenas a medição interferométrica em um 

ponto da mesa. Tomando a média de duas montagens de dois pontos eqüidistantes e 

diametralmente opostos na superfície de referência do acelerômetro, o erro devido à 

vibração transversal da mesa foi satisfatoriamente reduzido nesta calibração. 

Na figura 4.34 é ilustrado o efeito da sensibilidade transversal para diferentes 

posições de montagem do acelerômetro. Utilizando os adaptadores descritos no item 

4.2.1, figura 4.12, o acelerômetro foi montado em posições giradas de 60°. O 

acelerômetro B&K modelo 8305 é do tipo DE, e foi montado sobre ele um único 

espelho o que permite a incidência do feixe de laser do interferômetro diretamente no 

centro. O maior desvio no ângulo de 70° em 200 Hz mostra que nesta freqüência a 

direção da sensibilidade transversal do acelerômetro está alinhada com a direção da 

vibração transversal da mesa do excitador. 
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Figura 4.34 – Calibração de acelerômetro DE - efeito da posição angular relativa entre 
excitador e acelerômetro [25]. 

 

Os resultados de medições da aceleração transversal relativa sobre o 

acelerômetro B&K8305 montado sobre o excitador B&K 4808 são apresentados na 

figura 4.35. Neste caso o acelerômetro triaxial foi montado sobre o B&K8305 como 

acontece em uma calibração comparativa típica. Nesta figura são indicados os pontos 

que correspondem aos valores das frequências de terça de oitava nas quais foram 

realizadas as medições indicadas nas figuras 4.33 e 4.34. Pode-se verificar a 

correspondência entre a localização dos valores máximos da aceleração transversal e a 

região de maior dispersão dos valores da sensibilidade medida.  

 

Figura 4.35 – Aceleração transversal relativa (%) do excitador B&K 4808. 
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5 – Dispositivo de Compensação Proposto 

 

Neste capitulo será apresentado o dispositivo de compensação proposto, sua 

construção e funcionamento. O procedimento de medição da rotação e da translação da 

mesa móvel, assim como o modelo dinâmico do conjunto, necessário para o cálculo da 

atuação necessária para compensar a aceleração transversal. É apresentada também a 

calibração do dispositivo e o sistema de posicionamento. Foi utilizado um controle em 

malha aberta nesta fase de desenvolvimento do dispositivo. 

 

5.1 –Princípio de Funcionamento 

 

O principal efeito da vibração transversal sobre o acelerômetro em calibração é a 

ação da aceleração tangencial aT sobre sua massa sísmica. A proposta então é um 

dispositivo capaz de gerar sobre o acelerômetro uma rotação em sentido contrário ao da 

mesa, a qual criaria uma aceleração tangencial em sentido contrário a aT. Este 

dispositivo deve ser colocado entre a mesa do excitador e o acelerômetro em calibração, 

e um esquema simplificado é apresentado na figura 5.1. 
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Figura 5.1: Configuração geométrica do dispositivo de compensação. 
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Uma rotação θd gerada pelo dispositivo resulta em uma aceleração tangencial aTS 

correspondente. A partir do diagrama da figura 5.2, tem-se que a aceleração aTS gerada 

pelo dispositivo e aT não estarão alinhadas. A rotação gerada pelo dispositivo será em 

torno de um centro localizado a uma distância da massa sísmica que é menor que a 

distância ao centro de rotação da mesa. Assim, para que a magnitude de aTS seja a 

mesma de aT, é necessário que  a rotação θd gerada pelo dispositivo seja maior que a 

rotação θm da mesa do excitador.  

Em função da geometria da mesa móvel e do protótipo elaborado durante a fase 

de projeto, foi verificado que o ângulo θd a ser gerado pelo dispositivo seria cinco a seis 

vezes maior que o ângulo θm da mesa. Na prática, considerando a ordem de grandeza de 

10-5 radianos dos ângulos θm medidos, mesmo o cosseno de um ângulo seis vezes maior 

é praticamente 1. Assim pôde ser feita a consideração que os ângulos são pequenos e as 

acelerações aT e aTS estão alinhadas. 
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Figura 5.2: Desalinhamento entre aT e aTS. 
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No caso do excitador APS-500 tem-se que a compensação deve ser feita em 

relação à componente aTV, como explicado no item 4.3.4, figura 4.30. O dispositivo foi 

projetado de maneira que seu centro de rotação esteja alinhado em relação ao eixo 

central do acelerômetro, então a aceleração aTS gerada por ele é alinhada com a 

aceleração aTV (figura 5.3).  

 

 

Figura 5.3: Geometria do conjunto mesa móvel, dispositivo de compensação e 
acelerômetro (CRDC = centro de rotação do dispositivo de compensação e CRM = centro 

de rotação da mesa móvel). 
 

5.2 –Projeto e Construção do Dispositivo de Compensação 

 

Considerando que este dispositivo deve ser montado diretamente sobre a mesa 

móvel do excitador, os critérios de massa total e rigidez do conjunto são críticos. A 

massa total pode reduzir a capacidade de atuação do excitador, limitando o nível de 

aceleração disponível. Uma baixa rigidez pode alterar o movimento gerado pelo 

excitador e transferido ao acelerômetro. Foram selecionados então atuadores 

piezelétricos para gerar os movimentos necessários. Estes atuadores apresentam uma 

grande rigidez e baixo peso quando comparados a outros sistemas [51][52], o que 

permite que sejam utilizados inclusive como elementos estruturais do dispositivo.  

Os atuadores piezelétricos são sistemas que apresentam tipicamente não 

linearidades e histerese na sua resposta em deslocamento, principalmente quando são 

alimentados por uma fonte de tensão [53]. Uma forma de diminuir a histerese em 
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aplicações dinâmicas é a substituição da fonte de tensão por uma fonte de corrente 

[54][55]. O controle da corrente só pode ser efetivamente aplicado acima de 

determinada freqüência, a qual é função da capacitância do atuador, portanto em baixas 

freqüências e em aplicações estáticas é mais utilizado o controle da tensão.  

No caso em que os deslocamentos gerados pelo atuador são pequenos em 

relação ao valor máximo especificado pode-se aproximar seu movimento como linear 

[22][38][42]. Este é o caso no dispositivo proposto, pois o deslocamento máximo 

especificado em catálogo é de 15 µm e eles são utilizados para gerar deslocamentos em 

torno de 1 µm. 

O esquema do dispositivo proposto é apresentado na figura 5.4. Para gerar cada 

rotação são utilizados dois atuadores em posições diametralmente opostas em relação ao 

centro da mesa, onde se encontra um acoplamento elástico que fixa a mesa de rotação 

na mesa do excitador. Os atuadores são conectados eletricamente para gerar 

deslocamentos iguais em direções opostas, então os eixos das duas rotações são 

coincidentes com os eixos X e Y indicados na figura 5.4.  

Figura 5.4: Esquema do dispositivo proposto para corrigir a rotação da mesa móvel. 
 

Esta configuração simplifica o controle, pois é necessário apenas um único 

gerador de sinais para gerar cada rotação, e o controle do movimento de cada eixo é 

independente. No caso da utilização de 3 atuadores, mesmo uma rotação em uma única 

direção exigiria três geradores de sinais independentes. Outra vantagem desta 

configuração apresentada por alguns fabricantes de atuadores piezelétricos [53], é que o 

atuador em expansão reduz a força de tração que seria realizada pelo seu oposto, 

evitando danos ao material piezelétrico. 

Foi elaborado um modelo dinâmico do dispositivo para avaliar as forças que 

devem ser geradas pelos atuadores durante o funcionamento. O modelo considera 
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somente a mesa de rotação com o transdutor montado e um referencial inercial 

localizado na face inferior, conforme indicado na figura 5.5. Foi utilizado o método de 

Newton-Euler [48] para calcular os torques, com os quais seriam calculadas as forças 

geradas pelos atuadores. Todo o desenvolvimento foi realizado no programa MathCad 

6.0. A figura 5.5 indica os sistemas de referencia inercial (X0, Y0 e Z0), e móveis 

compostos de uma pequena rotação θ em torno de Y0 (X1, Y1 e Z1), uma pequena 

rotação α em torno de X1 (X2, Y2 e Z2), e uma translação ao longo de Z2 (X3, Y3 e Z3). 

Figura 5.5: Modelo do dispositivo proposto e sistemas de referencia inercial e móvel. 
 

Para o cálculo do momento de inércia o acelerômetro foi considerado um 

cilindro maciço de 13,5 mm de diâmetro, 15 mm da base ao centro de massa e 40 g de 

massa total. A mesa móvel possui um diâmetro de 62 mm, 13 mm de espessura e massa 

de 95 g. Os atuadores estão localizados a uma distância de 20 mm do centro do disco. A 

partir de medições no excitador B&K4808 obtiveram-se os valores da velocidade 

angular e deslocamento transversal na condição de vibração transversal máxima. 

Depois de obtidas as equações dinâmicas foi avaliada a simplificação de senos e 

cossenos para pequenos ângulos, e obteve-se um erro médio para esta aproximação 

menor que 0,001% no cálculo dos torques. O resultado da modelagem indica um torque 

de 0,014 N.m na condição de maior aceleração, o que representa uma força de 0,7 N a 

ser gerada pelos atuadores. Os atuadores piezelétricos selecionados podem fornecer uma 
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força muito maior que esta, pois o critério de seleção utilizado foi o deslocamento 

necessário para gerar as rotações. 

 

5.2.1 – Construção do Protótipo 

 

O atuador piezelétrico selecionado foi o modelo P-888.50, do fabricante PI 

Ceramic [56], com 18 mm de comprimento e capaz de fornecer até 15 µm de 

deslocamento. Ele possui uma seção transversal de 10 x 10 mm, uma rigidez de 

300 N/µm, é capaz de gerar uma força máxima de 3600 N, possui uma capacitância de 

6,2 µF e freqüência de ressonância de 70 kHz. Cada atuador possui na extremidade um 

adaptador de metal com uma superfície esférica (vide figura 5.6(a)), o que garante uma 

pequena área de contato com a mesa de rotação. O acoplamento flexível selecionado foi 

o modelo P-176.60, do mesmo fabricante, e possui o mesmo comprimento do atuador 

piezelétrico e uma rigidez axial de 200 N/µm.  

 

                    

                                       (a)                                                                 (b) 
Figura 5.6: Atuadores piezelétricos (a) e acoplamento flexível (b). 

 

O amplificador para acionar estes atuadores é o LVPZT Amplifier Module E-

505, o qual pode trabalhar dentro de seu limite de tensão (100 V) até a freqüência de 

300 Hz para uma carga capacitiva de 6 µF. Esta característica é importante pois a 

freqüência de corte do limite da tensão de saída do amplificador tende a diminuir com o 

aumento da capacitância do atuador. Como o deslocamento do atuador é diretamente 

proporcional à tensão aplicada, sua capacitância e o deslocamento desejado vão definir 

o modelo de amplificador [54][55]. Como exemplo este amplificador em 400 Hz 

apresenta uma tensão máxima de 90 V, e 35 V em 1000 Hz para a capacitância do 

atuador selecionado.  
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O modelo do protótipo é apresentado na figura 5.7. É composto de uma base e 

uma mesa de rotação, ambas de liga de alumínio, entre as quais são montados os quatro 

atuadores. A base é montada sobre a mesa móvel do excitador, e sobre a mesa de 

rotação é montado o acelerômetro a ser calibrado. A mesa móvel é fixa na base através 

de um acoplamento flexível. A mesa do excitador de baixa freqüência APS-500 trabalha 

na direção horizontal, e a figura 5.7 apresenta o dispositivo na posição de montagem. Os 

atuadores 1 e 3 geram um movimento de rotação quando atuados, e outro movimento é 

gerado pelos atuadores 2 e 4. 

 
Fig. 5.7: Dispositivo de compensação. A mesa de rotação foi afastada para permitir a 

visualização dos atuadores. 
 

O eixo vertical de rotação é definido pelos pontos de contato entre o topo 

esférico dos atuadores 1 e 3 e a face posterior da mesa de rotação, e o eixo horizontal 

pelo o topo dos atuadores 2 e 4. A figura 5.8 apresenta uma foto do protótipo montado 

sobre o excitador de baixa freqüência com um acelerômetro B&K 4338 montado sobre 

ele. Para que seja gerada somente rotação da mesa de rotação é necessário garantir a 

distância do atuador ao centro do dispositivo e também que os atuadores gerem o 

mesmo nível de deslocamento. A posição de montagem foi garantida utilizando um 

gabarito, e foi verificado o nível de atuação de cada atuador durante o procedimento de 

calibração do dispositivo apresentado no item 5.4. 

Segundo Mitrovic [39], que analisou as características eletromecânicas de um 

atuador semelhante ao utilizado neste dispositivo, a aplicação de uma pré-carga na 

montagem reduz os problemas decorrentes dos esforços de tração sobre o material 

piezelétrico quando o atuador é utilizado gerando movimentos alternados. É 

recomendada, para a geometria deste atuador específico, uma pré-carga de 30 MPa. Isto 

significa que seria necessária uma força de 306 N sobre cada atuador, e que sobre o 
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acoplamento seria aplicada uma força total de 1224 N. Para o dispositivo proposto não é 

necessária uma otimização das características dos atuadores, pois os mesmos estão 

superdimensionados considerando-se os parâmetros deslocamento e força necessários 

para gerar os movimentos.  

 

Fig. 5.8: Foto do protótipo construído montado sobre a mesa do excitador APS. 
 

Os atuadores são fixos apenas pela interferência durante a montagem, já que sua 

colagem direta na superfície da mesa foi considerada nesta fase de protótipo. O 

fechamento do dispositivo é feito através do acoplamento, que possui uma rosca em 

cada extremidade e é fixo à base e à mesa de rotação através de parafusos. A base 

possui sulcos de 10 mm de largura e 0,5 mm de profundidade na superfície para facilitar 

o posicionamento dos atuadores e um furo central passante para a colocação do parafuso 

que fixa o acoplamento.  

 

5.2.2 – Esquema de Ligações Elétricas 

 

Os atuadores piezelétricos diametralmente opostos devem gerar deslocamentos 

em sentidos opostos, e para atender esta condição o esquema de ligações elétricas 

utilizado é o apresentado na figura 5.9. Foi utilizado um gerador de sinais HP 3245A de 

dois canais (CHA e CHB), o qual permite a configuração da fase entre os dois sinais. 

Assim o CHA gera o sinal para o movimento de translação da mesa do excitador e o 

CHB gera o sinal para os atuadores 1 e 3 que geram a rotação no dispositivo proposto.  

Os amplificadores dos atuadores piezelétricos se encontram montados em um 

mesmo gabinete com uma fonte de alimentação e aterramento comuns, então não é 
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possível inverter a polaridade na entrada de um deles. A inversão do sinal é feita então 

na sua saída, na ligação com os atuadores. A polaridade indicada nos atuadores 

piezelétricos (positivo e negativo) na figura 5.9 diz respeito à direção do movimento 

resultante (expansão ou contração).  

 

Fig. 5.9: Conexões elétricas dos atuadores piezelétricos utilizados no dispositivo de 
compensação. 

 

Figura 5.10: Esquema de ligação dos equipamentos. 

 

O esquema de ligação dos equipamentos na montagem experimental é 

apresentado na figura 5.10. Não foi incluído o computador, que faz parte do conjunto do 

vibrômetro, os posicionadores lineares que movimentam a cabeça OFV-505 do 
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vibrômetro e a fonte de alimentação do acelerômetro ADXL. Este acelerômetro será 

utilizado para obter informações sobre a posição do centro de rotação do conjunto, 

como será explicado adiante. O vibrômetro a laser utilizado para medir 

interferometricamente o nível de aceleração da mesa móvel possui apenas uma entrada 

(REF IN) para leitura de sinais elétricos. É necessário ler o sinal elétrico de saída do 

acelerômetro em calibração e o sinal do acelerômetro ADXL, então durante o processo 

de calibração é necessário chavear a entrada entre estes dois sinais. 

Foi definido que a referência de tempo, neste trabalho, seria o sinal do CHA do 

gerador de sinais, mais precisamente o sinal de saída de sincronismo do canal A (SYNC 

OUT A) disponível em seu painel frontal. O vibrômetro possui uma entrada de 

referência de tempo (TRIG IN), que foi então conectada à saída SYNC OUT A do 

gerador. Assim o nível de aceleração da mesa móvel, o sinal de saída dos dois 

acelerômetros e o sinal de controle dos atuadores piezelétricos possuem a mesma 

referência de tempo. 

 

5.2.3 – Sistema de Posicionamento do Vibrômetro  

 

O posicionamento do vibrômetro é realizado através de dois posicionadores 

lineares, montados de modo a permitir a movimentação em duas direções ortogonais. 

Uma foto do conjunto é apresentada na figura 5.11. Os posicionadores são do fabricante 

Newport, modelo IPS, com curso de 150 mm. O módulo de controle, modelo ESP300, 

permite a comunicação com o computador através de um cabo padrão RS-232. O 

controle foi implementado em ambiente LabView, da National Instruments, composto 

de comandos para configurar a velocidade máxima e a posição final dos posicionadores.  

Sendo a aceleração transversal predominante na direção vertical, como mostrado 

anteriormente, são necessárias apenas medidas acima e abaixo do acelerômetro para 

quantificar o nível de rotação da mesa. O procedimento de medição implementado 

inclui então a medição da aceleração em dois pontos da mesa de rotação, eqüidistantes 

do centro do acelerômetro, sendo o ponto 1 na parte superior e o ponto 2 na inferior. A 

distância entre os pontos de medição 1 e 2 é definida em função do diâmetro da base do 

acelerômetro, e o programa simplesmente alterna a posição do vibrômetro entre os dois 

pontos. A configuração inicial dos posicionadores é realizada antes da montagem do 

acelerômetro, alinhando o feixe de laser do vibrômetro com o centro do parafuso de 

fixação do acelerômetro.  
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Figura 5.11: Vibrômetro montado sobre os posicionadores lineares. 
 

 

Figura 5.12: Pontos de medição da aceleração com o vibrômetro (em vermelho). 
 

5.3 – Características Dinâmicas do Dispositivo de Compensação  

 

É necessário medir o nível de rotação da mesa móvel durante o processo de 

calibração, para em seguida calcular a nível de atuação a ser gerado pelos atuadores 

piezelétricos em função da geometria do conjunto. Foi desenvolvido então um modelo 

para o dispositivo de compensação e métodos para medição dos parâmetros necessários 

a implementação deste modelo. 
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5.3.1 – Modelo Dinâmico do Dispositivo de Compensação  

 

A folga do mancal aerostático utilizado no excitador APS-500 permite que o 

conjunto móvel (mesa móvel + dispositivo de compensação + mancal de ar + 

acelerômetro) realize duas translações e três rotações, além da translação na direção de 

trabalho, como apresentado na figura 5.13. As rotações denominadas horizontal, 

transversal e longitudinal são mais conhecidas na literatura por seus nomes em inglês 

yaw, pitch e roll. Os ângulos máximos destas rotações são indicados nos catálogos de 

fabricantes de mancais aerostáticos, pois são utilizados como parâmetro de projeto. 

 

 

 
Figura 5.13: Movimentos devido à folga do mancal de ar. 

 

O ponto de aplicação da força Feletro gerada pelo atuador eletrodinâmico sobre a 

mesa móvel se encontra desalinhado verticalmente em relação ao centro de massa do 

conjunto móvel. Considerando também a baixa rigidez do mancal de ar, tem-se como 

resultado uma rotação transversal ou pitch. A rotação horizontal é reduzida devido à 

simetria, e a longitudinal não é excitada. As translações horizontais e verticais puras são 

menos prováveis de acontecer, pois seria necessária uma condição em que uma força 

fosse aplicada exatamente no centro geométrico da face lateral ou superior do mancal.  

O procedimento de compensação da vibração transversal utiliza a medida da 

rotação transversal do conjunto móvel para calcular a atuação que deve ser gerada pelo 

dispositivo de compensação proposto. O dispositivo então entra em funcionamento e 

gera uma rotação sobre o acelerômetro em sentido oposto à rotação transversal da mesa 

móvel. A rotação do dispositivo gera também um torque sobre o conjunto móvel, mas 

em sentido oposto ao gerado pelo atuador eletrodinâmico. Ocorre então uma redução no 
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momento angular do conjunto móvel uma conseqüente redução na rotação medida 

inicialmente, ou seja, o dispositivo de compensação deve na verdade gerar um 

movimento proporcional a uma rotação menor devido ao seu próprio funcionamento. 

Foi elaborado então um modelo dinâmico do conjunto móvel para relacionar o 

momento angular do conjunto móvel e sua rotação transversal resultante. Levando em 

consideração somente o movimento de rotação, o mancal de ar pode ser simulado por 

sistema que apresenta um momento de inércia em relação ao eixo de rotação, uma 

rigidez e um amortecimento viscoso torcional.  

Na condição inicial de funcionamento do excitador, existe somente a força 

externa Feletro gerada pelo atuador eletrodinâmico, atuando a uma distância vertical l do 

centro de rotação CRM e causando um determinado torque. O momento angular Meletro do 

conjunto móvel é função deste torque, que é a única ação externa sobre o sistema. A 

reação a este torque é dada pela inércia do conjunto, pela rigidez torcional e pelo 

amortecimento do filme de ar do mancal, considerando que sua guia é suficientemente 

rígida. 

 

 

Figura 5.14: Diagrama de forças e deslocamentos do conjunto móvel. 

 

Para um sistema mecânico amortecido com um grau de liberdade submetido a 

um momento angular, tem-se que: 

111 mTmTmconjeletroeletro KCIlFM θθθ ⋅+⋅+⋅=⋅= &&&  (5.1) 

O diagrama da figura 5.14, o qual considera somente o movimento de rotação 

transversal, foi utilizado neste desenvolvimento. Foi adotada a nomenclatura 
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111, mmm e θθθ &&&  para os valores da aceleração, velocidade e deslocamento angular 

medidos inicialmente e 222 , mmm e θθθ &&&  para os valores medidos durante o 

funcionamento do dispositivo. Iconj é o momento de inércia do conjunto em relação ao 

eixo de rotação, KT é a rigidez torcional e CT é o coeficiente de amortecimento viscoso 

do mancal de ar. O momento de inércia do conjunto em relação a seu centro de massa e 

a posição do centro de massa foram obtidos a partir de um modelo construído no 

programa SolidWorks, do qual também foi gerada a figura 5.14. A partir da solução 

geral para um sistema sob excitação harmônica forçada, tem-se: 

( ) ( )222
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=
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eletro
m

CIK

M
   e   21

ω

ω
φ

⋅−

⋅
=
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T

IK

C
arctgR  (5.2) 

A fase do movimento de rotação é indicada por φR1. Colocando-se a magnitude 

do momento angular Meletro em evidência, tem-se: 

( ) ( )222
1 ωωθ ⋅+⋅−⋅= TconjTmeletro CIKM  (5.3) 

Os valores de CT e KT foram obtidos experimentalmente, e a metodologia 

utilizada será explicada adiante. 

 

5.3.2 – Ângulo de Atuação do Dispositivo de Compensação  

 

O momento angular Meletro é função da força gerada pelo atuador eletrostático, 

que é controlada pelo nível de corrente na saída do amplificador de potência. Assim 

pode-se considerar que seu valor não é alterado pelo funcionamento do dispositivo de 

compensação.  

Considerando a base do dispositivo rígido e estático, o deslocamento gerado 

pelos atuadores piezelétricos causa uma rotação da mesa de rotação e do acelerômetro 

montado sobre ela, como indicado na figura 5.15. Esta rotação θat ocorre em torno de 

um eixo horizontal, perpendicular ao plano da página, definido pelo ponto de contato 

entre os atuadores 2 e 4 e a face da mesa de rotação. Considerando um pequeno ângulo 

de rotação, tem-se que o rolamento da mesa móvel sobre o topo esférico dos atuadores 

ocorre aproximadamente em um ponto.  

A força gerada pelos atuadores 1 e 3 é simétrica e eqüidistante do centro de 

rotação, o que corresponde a um binário que gera como reação um torque Mdisp sobre a 
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base do dispositivo, como mostrado na figura 5.15. Este torque causa uma variação do 

momento angular do conjunto móvel, e pode ser obtido a partir da equação 5.4. O 

momento de inércia Iat do sistema mesa de rotação + acelerômetro, a posição de seu 

centro de massa e sua aceleração angular atθ&&  foram obtidos a partir do mesmo modelo 

construído no programa SolidWorks apresentado no item anterior. 

atatdisp IM θ&&⋅=  (5.4) 

 

 

Figura 5.15: Diagrama de forças e deslocamentos do dispositivo de compensação. 

 

 

Figura 5.16: Diagrama de forças e deslocamentos do conjunto móvel com o dispositivo 
de compensação funcionando. 

 

A atuação do dispositivo de compensação estará sempre em oposição de fase em 

relação à rotação da mesa do excitador, então o torque Mdisp está em direção oposta ao 

torque que gera o momento angular Meletro. A partir do esquema da figura 5.16, a 

equação de equilíbrio pode ser escrita como: 
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222 mTmTmconjdispeletro KCIMM θθθ ⋅+⋅+⋅=− &&&  (5.5) 

A solução para esta equação é semelhante à solução da equação 5.2, 

considerando excitação harmônica forçada.  

( ) ( )222
2 ωωθθ ⋅+⋅−⋅=⋅− TconjTmatateletro CIKIM &&  

(5.6) 

A condição para que a componente aTV da aceleração transversal que atua na 

massa sísmica do acelerômetro seja compensada é que o dispositivo gere um nível de 

aceleração aTS com a mesma magnitude e em oposição de fase. Assim, considerando 

pequenos deslocamentos angulares, tem-se uma relação geométrica direta indicada na 

equação 5.7 e figura 5.17. 

cmmTV Da ⋅= 2θ&&    e   cmatTS da ⋅= θ&&   , então 
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d
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(5.7) 

Esta relação é válida tanto para a aceleração angular quanto para o deslocamento 

angular, pois na verdade ela relaciona a magnitude de dois vetores com a mesma 

freqüência e em oposição de fase. Aplicando esta relação na equação 5.6, tem-se a 

equação 5.8. 

 

Figura 5.17: Aceleração transversal gerada pela rotação da mesa móvel e pela rotação 
do dispositivo de compensação. 
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Substituindo o valor de Meletro obtido na equação 5.3, tem-se: 
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Assim a partir do valor do deslocamento angular do conjunto móvel obtido na 

condição em que o dispositivo de compensação está desligado, pode ser obtido 

diretamente o deslocamento angular que o dispositivo deve gerar para compensar a 

aceleração transversal que atua sobre o acelerômetro. A informação da fase de θat é 

obtida a partir da equação 5.2, pois o dispositivo deve gerar uma rotação em oposição 

de fase em relação à rotação do conjunto móvel, então: 

πφφθ += 1Rat  (5.10) 

 

Esta equação será atualizada no item 5.4 relativo à calibração do dispositivo, 

pois o atraso da resposta deste deve ser considerada. 

 

5.3.3 – Medição da Translação e Rotação da Mesa Móvel 

 

Para a realização da calibração de um acelerômetro é necessário conhecer a 

aceleração total atotal(t) que atua na direção de seu eixo central, e para implementar o 

dispositivo proposto é necessário conhecer o nível de rotação aplicado ao acelerômetro. 

Isto é feito utilizando um vibrômetro a laser, medindo a magnitude e a fase da 

aceleração em dois pontos eqüidistantes do centro do acelerômetro (figura 5.12), 

diametralmente opostos e alinhados na direção vertical. A partir dos valores da 

aceleração A1(t) e A2(t) medidos, é obtida a rotação θm(t) do conjunto móvel e seu 

respectivo atraso de fase φR.  

Foi considerado que o movimento do conjunto é a soma de um movimento de 

translação puro a(t) e de rotação pura θm(t) independentes, com um determinado atraso 

de fase entre si mas na mesma freqüência. A rotação do conjunto causa uma aceleração 

transversal aT como mostrado na figura 5.17. O vibrômetro só é capaz de medir a 
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componente que ocorre na direção de seu feixe de laser, ou seja, só é medida aTH. A 

partir do esquema mostrado na figura 5.18, pode-se escrever as seguintes equações: 

)()()(2

)()()(1

2

1

tatatA

tatatA

TH

TH

+=

+=
 (5.11) 

Onde aTH1 e aTH2 são as componentes da aceleração transversal na direção do 

feixe do laser nos pontos 1 e 2. Ao aplicar um movimento harmônico com freqüência ω 

à mesa móvel, o nível de aceleração medido nos pontos 1 e 2 indicados na figura 5.18 é 

dado por: 

 

Figura 5.18: Pontos de medição do vibrômetro e geometria do conjunto. 
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Onde as fases φ1 e φ2 são medidas em relação ao sinal elétrico do gerador de 

sinais utilizado para alimentar o excitador de vibrações. Considerando pequenas 

rotações, as acelerações aTH1(t) e aTH2(t) podem ser aproximadas pelo produto do ângulo 

de rotação θm pela sua distância ao centro de rotação. A partir destas considerações tem-

se que as amplitudes A1(t) e A2(t) podem ser escritas como: 
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As fases φa e φR são relativas à aceleração longitudinal e angular da mesa 

móvel, calculadas em relação à mesma referência de tempo do gerador de sinais. 

Subtraindo as duas equações 5.13 e simplificando o termo eiωt relativo à freqüência de 

excitação tem-se: 

( )12
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Aplicando a identidade de Euler na equação 5.14 e separando-se suas partes 

reais e imaginárias tem-se: 
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E obtêm-se a magnitude e a fase do deslocamento angular através das relações: 
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As equações 5.15 e 5.16 podem ser resolvidas pois a distância L2-L1 é 

conhecida. A informação sobre a aceleração a(t) não é necessária, pois a informação 

utilizada no cálculo da sensibilidade é o nível de aceleração total [atotal(t) = a(t) + 

aTH(t)] que atua no centro do acelerômetro. Sendo os pontos de medição 1 e 2 

eqüidistantes deste centro, a aceleração total pode ser obtida a partir da média das 

acelerações A1(t) e A2(t). 
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5.3.4 – Posição do Centro de Rotação da Mesa Móvel 

 

As medições do vibrômetro só fornecem informações sobre acelerações que 

ocorrem na direção do feixe de laser, assim para obter mais informações sobre o 
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movimento da mesa é necessária uma medição adicional da aceleração na direção da 

aceleração transversal. Para isso foi utilizado o acelerômetro ADXL, apresentado no 

item 4.3.2 do capítulo anterior. Sua posição de montagem é apresentada na figura 5.8, 

com um de seus eixos de medição alinhado verticalmente e fornecendo um sinal 

proporcional à aceleração transversal da mesa no ponto de montagem. Optou-se por 

colocá-lo em uma posição mais afastada do centro de rotação para garantir uma boa 

relação sinal-ruído. 

A distância horizontal Dcm (vide figura 5.17) é obtida a partir da geometria do 

conjunto móvel e da distância DADXL entre o centro do acelerômetro ADXL e o centro 

de rotação CRM, mostrados na figura 5.19. A partir deste valor e da posição do centro da 

massa sísmica do acelerômetro a ser calibrado, fornecido pelo catálogo do fabricante, 

pode então ser calculado o valor de Dcm . A posição do centro de rotação do conjunto 

CRM é necessária pois os valores dos momentos de inércia fornecidos pelo software 

SolidWorks são em relação ao centro de massa. Conhecendo-se a posição dos centros de 

rotação e de massa é possível aplicar o teorema dos eixos paralelos e recalcular o 

momento de inércia. A partir do valor de θm calculado segundo a equação 5.16 e da 

aceleração aADXL indicada pelo eixo X do ADXL, obtêm-se a distância horizontal DADXL.  

2ωθθ ⋅
==

m

ADXL

m

ADXL
ADXL

aa
D

&&  (5.19) 

 

 

Figura 5.19: Posição do centro de rotação do mancal. 

 

As distâncias L1 e L2 podem ser obtidas a partir das equações 5.3.  

Simplificando o termo eiωt relativo à freqüência de excitação nas duas equações tem-se: 

acelerômetro 
ADXL 

aADXL(t) 

L1 L2 

A2(t) 

A1(t) 

DADXL CRM 

∆ 



 - 95 - 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )Ri
m

aii

Ri
m

aii

eLeaeA

eLeaeA

φφφ

φφφ

ωθ

ωθ

⋅⋅⋅−⋅=⋅

⋅⋅⋅−⋅=⋅

22

21

2ˆ2

1ˆ1
 

(5.20) 

As fases φ1 e φ2 podem ser expressas a partir da forma trigonométrica das 

equações 5.20: 
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Após rearranjar os termos das duas equações e dividindo uma pela outra, tem-se: 
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Na equação 5.22 todos os termos são obtidos a partir de duas medições com o 

vibrômetro, exceto a fase φa da aceleração pura que ocorre na mesa do excitador. Este 

valor foi obtido experimentalmente, utilizando o acelerômetro ADXL fixado na haste do 

atuador eletrodinâmico próximo ao ponto de fixação do acoplamento com a mesa 

móvel. Uma foto da montagem é apresentada na figura 5.20. 

 

Figura 5.20: Posição de montagem do ADXL para medição da fase φa. 

 

Foram realizadas medições da fase φa em diferentes condições, para verificar a 

hipótese de utilizar um único valor para diferentes configurações. O acelerômetro 

B&K4338 foi usado como carregamento da mesa, e os níveis de aceleração de 3 m/s2, 5 
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m/s2 e 7 m/s2. Em seguida foi repetida a medição nos mesmos níveis de aceleração mas 

sem o acelerômetro sobre a mesa. Os resultados obtidos são apresentados na figura 5.21 

e na tabela 5.1. 

A calibração de transdutores de vibração em baixa freqüência no Lavib está 

sendo realizada com um nível de 5 m/s2.  A variação da fase φa nesta condição com e 

sem o carregamento de 65 gramas correspondente ao acelerômetro B&K4338 apresenta 

uma diferença da ordem de centésimos de graus.  

Figura 5.21: Fase φa para várias configurações de montagem. 

 

Tabela 5.1: Valores de φa [graus] para um nível de aceleração de 5 m/s2. 

Freqüência [Hz] B&K4338 montado Mesa vazia 

63 1,21 1,27 

80 1,30 1,36 

100 1,16 1,20 

125 1,40 1,40 

160 2,33 2,39 

 

A partir do valor de φa apresentado e dos valores das fases φ1 e φ2 medidos, 

pode-se então calcular as distâncias L1 e L2. Denominando-se o termo do lado esquerdo 

da igualdade da equação 5.22 de [tg1], e o termo entre colchetes do lado direito de [tg2], 

e sabendo-se que L1 = L2 + ∆, obtêm-se: 

[ ]
[ ] 








−

∆
=

1
2

1
2

tg

tg
L  (5.23) 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 50 100 150 200

Frequência [Hz]

F
a

s
e
 φ

a
 [
g
ra

u
s
]

4883 - 3 m/s2

4883 - 5 m/s2

4883 - 7 m/s2

vazio - 3 m/s2

vazio - 5 m/s2

vazio - 7 m/s2



 - 97 - 

5.4 – Calibração do Dispositivo de Compensação  

 

Foi realizada a calibração do dispositivo de compensação para obter a relação 

entre a tensão fornecida aos atuadores e a rotação θat resultante na mesa de rotação. Esta 

calibração engloba o conjunto formado pelo amplificador do atuador (vide figura 5.10), 

o atuador piezelétrico e a geometria do dispositivo. O ângulo de rotação θat e seu atraso 

de fase φat são obtidos a partir do procedimento descrito no item 5.3.3 e das equações 

5.15, na condição em que o mancal de ar e o atuador eletrodinâmico estão desligados. 

A calibração foi realizada aplicando para uma tensão elétrica de 0,5 V, 1,0 V e 

1,5 V pico a pico nas freqüências de 63 Hz, 100 Hz e 160 Hz. Foi avaliada também a 

influência do carregamento repetindo a calibração com a mesa de rotação vazia, com 

uma massa de 20 gramas e uma massa de 65 gramas, correspondentes aos acelerômetros 

utilizados. O desvio padrão relativo do deslocamento angular para as três freqüências e 

condições de carregamento foi da ordem de 0,5 %. Os resultados obtidos são 

apresentados na figura 5.22, e a partir da equação 5.24 pode-se calcular o valor da 

tensão Vpp a ser configurada no canal B do gerador de sinais para que um ângulo de 

rotação θat seja alcançado.  

Figura 5.22: Curva de calibração do deslocamento angular do dispositivo de 
compensação. 
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Os resultados da medição da fase da rotação φθat para um carregamento da mesa 

de 65 gramas são apresentados no gráfico da figura 5.23. A fase apresentou uma 

dispersão maior do que a encontrada na calibração do deslocamento, e o desvio padrão 

considerando todas as medições foi de 0,4 graus. A equação que representa a média dos 
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resultados obtidos é apresentada na equação 5.25, onde Freq é a freqüência em que é 

realizada a calibração. 

Figura 5.23: Fase da resposta do dispositivo de compensação para um carregamento de 
65 gramas. 

 

[ ] 0735,0Hz0273,0]graus[ +⋅−= Freqatφ  (5.25) 

A fase da resposta do dispositivo deve ser incluída na equação 5.10, pois é um 

atraso entre o sinal gerado no canal B do gerador de sinais (CHB da figura 5.10) e o 

movimento correspondente. Assim tem-se a equação 5.26 que substitui a equação 5.10. 

atat R φπφφθ ++= 1  (5.26) 

 

Foi também verificada a condição de que os atuadores piezelétricos geram o 

mesmo nível de deslocamento. O dispositivo foi desmontado medido o nível de 

aceleração gerado por cada atuador e amplificador correspondente para uma tensão de 1 

Vpp no gerador de sinais e freqüência de 160 Hz. O nível de aceleração médio para os 

quatro foi de 515 mm/s2 com desvio padrão absoluto de 8,5 mm/s2, ou 1,6 % em relação 

ao valor médio. 

 

5.5 – Coeficiente de Amortecimento Viscoso CT e Rigidez Angular KT 

 

Foram realizadas medições em três condições diferentes: duas com a mesa 

parada e uma na condição de funcionamento com movimento longitudinal da mesa. As 

medições com a mesa parada foram feitas primeiro aplicando-se um impulso com um 

martelo de borracha e medindo o decaimento do movimento de rotação, e em seguida 
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utilizando o dispositivo de compensação para gerar um torque conhecido e medindo o 

atraso de fase entre excitação e resposta do conjunto. Os valores de CT e KT obtidos com 

rotação e translação foram os utilizados na equação 5.9 para calcular a atuação do 

dispositivo, já que foram obtidos na condição real de funcionamento da mesa móvel.  

 

5.5.1 – Resultados a Partir de um Impulso 

 

Este método fornece os valores do amortecimento e rigidez apenas na freqüência 

natural de rotação da mesa do excitador. O valor do coeficiente de amortecimento 

viscoso CT do mancal de ar é obtido a partir do valor do decremento logarítmico δ, 

definido na equação 5.27 [19]. Este foi calculado a partir da medição de duas 

amplitudes consecutivas Y0 e Y1 no registro da resposta em aceleração do conjunto 

móvel a um impulso que causa sua rotação (figura 5.24). O impulso foi gerado utilizado 

um pequeno martelo com ponta de borracha, na posição indicada na figura 5.25.  

 

 

Figura 5.24: Sinal do ADXL: resposta do conjunto móvel a um impulso. 
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O fator de amortecimento ζ pode ser obtido por: 
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Figura 5.25: Posição do impacto do martelo sobre o conjunto móvel. 

 

A freqüência natural amortecida ωam é obtida a partir da diferença dos tempos t0 

e t1 indicados na figura 5.25. Pode-se então calcular a freqüência natural ωnat do sistema 

e o coeficiente de amortecimento viscoso CT. 
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A posição do centro de massa é necessária para calcular o momento de inércia 

Iconj. O procedimento apresentado no item 5.3.4 não pode ser aplicado neste caso, pois 

tem-se apenas o movimento de rotação da mesa. Além disso, a excitação com impacto 

não é repetitiva e a magnitude das acelerações varia para cada medida. Considerando o 

conjunto móvel como um corpo rígido, a aceleração tangencial em um ponto depende 

somente da sua distância ao centro de rotação.  

Aplicando um impacto no tempo t=1 e obtendo as acelerações A1(1) e aADXL(1) 

(vide figura 5.25), a relação entre elas depende das distâncias L1 e DADXL. Considerando 

também que o centro de rotação não muda de posição de um impacto para outro, pode-

se aplicar outro impacto no tempo t=2 e obter a relação entre A2(2) e aADXL(2), que 

dependem das distâncias L2 e DADXL. Escrevendo estas duas relações tem-se: 
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Colocando DADXL em evidencia nas duas equações e sabendo-se que 

∆+= 21 LL , pode-se obter o valor de L2 e DADXL: 
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Os valores das acelerações foram obtidos a partir do registro dos sinais no tempo 

e comparando os primeiros valores máximos nos dois sinais. Utilizando o modelo no 

SolidWorks foi obtida a posição do centro de massa do conjunto, e pelo teorema de 

Steiner ou dos eixos paralelos foi calculado o momento de inércia Iconj. Utilizando a 

equação 5.29 foi calculado um coeficiente de amortecimento viscoso CT de 0,807 

N·m·s/rad. A rigidez torcional KT pode ser calculada a partir da equação 5.31, e o valor 

obtido foi de 3780 N⋅m/rad. a freqüência natural de rotação do conjunto móvel medida 

foi de 245 Hz. 

conj
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5.5.2 – Resultados a Partir de um Torque Conhecido 

 

Pode-se também obter os coeficientes a partir da medição do deslocamento 

angular do conjunto móvel quando sujeito ao torque gerado pelo próprio dispositivo de 

compensação. Este torque é conhecido a partir da calibração do dispositivo apresentada 

no item 5.4. Foi utilizado um sinal de tensão elétrica de 1 Vpp para alimentar os 

amplificadores dos atuadores piezelétricos, para todas as freqüências entre 63 Hz e 160 

Hz. A partir da equação 5.24 é calculado o ângulo de rotação θat e o torque gerado para 

cada freqüência. 

O conjunto móvel sofre uma rotação devido ao torque Mdisp que atua 

internamente ao sistema. Tem-se um diagrama como o apresentado na figura 5.16, 

sendo que neste caso o momento angular do conjunto móvel é definido somente por 

Mdisp , então a equação de movimento nesta condição é dada por: 

maTmaTmaconjdisp KCIM θθθ ⋅+⋅+⋅= &&&  (5.32) 

 

O valor do deslocamento angular θma do conjunto móvel e sua respectiva fase 

φRa é obtido a partir do mesmo procedimento descrito no item 5.3.3, apenas os pontos 



 - 102 - 

de medição 1 e 2 indicados na figura 5.16 são deslocados para a base do dispositivo, 

como mostrado esquematicamente na figura 5.26. 

A posição do centro de rotação é obtida a partir das magnitudes de A1(t), A2(t) e 

de L1=L2+∆. Considerando que tem-se somente rotação do conjunto, os valores das 

magnitudes A1 e A2 são proporcionais as distâncias L1 e L2 em relação ao centro de 

rotação, e obtêm-se a relação: 

21
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Figura 5.26: Diagrama de forças e deslocamentos do conjunto móvel. 

 

A distância horizontal DADXL é obtida a partir da equação 5.19, mas neste caso o 

valor da aceleração aADXL é a diferença entre o valor indicado pelo ADXL devido 

somente a rotação do dispositivo e o valor indicado pela rotação do conjunto móvel. 

Com o ar do mancal desligado tem-se a rotação somente do dispositivo, e com o ar 

ligado tem-se a rotação do conjunto. Considerando que o dispositivo gera o mesmo 

nível de rotação nas duas condições, a diferença entre a indicação do ADXL nas duas 

condições é devido somente à rotação do conjunto móvel.  

Como no item 5.3.4, a partir da posição do centro de rotação calcula-se também 

sua distância até o centro de massa do conjunto, e a partir daí o valor do momento de 

inércia Iconj para cada freqüência. Como já visto anteriormente na equação 5.2, tem-se a 

solução geral para a equação 5.32: 
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Colocando-se CT em evidência na equação da fase φRa e substituindo-se na 

equação de Mdisp, tem-se o valor de KT: 
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A fase φRa é obtida experimentalmente a partir do procedimento descrito no 

item 5.3.3 e equações 5.15 e 5.16. A partir do valor de KT pode-se calcular o valor do 

coeficiente de amortecimento CT utilizando a equação da fase 5.34. As medições foram 

realizadas nas mesmas freqüências em que o dispositivo será utilizado, e os valores 

obtidos são apresentados na tabela 5.1.  

Tabela 5.1: Valores de CT e KT só com rotação. 

Freqüência [Hz] KT [N⋅m/rad] CT [N⋅m⋅s/rad] 

63 1020 0,191 

80 1212 0,256 

100 1385 0,256 

125 1704 0,271 

160 2259 0,240 

 

5.5.3 – Resultados a Partir de um Torque Conhecido e Translação  

 

Foi realizada a medição da aceleração nos mesmos pontos sobre a base do 

dispositivo apresentados na figura 5.26. Foi feita a primeira medida da rotação do 

conjunto somente com o movimento de translação e um nível de aceleração de 5 m/s2, 

como uma calibração típica. Em seguida foi realizada a segunda medida com o 

dispositivo de compensação gerando um torque Mdisp conhecido, como no caso anterior. 

Este foi gerado em oposição de fase em relação à rotação do conjunto que ocorre devido 

somente translação. A diferença θma entre a rotação na primeira e na segunda medição é 

devida somente ao torque Mdisp aplicado, assim pode-se aplicar as equações 5.34 e 5.35 

para calcular os valores de KT e CT. 
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O método de medição da rotação da mesa nas duas condições foi o mesmo 

descrito no item 5.3.3, e o método de cálculo da posição do centro de rotação é 

exatamente o descrito no item 5.3.4. Neste caso foi calculada a posição do centro de 

rotação na condição em que o dispositivo esta funcionando. Os resultados obtidos são 

apresentados na tabela 5.2. Estes valores foram os utilizados na equação 5.9 para o 

cálculo do ângulo de atuação do dispositivo de compensação. 

Tabela 5.2: Valores de CT e KT com rotação e translação. 

Freqüência [Hz] KT [N⋅m/rad] CT [N⋅m⋅s/rad] 

63 1050 0,563 

80 1251 0,507 

100 1347 0,188 

125 1679 0,222 

160 2383 0,206 

 

A figura 5.27 apresenta a posição aproximada do centro de massa do conjunto e 

do centro de rotação durante todas as medições realizadas. A tabela 5.3 mostra os 

valores da distância vertical dv e horizontal dh entre CRM e o centro de massa para as 

três medições de rigidez e amortecimento.  

 

Figura 5.27: Posição do centro de massa e do centro de rotação. 
 

O cálculo da posição do centro de rotação fornece resultados semelhantes nas 

medições realizadas com impulso e só com rotação da mesa, pois as características do 

movimento são as mesmas. No caso de rotação e translação da mesa a posição muda 

inclusive entre as freqüências de excitação, principalmente nas freqüências de 63 Hz e 

100 Hz. Apesar disso os valores da rigidez torcional KT não apresentam grandes 

variações, sendo o maior desvio relativo (18 %) em 63 Hz e chegando a 1 % em 160 Hz. 
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Já os valores do amortecimento CT são menores quando ocorre a translação da mesa, 

mas como foram obtidos na condição de funcionamento do sistema serão os valore 

utilizados na equação 5.9 para obter o ângulo de atuação do dispositivo de 

compensação. 

Tabela 5.3: Distância em milímetros entre o centro de massa e o centro de rotação. 

Impulso Só rotação Rotação e translação Freqüência 

 [Hz] dv dh dv dh dv dh 

63 6,4 9,0 -8,1 41,3 

80 5,5 22,9 23,1 30,2 

100 5,2 23,2 1,0 24,2 

125 4,7 23,9 12,7 20,0 

160 

5,9 17,2 

5,2 23,1 15,8 19,4 

 

 

Figura 5.28: Detalhe do acoplamento elástico entre a mesa móvel e o atuador 
eletrodinâmico. 

 

O resultado esperado era que o centro de rotação coincidisse com o centro de 

massa do conjunto, considerando que não há forças externas atuando sobre o sistema. 

Mas existe um elemento elástico que acopla a mesa móvel com o atuador 

eletrodinâmico, como mostrado na figura 5.28. Ele é composto de dois parafusos M5 

conectados por um fio de aço inoxidável de 1 mm de diâmetro e 17 mm de 

comprimento. Este acoplamento restringe a rotação livre da mesa, e faz com que o 

centro de rotação seja deslocado para a posição indicada na figura 5.27. 

 

parafusos 

fio φ 1 mm 
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6 – Resultados Experimentais 

 

Foram realizadas medições para verificar a efetividade do dispositivo proposto 

na redução das vibrações transversais, e também os resultados obtidos comparando-os a 

uma calibração tradicional. Uma descrição do procedimento de medição implementado 

e a análise dos dados obtidos são apresentados a seguir. 

 

6.1 – Procedimento de Medição Implementado 

 

As equações que modelam o dispositivo foram implementadas em planilhas 

Excel, as quais são alimentadas pelos dados de medição das acelerações e sinais de 

saída do acelerômetro em calibração e do ADXL obtidos no software do vibrômetro 

Polytec. O controle do posicionador foi realizado em ambiente LabView. A figura 6.1 

apresenta uma imagem da tela do computador com as várias janelas de medição e 

controle. 

Figura 6.1: Vista da tela do computador durante uma medição. 
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A seqüência dos passos de uma calibração é apresentada no fluxograma da 

figura 6.2. Todas as medições foram realizadas com o excitador de vibrações gerando 

um nível de aceleração constante de 5 m/s2. Esta seqüência é repetida para cada 

freqüência entre 63 Hz e 125 Hz.  

 

 

Figura 6.2: Seqüência de passos do procedimento de medição. 

 

O controle do dispositivo é realizado em malha aberta, sendo os parâmetros 

necessários para o cálculo da atuação obtido em duas medições de aceleração nos 

pontos 1 e 2 sobre a mesa de rotação, indicados na figura 5.12. Em seguida é calculada 

 medição de A1ref(t) no 
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e L2 (eq. 5.23) 
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aceleração média que atua no centro do acelerômetro (atotal), utilizando a equação 5.17. 

A partir do valor u(f) do sinal elétrico na saída do acelerômetro em calibração, é 

possível calcular sua sensibilidade S(f) para cada freqüência de calibração, indicada no 

inicio do trabalho pela equação 2.5, mas com o novo valor da aceleração através da 

equação 6.1. Para os valores obtidos com o dispositivo desligado, foi adotado o 

subscrito “ref” (Sref, uref , atotalref, ...), e os obtidos quando o dispositivo está funcionando 

apresentam o subscrito “comp” (Scomp, ucomp, atotalcomp, ...). 

)(

)(
)(

fa

fu
fS

total

=  (6.1) 

Foi realizada uma medição para verificar o nível de redução da vibração 

transversal utilizando o dispositivo proposto. Em seguida quatro acelerômetros de 

modelos diferentes foram calibrados utilizando o procedimento descrito. Os resultados 

obtidos e uma análise de cada caso são apresentados. 

 

6.2 – Verificação da Compensação da Vibração Transversal 

 

O acelerômetro ADXL foi montado sobre um adaptador, e os parâmetros das 

equações foram ajustados para que o nível de vibração transversal fosse cancelado no 

ponto onde o ADXL se encontrava. Adaptando a geometria apresentada na figura 5.3 

para a condição do ensaio, tem-se configuração apresentada na figura 6.3, onde o valor 

de dcm foi medido diretamente no protótipo do dispositivo. A aceleração aTV é gerada 

pela rotação do conjunto móvel, e aTS é gerada pela rotação do dispositivo. 

Para a realização deste ensaio foi utilizada a seqüência de passos apresentada na 

figura 6.2, com a diferença que não há acelerômetro sendo calibrado, somente o ADXL. 

Neste caso não foi calculado nenhum valor de sensibilidade, somente foi medido o sinal 

de saída do ADXL e calculado o nível de aceleração na direção vertical, que é a própria 

aceleração transversal. Então o sinal do ADXL antes da compensação é proporcional a 

aTV, e com compensação é proporcional a diferença entre aTV e aTS. Os resultados 

obtidos são apresentados no gráfico da figura 6.5. 
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Figura 6.3: Geometria utilizada na verificação da vibração transversal. 

 

 

Figura 6.4: Montagem do ADXL para a medição da aceleração transversal. 

Figura 6.5: Aceleração transversal relativa no ponto de montagem do ADXL. 
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Verificou-se que em 160 Hz o nível de vibração transversal foi de 7,8 %, 

enquanto nas outras freqüências o valor médio foi de 0,4 %. Foi realizada uma medição 

do nível de vibração do corpo do excitador durante uma calibração, e foram encontrados 

valores máximos de 0,16 m/s2 entre 63 Hz e 125 Hz, e de 1,6 m/s2 em 160 Hz. O ponto 

de medição é indicado na figura 6.6. 

Este resultado indica que há uma ressonância na estrutura do excitador próximo 

a freqüência de 160 Hz, mesmo este estando fixo a uma grande massa sísmica. O nível 

de 1,6 m/s2 foi medido pelo vibrômetro, o que significa que ocorre na direção da 

medição das acelerações utilizadas para calcular a atuação do dispositivo. Considerando 

uma aceleração média de 5 m/s2, uma vibração do corpo do excitador da ordem de 30 % 

deste valor influencia as medições e causa a menor compensação em 160 Hz.  

Foram realizados testes alterando os valores calculados da atuação θat e da fase 

φθat , na freqüência de 160 Hz, até que fossem obtidos níveis de vibração transversal 

mais baixos. Verificou-se uma diferença principalmente no valor da fase, o que indica 

que este parâmetro é mais sensível aos ruídos mecânicos do corpo do excitador. Os 

melhores resultados foram obtidos ao utilizar o valor da fase φADXL do sinal de vibração 

indicado pelo ADXL, já que seu sinal é diretamente proporcional a vibração transversal.  

 

 

Figura 6.6: Local da medição de vibração no corpo do excitador (ponto vermelho). 
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Foi realizada então uma nova medição, na qual o valor da fase φθat em 160 Hz 

não foi calculado utilizando a equação 5.26, mas sim a equação 6.2. O gráfico 

apresentando os novos resultados da aceleração transversal relativa é apresentado na 

figura 6.7. Com o valor da fase a partir da equação 6.2, o nível de vibração transversal 

obtido foi reduzido para 2,0 %, em relação ao valor de 7,8 % obtido anteriormente. 

atADXLat φπφφθ ++=     [em 160 Hz] (6.2) 

Figura 6.7: Aceleração transversal relativa no ponto de montagem do ADXL utilizando 
a equação 6.2 em 160 Hz. 

 

6.3 – Calibração de Acelerômetros com o Dispositivo de Compensação 

 

Serão apresentadas as sensibilidades de alguns modelos de acelerômetros, 

obtidas em calibrações utilizando o dispositivo de compensação proposto. Foi seguida a 

seqüência de passos da figura 6.2, incluindo a alteração em 160 Hz explicada no item 

anterior. A figura 6.8 apresenta uma foto dos acelerômetros utilizados. 

 

 

Figura 6.8: Acelerômetros utilizados: (a) Brüel & Kjaer 4370, (b) Brüel & Kjaer 4338, 
(c) Endevco 7751-500, (d) Brüel & Kjaer 8305-001 e (e) Brüel & Kjaer 8305 (escala 

lateral direita em centímetros). 
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Após montado o acelerômetro na mesa de rotação, é realizada a primeira 

calibração para toda faixa de freqüência, e obtêm-se os valores das sensibilidades Sref e 

Scomp. Em seguida o acelerômetro é desmontado e montado em uma posição girada de 

90 graus em relação à anterior, e obtêm-se outras duas sensibilidades. Em mais duas 

montagens, sempre girando o acelerômetro de 90 graus, tem-se um total de quatro 

valores de sensibilidade sensibilidades Sref e Scomp para cada freqüência. Para facilitar o 

posicionamento cada acelerômetro recebeu uma marca em sua lateral, assim cada 

sensibilidade Sref e Scomp foi denominada pela posição desta marca (cima, baixo, direita e 

esquerda). 

A média das quatro sensibilidades Sref foi considerada como o valor de 

referência, representada nos gráficos apresentados pela curva na cor preta. Foram 

traçadas duas curvas de cor vermelha nos limites de 0,3 % acima e abaixo do valor de 

referencia (ref. +0,3% e ref. -0,3%), e estes limites aparecem nos gráficos com os 

resultados da calibração tradicional e com o dispositivo de compensação. Este valor foi 

escolhido pois é a incerteza padrão combinada do resultado de uma calibração primária 

praticada atualmente no Lavib. 

 

6.3.1 – Acelerômetro Brüel & Kjaer 4370 

 

Trata-se de um acelerômetro de uso geral, do tipo a cisalhamento (vide figura 

2.4) e seu material piezelétrico é uma piezocerâmica (PZ 23). Possui uma sensibilidade 

em torno de 10 pC/m/s2, e sua alta sensibilidade garante uma adequada relação sinal-

ruído em baixas freqüências. O gráfico da figura 6.9 apresenta os resultados da 

calibração tradicional, e o da figura 6.10 os resultados obtidos utilizando o dispositivo 

de compensação.  

Este transdutor em particular possui uma sensibilidade transversal baixa (valor 

de carta de 0,7 %), assim a dispersão dos resultados nas duas calibrações é 

relativamente baixa. Apesar disso, na calibração tradicional ocorre uma “concentração” 

dos resultados na freqüência de 100 Hz, e a inclinação da curva de cada sensibilidade 

Sref é diferente. A utilização do dispositivo faz com que as curvas de sensibilidade Scomp 

apresentem uma inclinação mais semelhante, e com uma dispersão menor. 
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Figura 6.9: Sensibilidades Sref obtidas pelo método tradicional para  
o acelerômetro B&K 4370. 

Figura 6.10: Sensibilidades Scomp obtidas com dispositivo de compensação para 
o acelerômetro B&K 4370. 
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transversal alta (valor de carta de 2,6 %), o que se reflete na grande dispersão dos 

resultados apresentados no gráfico da figura 6.10. A sensibilidade transversal de 2,6 % 

causaria um desvio de aproximadamente 0,63 % em 160 Hz, e o valor de Sref obtido 

ficou entre ± 0,91 % em relação ao valor de referência. 

Figura 6.11: Sensibilidades Sref obtidas pelo método tradicional para 
o acelerômetro B&K 4338. 
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utilização do dispositivo reduz muito a dispersão, como se observa nos resultados 

apresentados no gráfico da figura 6.11. Pode-se considerar que uma única medição, ou 

uma única montagem, forneceria resultados equivalentes à média de quatro montagens 

no método tradicional.  

Figura 6.12: Sensibilidades Scomp obtidas com dispositivo de compensação para 
o acelerômetro B&K 4338. 
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6.3.3 – Acelerômetro Endevco 7751-500 

 

É um acelerômetro específico para baixas freqüências, com sensibilidade em 

torno de 50 mV/m/s2. É do tipo a cisalhamento, material piezelétrico piezocerâmico 

(Endevco Piezite Type P-8) e com amplificador embarcado. Sua sensibilidade 

transversal reportada é de 1,5 %, e pode-se observar a dispersão na freqüência de 160 

Hz. Como nas calibrações anteriores, o desvio esperado era de 0,38 % e o medido foi de 

± 0,48 % em 160 Hz em relação ao valor de referência.  

Figura 6.13: Sensibilidades Sref obtidas pelo método tradicional para 
o acelerômetro Endevco 7751-500. 

 

Figura 6.14: Sensibilidades Scomp obtidas com dispositivo de compensação para 
o acelerômetro Endevco 7751-500. 
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utilizados possuem massas entre 30 e 65 gramas, e este aumento no carregamento causa 

um aumento do nível de vibração transversal. 

Assim como no caso anterior, a aplicação do dispositivo diminuiu a dispersão, e 

também uma única calibração substituiria o método tradicional. 

 

6.3.4 – Acelerômetro Brüel & Kjaer 8305-001 (SE) 

 

Este é um acelerômetro padrão, com princípio de funcionamento a compressão e 

material piezelétrico quartzo natural (PZ 100). A sensibilidade transversal reportada 

deste transdutor é de 1,4 %. Os resultados da calibração pelo método tradicional são 

apresentados no gráfico da figura 6.15, e utilizando o dispositivo na figura 6.16. Assim 

como nos exemplos anteriores, seria necessária somente uma única calibração 

utilizando o dispositivo para obter resultados semelhantes ao método tradicional. 

Figura 6.15: Sensibilidades Sref obtidas pelo método tradicional para 
o acelerômetro B&K 8305-001 (SE). 
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Figura 6.16: Sensibilidades Scomp obtidas com dispositivo de compensação para 
o acelerômetro B&K 8305-001 (SE). 

 

6.3.5 – Acelerômetro Brüel & Kjaer 8305 (DE) 

 

Este também é um acelerômetro padrão, cuja diferença em relação ao modelo 

anterior é sua configuração como DE para utilização em calibrações comparativas. A 

figura 6.17 apresenta um esquema da montagem interna dos dois modelos. São 

apresentados os dois acelerômetros na mesma posição em que foram montados no 

dispositivo durante a calibração. 

 

(a) 

 

(b) 
Figura 6.17: Esquema interno do acelerômetro B&K 8305 DE (a) e SE (b). 

 

Este acelerômetro apresenta uma sensibilidade transversal baixa (0,6 %), assim a 

dispersão dos resultados de uma calibração com o método tradicional é pequena, como 

pode ser verificado no gráfico da figura 6.18. No caso do acelerômetro B&K 4370 

apresentado no item 6.3.1, houve uma alteração da inclinação das curvas das 

sensibilidades, como mostram os gráficos das figuras 6.9 e 6.10. Neste caso observa-se 

alteração nas curvas da sensibilidade Scomp, mas como uma tendência de aumento dos 

valores em relação ao valor de referencia. Como a dispersão em ambas as medições é 

pequena, mesmo se comparada com a faixa de incerteza de 0,3 %, neste caso não é 
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possível avaliar se houve um efeito do dispositivo ou apenas aleatoriedade nos 

resultados. 

Figura 6.18: Sensibilidades Sref obtidas pelo método tradicional para 
o acelerômetro B&K 8305 (DE) 

 

Figura 6.19: Sensibilidades Scomp obtidas com dispositivo de compensação para 
o acelerômetro B&K8305 (DE) 
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acelerômetros foi a posição do centro de rotação durante a atuação do dispositivo de 

compensação. As acelerações aTV e aTS indicadas na figura 6.20, são na verdade geradas 

pelo deslocamento vertical devido as duas rotações em sentidos opostos: a rotação da 
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Figura 6.20: Acelerações geradas pela rotação do conjunto móvel e pelo dispositivo de 
compensação. 

 

Se há cancelamento de aTV por aTS, então o deslocamento vertical que ocorre no 

centro de massa da massa sísmica do acelerômetro é zero, o que significa que o corpo 

do acelerômetro gira em torno deste ponto. Pode-se ver esta condição como este ponto 

sendo um segundo centro de rotação, como apresentado no esquema da figura 6.21.  

 

 

Figura 6.21: Rotações que ocorrem sobre o acelerômetro durante uma calibração com o 
dispositivo de compensação atuando. 
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Considerando a posição em que o ADXL está montado, e que seu sinal de saída 

é proporcional à resultante das rotações do conjunto móvel e do dispositivo, a equação 

5.19 fornece como resultado a distância entre o ADXL e o centro da massa sísmica do 

acelerômetro. A partir da geometria de cada acelerômetro e da montagem, tem-se a 

distância entre o ADXL e o centro da massa sísmica. A figura 6.22 apresenta o erro de 

localização absoluto do centro da massa sísmica para todas as medições realizadas, 

obtido através da diferença entre o valor geométrico e o valor calculado a partir do sinal 

do ADXL. Assim um erro negativo significa que o ponto onde as acelerações aTV e aTS 

efetivamente se cancelam está mais afastado do ADXL, ou para o lado esquerdo na 

figura 6.21. O erro de localização ficou em torno de ± 4 milímetros. 

 

Figura 6.22: Erro de localização absoluto da posição do centro da massa sísmica dos 
acelerômetros. 
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7 – Conclusão 

 

Neste trabalho foi proposto um novo método para reduzir as vibrações 

transversais que ocorrem sobre um acelerômetro durante sua calibração, as quais são 

geradas pelo excitador de vibrações. Foi apresentado o desenvolvimento de um 

protótipo e sua implementação em um sistema de calibração em baixas freqüências. Foi 

apresentada também a metodologia desenvolvida para a medição da translação e rotação 

da mesa móvel, assim como para a medição das características dinâmicas do mancal 

aerostático, necessárias ao cálculo da atuação do dispositivo.  

 

7.1 – Método de Compensação Desenvolvido 

 

Alguns fabricantes de excitadores já haviam implementado soluções para tentar 

minimizar o problema das vibrações transversais que ocorrem durante a calibração 

primária de acelerômetros. As soluções mais utilizadas são a utilização de mancais 

aerostáticos de grafite porosa, cujas folgas em relação à mesa móvel e tolerâncias de 

fabricação são bastante reduzidas, e até mesmo suspensões magnéticas tem sido 

utilizadas. O problema é que são excitadores que exigem um manuseio muito cuidadoso 

devido à fragilidade dos mancais, além do alto custo. 

Por parte dos laboratórios, métodos mais elaborados de medição são 

desenvolvidos, e um maior investimento é feito no “conhecimento” dos sistemas de 

calibração utilizados, principalmente nos excitadores de vibrações. É comum também a 

redundância de sistemas de calibração, e não necessariamente dos métodos de medição, 

cada um trabalhando bem em determinada faixa de freqüências. 

Um resultado importante deste trabalho foi o conhecimento obtido durante a 

análise das características da vibração transversal em diferentes modelos de excitadores 

de vibrações. Foi confirmada a hipótese de que estas vibrações são geradas 

principalmente pela rotação da mesa móvel, e também que são função do projeto 

construtivo do excitador, pois suas características são aproximadamente as mesmas para 

excitadores do mesmo modelo. Estas informações são importantes quando se trabalha 

com calibração primária, onde a redução da incerteza dos resultados é sempre o objetivo 

principal. 
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Com base nesta análise, foi proposto então um novo método que reduzisse a 

aceleração transversal sobre o acelerômetro durante sua calibração, sendo este o aspecto 

inovador do trabalho. A pesquisa bibliográfica realizada e o conhecimento dos trabalhos 

e desenvolvimentos realizados por outros laboratórios primários, assim como o próprio 

contato com outros pesquisadores em congressos, reuniões e visitas técnicas mostram 

que esta proposta foi inédita. 

No capítulo 6 foram apresentados os resultados obtidos em calibrações de 

diferentes modelos de acelerômetros, tanto do tipo de cisalhamento quanto de 

compressão, utilizando a metodologia tradicional com várias montagens e o novo 

método proposto. O uso do dispositivo de compensação efetivamente reduziu a 

aceleração transversal sobre a massa sísmica do acelerômetro, o que pôde ser observado 

nos resultados apresentados.  

As hipóteses assumidas ao longo do trabalho se mostraram apropriadas, o que 

pode ser confirmado em função dos resultados obtidos nos experimentos realizados, e 

até o momento pode-se dizer que a implementação de um sistema deste tipo pode vir a 

melhorar os resultados de calibrações em relação aos níveis de incerteza e 

confiabilidade dos resultados.  

 

7.2 – Proposta de Continuidade da Pesquisa 

 

Uma das próximas etapas do trabalho será o projeto de uma nova versão do 

dispositivo, na qual o acelerômetro ADXL seja montado diretamente na mesa de 

rotação. No protótipo atual sua posição é sobre o acelerômetro em calibração, o que 

demanda tempo de colagem e alinhamento. Sendo fixo diretamente, ou até internamente 

na mesa de rotação, o próprio controle do sistema seria facilitado, pois não haveria 

mudança nos parâmetros das equações. 

Outra linha de trabalho será a mudança no controle em malha aberta utilizado no 

dispositivo, talvez utilizando um controle em malha fechada com o sinal do ADXL 

como indicação do nível de vibração transversal. Poderia ser aplicado por exemplo um 

controle do tipo feed-foward com controle adaptativo dos parâmetros. Foi verificado 

que as características do movimento de rotação da mesa móvel, como magnitude e fase 

em relação à translação, variam pouco mesmo para acelerômetros diferentes. Assim 

pode-se partir de um “alvo” inicial e procurar por uma condição de mínima rotação. 
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Será também analisada a incerteza de uma calibração com o dispositivo 

implementado. Considerando o fato de que utilizando o dispositivo a dispersão das 

curvas de sensibilidade em quatro montagens é menor que no método tradicional, como 

mostraram os resultados apresentados no capítulo 6, a componente de incerteza devido 

ao desvio padrão das medidas seria menor. Outra análise que será feita esta relacionada 

com a confiabilidade nos resultados, o que pode ser verificado a partir de calibrações de 

acelerômetros padrões realizadas no segundo sistema de calibração primário em baixa 

freqüência recentemente implementado no laboratório de vibrações do Inmetro. 

Outra proposta que surgiu durante a elaboração deste trabalho é a utilização 

deste dispositivo para medir a sensibilidade transversal de acelerômetros. Como pode 

ser gerada uma aceleração transversal ao eixo sensível do acelerômetro com direção e 

magnitude controlada, bastaria gerar esta aceleração sobre o acelerômetro e medir seu 

sinal de saída. Atualmente a sensibilidade transversal de um acelerômetro é reportada 

em uma única freqüência, e um sistema como este poderia fornecer resultados em várias 

freqüências e direções em apenas uma única montagem do acelerômetro. 
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