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RESUMO 

A proposta deste trabalho destina-se ao desenvolvimento de um programa em ambiente de 

programação gráfica, LabView, para a análise e aquisição de sinais de vibração de sistemas 

mecânicos.  A programação é feita de acordo com um modelo de fluxo de dados, o que 

oferece a esta linguagem vantagens para a aquisição de dados e para sua manipulação, muito 

utilizada por cientistas e engenheiros. Através do programa desenvolvido, são realizadas 

análises no domínio do tempo e da frequência. O sistema mecânico utilizado foi um tubo de 

cobre instrumentado com sensores e atuadores piezoelétricos.  

 

Palavras-Chave: aquisição de dados; análise de sinais; vibração 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this work is the development of a program in graphical programming 

environment, LabView, for the analysis and acquisition of vibration signals of mechanical 

systems. The software was made  according to a model of data flow, which offers to this 

language advantages for the acquisition of data and its manipulation. Through the developed 

program, analyzes are carried out in the time and frequency domain. The mechanical system 

used was a copper tube instrumented with piezoelectric sensors and actuators. 

 

 

 

Key-Words: Data acquisition; Signal Analysis; Vibration  
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A(x)   Área da seção Transversal 

E    Módulo de Elasticidade de Young 

f(x,t)   Força Total externa 

I(x)   Momento de Inércia da Seção Transversal 

M(x,t)  Momento Fletor 

V(x,t)   Força Cortante 

Vₓ(x,t)  Derivada Parcial em relação à x da Força Cortante 

w(x,t)   Deflexão da Viga 

ρ    Massa por Unidade de Volume 

ω²    Constante de Separação  
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1 INTRODUÇÃO: 
 

 O estudo das vibrações tem uma importância fundamental para a engenharia moderna. A 

análise das vibrações em máquinas e equipamentos permite-nos conhecê-los, melhorá-los e 

ganharmos muito em qualidade, desenvolvimento, entre outros. Com o surgimento de 

equipamentos de aquisição de dados e analisadores de dados digitais, junto com os programas 

de gerenciamento, o potencial de uma equipe de manutenção aumentou consideravelmente em 

termos de controle das máquinas. 

 Em processos industriais, automação predial, protótipos laboratoriais e em outros 

ambientes onde é importante a aquisição de sinais e controle do sistema, existem e são 

utilizados uma vasta gama de equipamentos e técnicas, sempre com a finalidade de garantir a 

supervisão e otimização do processo. 

 Entre estes equipamentos, destaca-se o acelerômetro. Acelerômetros são dispositivos que 

funcionam a partir de diversos fenômenos físicos e tem, portanto, uma ampla faixa de valores 

de aceleração que são capazes de medir, tendo uma gama de aplicações bastante elevada. 

Esses dispositivos são usados principalmente como sensores de vibração. Existem vários tipos 

de acelerômetros. Cada um possui características únicas, vantagens e desvantagens. Dos 

acelerômetros mecânicos, os mais comuns são os capacitivos, os piezelétricos e os piezo 

resistivos. No presente trabalho é utilizado o acelerômetro piezelétrico 

 O acelerômetro é o sensor mais empregado devido à sua grande versatilidade, e no 

presente trabalho foram utilizados acelerômetros do tipo ICP (a base de sensor piezelétrico 

com amplificador de carga elétrica interna). 

 Como software de programação foi utilizado o LabView, da National Instruments, pela 

liberdade na programação e compatibilidade com acelerômetros piezelétricos. 

Assim, as aplicações desenvolvidas neste trabalho são exemplos de aplicações e base 

para futuros projetos, em que objetiva-se controlar um processo por vibrações e utilizando 

outros possíveis atuadores, com os módulos de entrada/saída adequados.  

No ambiente laboratorial onde foram desenvolvidas as aplicações citadas, além de 

experiências com o acelerômetro, também foram aprimorados, por meio de estudos e práticas, 

outros conhecimentos utilizados durante o curso de Engenharia Mecânica, como habilidades 
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em Vibrações de Sistemas Mecânicos, Mecânica dos Sólidos, Dinâmica e Sistemas de 

Controle e Instrumentação. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 A primeira etapa deste trabalho teve como objetivo desenvolver um programa, usando a 

plataforma de programação gráfica LabView, para geração e aquisição de sinais, bem como 

realizar a análise de sinais provenientes de sensores de vibração. 

 A segunda etapa do trabalho consistiu de atividades práticas em laboratório, cujo objetivo é 

testar o programa desenvolvido na plataforma LabView e estudar a vibração de sistemas 

mecânicos simples. Foram utilizados uma viga e um tubo sujeitos a vibrações criadas através 

de um excitador. Foram acoplados, na barra, acelerômetros que possibilitaram a medição das 

vibrações em pontos estratégicos, sinais que foram coletados por meio do programa 

desenvolvido em LabVIEW e realizado um pós-processamento de dados. Nos testes com o 

tubo, foram utilizadas cerâmicas piezoelétricas para excitação e medição da resposta dinâmica 

do tubo.  Foi feito também, paralelamente o estudo de vibrações de sistemas contínuos. 

 

1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO 

A fim de facilitar o entendimento do trabalho desenvolvido, visando também a ordem 

de estudos e procedimentos realizados em laboratório, este foi organizado em seis capítulos 

da seguinte maneira: 

 Capítulo 1: Introdução: Apresenta os objetivos, metodologia, delimitação da 

pesquisa e  a relevância  e justificativa do tema. 

 Capítulo 2: Este capítulo trata da bancada de testes com que trabalhamos no 

laboratório assim como os instrumentos que foram manipulados. 

 Capítulo 3: Aborda o contexto das pesquisas. Foi realizado um resumo 

abrangendo os temas de análise de vibrações em vigas (ou barras)  

 Capítulo 4: Instrumentação e aquisição: Este capítulo faz uma introdução à 

plataforma LabView e descrições dos instrumentos utilizados para a 

instrumentação e aquisição de dados 
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 Capítulo 5: Interface e programação: Apresenta a interface do programa 

interagindo com o usuário e como a programação em LabView foi realizada; 

 Capítulo 6: Atividades práticas de laboratórios. Junta os conhecimentos 

teóricos adquiridos tanto no campo de vibrações quanto no campo do software, 

junto com os experimentos práticos de modo  a determinar a frequência natural 

do sistema; 

 O capítulo 7: O capítulo final apresenta comentários e conclusões finalizando a 

linha de raciocínio do projeto e propostas para continuidade deste trabalho; 
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2 BANCADA DE TESTES: 

 Este capítulo será destinado a descrever a bancada de testes, especificar os instrumentos 

que foram utilizados, descrever os sistemas mecânicos submetidos aos testes de vibração e 

como estes elementos foram conectados. 

2.1 FLUXOGRAMA DA BANCADA DE TESTES 

  

 Para melhor descrição das atividades realizadas na bancada, foi elaborado um fluxograma 

dos instrumentos que compõem o aparato experimental utilizado neste trabalho, e como estes 

estão dispostos. A seguir temos o fluxograma na Fig. 2.1: 

 

Figura 2.1 Fluxograma da bancada de testes 

 

 

2.2 ESPECIFICAÇÕES DOS INSTRUMENTOS 

 

 Segue abaixo a descrição dos instrumentos usados no laboratório junto a suas 

especificações: 
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2.2.1 Osciloscópio 

Figura 2.2 Osciloscópio 

 

Modelo - TDS 210 

 

Largura de banda - 60MHz 

 

Taxa de amostragem – 1GS/s 

 

Comprimento de registro – 2500 por canal 

 

Vertical – 2 canais, 2mV a 5V por direção 

 

Horizontal – Base de tempo dupla de 5ns a 5s por divisão com zoom 

 

Armazenamento de forma de onda - Salvar a forma de onda atual (Parar)/Expande e 

comprime vertical e horizontalmente 

 

Modos de Aquisição - Amostra, Média, Detecção de Pico 

 

Modos de exibição - Ponto (pontos discretos com persistência variável); Vector (os pontos 

formam uma forma de onda contínua) 

 

Medições Automáticas - Período, Frequência, Ciclo RMS, Média e Pico a Pico 

 

Outras ferramentas de produtividade - Cursores, Autosetup, Save / Recall Setups, Matemática 

 

Visor - LCD retroiluminado de 11,5 cm x 8,6 cm 
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2.2.2 Gerador de funções: 

Figura 2.3 Gerador de funções 

 

Modelo - Tektronix CFG 253 

 

Saídas de formas de onda - Onda quadrada, onda senoidal, onda triangular, pulso TTL, 

funções de varredura para todas as saídas 

 

Intervalos - 1,0 Hz a 3,0 MHz em 7 faixas 

 

Multiplicador de frequência - Variável de 0,3 a 3,0 vezes a faixa de freqüência selecionada 

 

Precisão de discagem - ± 5% da escala completa 

 

Distorção de onda senoidal - <1% (10 Hz a 100 kHz) 

 

Linearidade de onda triangular - 20 Hz a 200 kHz: ≥ 99%; 200 kHz a 3 MHz: ≥97% 

 

Resposta de onda quadrada - ≤100 ns tempo de subida / descida, saída máxima em carga de 

50 Ω 

 

Amplitude de saída principal - 0 a 20 Vp-p 

 

Atenuador - 20 dB 

 

Saída SYNC / TTL - Nível de saída TTL, aumento <25 ns (20 carga TTL) ≥3 V pk 

 

Impedância de saída principal - 50 Ω ± 10% 
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DC offset (continuamente variável) - ± 10 V circuito aberto mínimo; ± 5 V mínimo em carga 

de 50 Ω 

 

Simetria / ciclo de trabalho - 5 a 1 mudança de simetria mínima 

 

Taxa de varredura da variável interna - 0,5 Hz a 50 Hz 

 

Escala de varredura variável controlada por tensão externa (entrada de 10 kΩ) - 100: 1 

mínimo para entrada de 0 a +10 VDC com controle de freqüência ajustado no máximo 

 

 

2.2.3 Amplificador de Potência: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4  Amplificador de potência para atuadores piezoelétricos 

 

O DRV2700EVM, da Texas Instruments é um módulo de avaliação para o DRV2700. O 

DRV2700 destina-se a aplicações piezoeléctricas de alta tensão normalmente utilizadas em 

aplicações industriais. A capacidade de saída diferencial de 200Vpp, bem como a saída de 

100V (single ended) pode ser avaliada usando este EVM. As fugas de pinos disponíveis, além 

da placa MSP430, permitem a criação de protótipos em sistemas já existentes. Abaixo seguem 

suas características: 

Entrada de 5V para +/- 100V Saída Diferencial. 

Modos de entrada simples e diferencial. 

Várias configurações de tensão de reforço. 

Facilmente alimentado por USB ou fonte de alimentação externa. 

Breakout para uso como um conversor boost. 
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2.2.4 Condicionador de Sinais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 Condicionador de sinais, vista superior 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 2.6 Condicionador de sinais com fonte de alimentação 

O amplificador operacional escolhido para ser utilizado no condicionador de sinais do 

transdutor foi o OPA 111, fabricado pela Burr-Brown. Este amplificador possui características 

importantes para aplicações em materiais piezoelétricos, pois apresenta baixo ruído e um alto 

ganho. 

 Suas propriedades seguem abaixo: 

Ruído baixo – 100% testado 8nV√Hz máximo. 

Corrente de base inferior – 1pA máximo. 

Deslocamento inferior – 250μV máximo 

Baixa derivação – 1μV/°C máximo 

Alto ganho abrir loop – 120dB mínimo 

Rejeição de modo comum alto – 100dB mínimo 
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2.2.5 Tubo de cobre com atuador e sensor piezoelétrico 

 

 Para testar o sistema de aquisição, geração e análise de sinais , utilizou-se um tubo de 

cobre com 1915 mm de comprimento, 26 mm de diâmetro e 0.6 mm de espessura, 

instrumentado com um atuador e um sensor feitos de cerâmica piezoelétrica (PZT). O sensor e 

atuador foram colados no tubo conforme mostra a Fig. 2.7.  

 

Figura 2.7 Tubo de cobre com cerâmicas piezoelétricas. 
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3 ANÁLISE DE VIBRAÇÕES EM VIGAS 

 

 Este capítulo trata da base teórica deste trabalho, que foi usada para determinar os modos 

de vibração assim como as frequências naturais que procuramos obter para o tubo de cobre 

descrito no capítulo anterior. O estudo feito para tal análise foi o de Vibrações de Sistemas 

contínuos, mais especificamente, o da vibração de vigas (neste caso representada pela 

tubulação em questão).  

 

3.1 DESCRIÇÃO DE SISTEMAS CONTÍNUOS 

 

 No estudo de sistemas contínuos é apresentada a análise necessária para descrever a 

vibração de sistemas com massa e elasticidade distribuída, e infinitos graus de liberdade. A 

flexibilidade dos componentes estruturais surge quando as propriedades da massa e rigidez 

são modeladas como sendo distribuídas ao longo da extensão do corpo (INMAN, 2001). 

Exemplos de tais sistemas são pontes ou edifícios, que podem atingir grandes amplitudes de 

vibração devido à ressonância se, por exemplo, o vento presente no local corresponder a uma 

de suas frequências naturais.  

 O estudo de sistemas contínuos, também conhecido como o estudo de parâmetros 

distribuídos, que difere do estudo mais simples que se costuma ver na graduação em vibrações 

mecânicas, que seria o de parâmetros concentrados, ou sistemas discretos, onde a 

movimentação de cada ponto do sistema em consideração é modelada de modo que cada 

massa fosse concentrada em um determinado ponto, e na conexão de uma massa à outra, 

poderá ou não haver a presença de molas e amortecedores, formando assim, um sistema de 

múltiplos graus de liberdade (INMAN, 2001). 

 Nessa abordagem, é considerado que cada grau de liberdade possui uma frequência natural, 

enquanto no estudo de sistemas contínuos, a massa é distribuída em infinitos pedaços com 

infinitos graus de liberdade ao longo do objeto em questão, o que nos dá novamente, um 

número infinito de frequências naturais, o que torna mais difícil a prevenção contra a 

ressonância. Esta consideração que se faz no estudo de parâmetros distribuídos é devido ao 

fato da flexibilidade da estrutura ser levada em consideração. 
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3.2 VIBRAÇÕES EM VIGAS 

  

 A seguir será mostrada a análise do caso da vibração em uma viga sujeita a uma vibração 

na direção perpendicular ao seu comprimento, conhecida também como vibração transversal, 

onde os deslocamentos se propagam ao longo do comprimento da viga.  

 Com o auxílio da Figura 3.1 as características da viga podem ser indentificadas. Esta 

possui uma seção de área transversal A(x) com comprimento L, assim como uma rigidez à 

flexão EI(x). Onde “E” representa o módulo de Young (constante elástica do material) e 

“I(x)” o momento de inércia da seção transversal. O termo w(x,t) também deve ser 

apresentado, ele representa a deflexão sofrida pela viga. Todos estes termos comuns são 

conhecidos da mecânica dos materiais (INMAN, 2001). 

 De acordo com Inman (2001), tem-se que o momento fletor M(x,t), se relaciona da 

seguinte maneira com a deflexão da viga: 

                                                          𝑀(𝑥, 𝑡) = 𝐸𝐼(𝑥)
𝜕²𝑤(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥²
          (3.1) 

 Estabelecendo-se um diagrama de forças, é possível derivar um modelo para a vibração 

transversal que ocorre na viga. Tendo em mente que o objeto que se tem como foco neste 

estudo é uma tubulação, pode-se assumir que a viga é esbelta, e dessa forma pode-se 

desprezar a deformação cisalhante (INMAN, 2001). 

Figura 3.1 Balanço de momentos de uma viga 

 

Fonte: Inman (2001) 
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Na Figura 3.1, aparece o balanço de forças junto com o balanço de momento da viga 

em questão. Segundo Inman (2001) fazendo-se um balanço de forças, a força cortante V(x,t) 

na extremidade esquerda do elemento dx com a orientação negativa em relação ao eixo y, a 

força V(x,t)+Vₓ(x,t)dx atuando na direção oposta, na extremidade direita do elemento dx, e 

f(x,t) a força externa atuando por unidade de comprimento serão as componentes do lado 

esquerdo da equação do balanço de forças, enquanto do lado direito da igualdade temos a 

força inercial atuante no elemento. Deste modo o balanço de forças assume a seguinte forma: 

  (𝑉(𝑥, 𝑡) +
𝜕𝑉(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥
𝑑𝑥) − 𝑉(𝑥, 𝑡) + 𝑓(𝑥, 𝑡)𝑑𝑥 = 𝜌𝐴(𝑥)𝑑𝑥

𝜕²𝑤(𝑥,𝑡)

𝜕𝑡²
    (3.2) 

Para descobrir-se uma relação entre o momento fletor M(x,t) e a força cortante V(x,t) é feito 

um balanço dos momentos de acordo com a figura 3.1, que fica da seguinte maneira: 

 

 [𝑀(𝑥, 𝑡) +
𝜕𝑀(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥
𝑑𝑥] − 𝑀(𝑥, 𝑡) + [𝑉(𝑥, 𝑡) +

𝜕𝑉(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥
𝑑𝑥] 𝑑𝑥 + [𝑓(𝑥, 𝑡)𝑑𝑥]

𝑑𝑥

2
= 0  (3.3) 

 

Simplificando a equação acima obtém-se: 

 

[
𝜕𝑀(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥
+ 𝑉(𝑥, 𝑡)] 𝑑𝑥 + [

𝜕𝑉(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥
+

𝑓(𝑥,𝑡)

2
] 𝑑𝑥² = 0     (3.4) 

 

Considerando que dx é um elemento infinitesimal, assume-se que ao elevá-lo ao quadrado 

obtém-se um valor muito próximo de zero, que se torna desprezível. Portanto tem-se que: 

             𝑉(𝑥, 𝑡) =
−𝜕𝑀(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥
           (3.5) 

Substituindo a equação (3.5) na equação (3.2) obtém-se: 

 

        
−𝜕²

𝜕𝑥²
[𝑀(𝑥, 𝑡)]𝑑𝑥 + 𝑓(𝑥, 𝑡)𝑑𝑥 = 𝜌𝐴(𝑥)𝑑𝑥

𝜕²𝑤(𝑥,𝑡)

𝜕𝑡²
      (3.6) 

 

 

 

Substituindo a equação (3.1) em (3.6), obtém-se 
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     (3.7) 

Considerando o caso em que não há força externa, e que as propriedades EI(x) e A(x) são 

constantes obtém-se: 

 

            
𝜕2𝑤(𝑥,𝑡)

𝜕𝑡²
+ 𝑐2 𝜕4𝑤(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥⁴
= 0          (3.8) 

onde 𝑐² =
𝐸𝐼

𝜌𝐴
 

 

 É possível notar que a função possui quatro derivadas no deslocamento, o que implica que 

será necessário ter 4 condições de contorno para poder-se resolver o sistema. Além disso, 

ainda temos duas derivadas no tempo, que também possuem duas condições iniciais a serem 

determinadas, uma que descreva o deslocamento w(x,t), e outra em relação à velocidade ∂/∂t 

w(x,t) (INMAN, 2001). 

 As condições de contorno necessárias para a resolução da equação do deslocamento, feitas 

através do método de separação de variáveis, são obtidas examinando a deflexão w(x,t), 

inclinação 
𝜕𝑤(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥
, momento fletor 𝐸𝐼

𝜕²𝑤(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥²
e força cortante 

𝜕[𝐸𝐼𝜕2𝑤(𝑥,𝑡)]

𝜕𝑥
 em cada uma das 

extremidades da viga (INMAN, 2001). Tais informações podem ser obtidas se tivesse 

informando se a viga está apoiada ou engastada, por exemplo. Se estiver apoiada, tanto o 

deslocamento como o momento seriam nulos, porém a rotação da seção e força cortante serão 

irrestritas. Por outro lado, se estiver engastada, o deslocamento e a rotação serão nulos, 

enquanto a força cortante e o momento fletor serão irrestritos. Estas são apenas duas 

condições das muitas possíveis, porém são as mais adequadas para a tubulação que foi 

analisada experimentalmente 

  De acordo com Inman (2001) a solução da equação diferencial que depende de quatro 

condições de contorno e duas condições iniciais, que será resolvida através do método da 

separação de variáveis, assume a forma w(x,t) = X(x)T(t). Fazendo algumas substituições na 

equação do movimento, obtemos: 

           
𝑐2𝑋′′′′(𝑥)

𝑋(𝑥)
=

−𝑇′′(𝑡)

𝑇(𝑡)
= 𝜔2                  (3.9) 
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onde as derivadas parciais foram substituídas pelas derivadas totais. A escolha de  ω² como 

constante de separação e feita por se saber que a frequência natural é obtida a partir da 

equação temporal a seguir 

                                                            𝑇′′(𝑡) + 𝜔2𝑇(𝑡) = 0                    (3.10) 

que possui uma solução do tipo: T(t) = Asen( ωt) + Bcos( ωt), onde as constantes A e B serão 

determinadas a partir de uma combinação das condições iniciais junto com a solução da 

equação espacial. 

 A equação espacial, após algumas modificações assume a seguinte forma 

 

 𝑋′′′′(𝑥) − (𝜔 𝑐⁄ )²𝑋(𝑥) = 0                                           (3.11)  

 

            β⁴ =  ω²/c² = ρA ω²/EI            (3.12) 

assumindo a agora que a equação espacial possui uma solução do tipo A𝑒𝜎𝑥, a solução da 

equação espacial assumiria a seguinte forma 

X(x) = 𝑎1sen(βx) + 𝑎2cos(βx) + 𝑎3senh(βx) + 𝑎4cosh(βx)    (3.13) 

onde o valor de β junto com as constantes 𝑎1, 𝑎2e 𝑎3 são obtidas a partir das condições de 

contorno. A quarta constante 𝑎4 é uma combinação das constantes A e B, obtidas das 

condições iniciais. 
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4 INSTRUMENTAÇÃO E AQUISIÇÃO  DE  DADOS  

4.1 INTRODUÇÃO 

 O estudo das vibrações tem uma importância fundamental para a engenharia moderna. A 

análise das vibrações em máquinas e equipamentos permite conhecê-los, melhorá-los e ganhar 

muito em suas qualidades, desenvolvimento, entre outros. Alguns exemplos de aplicações 

podem ser dados como manutenção preditiva de máquinas, na área de construção civil e 

também no estudo de resistência de materiais. 

Primeiramente, durante a fase de pesquisa e desenvolvimento de um produto estudam-se as 

vibrações com o intuito de diminuir a vibração ou melhorar sua acústica, com o objetivo de 

aumentar sua vida útil ou para melhor cumprir exigências de uso impostas pelos clientes. 

Como exemplos de produtos em que é feito o estudo de vibrações, podem ser citados os 

eletrodomésticos, automóveis, aviões entre outros. 

Outro exemplo de aplicação da análise de vibrações é a proteção de máquinas, onde o 

monitoramento da vibração determina a ativação de alarmes ou a parada imediata quando 

limites são excedidos. 

 A monitoração ou análise das vibrações presentes em qualquer sistema devem ser 

realizadas por equipamentos adequados a cada necessidade. Estes equipamentos são 

compostos por sistemas de aquisição de dados, sensores ou transdutores, condicionadores de 

sinal, etc. Os sensores ou transdutores são componentes utilizados para a medição de 

fenômenos físicos, que conseguem relacionar o fenômeno medido com uma grandeza 

mensurável que possa ser utilizada no sistema de aquisição de dados. 

 Aquisição de dados é a apuração de dados físicos de maneira que gere dados que poderão 

ser manipulados digitalmente. Geralmente estão interligados a aquisição e processamento de 

sinais, para enfim obter a informação esperada. 

 Na Figura 4.1 é apresentado o diagrama de fluxo do sinal monitorado com um sistema de 

aquisição de dados (data acquisition system). 
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Figura 4.1 Fluxograma do funcionamento de aquisição de dados 

Fonte:http://www.ni.com/data-acquisition/what-is/pt/  

A medição de um fenômeno físico, que no caso é de vibrações, é iniciada pelo sensor. Um  

transdutor, converte um fenômeno físico em um sinal elétrico que pode ser medido. Neste 

caso a saída elétrica é de tensões. 

 O hardware DAQ atua como uma conexão entre um computador e sinais do mundo real. 

Este exerce a função de um instrumento que digitaliza a entrada dos sinais analógicos de tal 

maneira que um computador facilmente pode interpretar. Os três componentes principais de 

um dispositivo DAQ usados para medir um sinal são os circuitos eletrônicos de 

condicionamento de sinais, conversor analógico-digital (ADC) e o barramento do 

computador. 

 Um computador com software programável controla a operação do dispositivo DAQ, 

para processar, visualizar e armazenar os dados de medição. A variedade de computadores 

leva a diferente aplicações. Um computador do tipo desktop pode ser utilizado em um 

laboratório, devido a sua habilidade de processamento, enquanto laptop pode ser usado em 

campo, devido a sua portabilidade, e ainda existe a possibilidade de um computador industrial 

que por sua vez pode ser utilizado em uma fábrica, devido a sua capacidade de 

processamento. 

Na captação de vibrações, são empregados sensores, chamados de transdutores de vibração 

mecânica. Existem diversos tipos de sensores existentes, sendo o acelerômetro o mais 

empregado devido à sua grande versatilidade. No presente trabalho foram utilizados 

acelerômetros do tipo ICP (sensor piezelétrico com amplificador de carga elétrica interna). 

Antes de se efetuar qualquer análise devemos transformar o fenômeno físico em uma 

grandeza que possa ser utilizada, neste caso, a vibração tem de ser convertida num sinal 

elétrico, sendo essa tarefa desempenhada pelos transdutores. Estes convertem uma forma de 
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energia (sinal vibratório mecânico existente na superfície da máquina), em outra forma de 

energia, normalmente em sinais elétricos que estão diretamente relacionados com a vibração e 

cuja forma de onda está relacionada com o movimento mecânico. A complexidade da 

instrumentação de medida e das técnicas de análise pode variar substancialmente, mas em 

todos os casos, o transdutor de vibrações e o seu condicionador de sinais são o ponto mais 

crítico na cadeia de medição, porque sem um sinal rigoroso, os resultados da análise ficam 

comprometidos.  

Os transdutores são posicionados adequadamente em vários pontos da máquina, para 

obtenção da aceleração nas direções radial e axial, onde podem ser fixados de diversas 

maneiras, através de base ponteira, base magnética, base roscada ou colada. 

A base do desempenho do transdutor de aceleração ICP se dá no uso dos cristais 

piezelétricos, que após submetidos a uma compressão, produz um pequeno sinal elétrico 

proporcional a aceleração. 

O tamanho do acelerômetro (massa sísmica) influencia a gama de frequências utilizável e a 

sua sensibilidade. Existe uma relação onde, o tamanho do acelerômetro é diretamente 

proporcional a sua sensibilidade, e inversamente proporcional às frequências máximas 

utilizáveis. 

O intervalo de frequência em que os acelerômetros trabalham situa-se abaixo da sua 

primeira frequência natural. Com o uso da unidade de milivolts por unidade de aceleração 

“g”, é aproximadamente 20% da frequência de ressonância. Recomenda-se a utilização de 

acelerômetros em até tal limite superior de frequência. 
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4.2 NI DAQCARD-6062E – NATIONAL INSTRUMENTS 

 O hardware utilizado para compor o sistema de dados é a placa NI DAQCard-6062E, da 

National Instruments (2005). Entre suas principais características podemos mencionar que o 

mesmo possui 16 canais de entradas analógicas simples, ou ainda apenas 8 entradas 

diferenciais e dispõe de duas saídas analógicas. Já com relação à resolução da placa, esta 

possui 12 bits, com uma faixa de amplitude de sinal de entrada de 1 em 4096, captando ao 

máximo uma faixa entre -10 e +10 V. São características da placa também alta portabilidade, 

com construção leve e alimentação pelo barramento, possuindo assim uma fácil conexão a 

sensores e sinais através de terminais de parafusos e com uma taxa de amostragem máxima, 

que é de 500000 amostras por segundo. Além de ser compatível com ANSI C, C# .NET, 

VB .NET, LabVIEW, LabWindows/CVI e Measurement Studio.    

 

 Figura 4.2 Placa NI DAQCard-6062E 

 

A placa DAQ está conectada na placa mãe do PC por meio do barramento PCI diretamente 

no computador. 
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4.3 ACELERÔMETRO ICP 

Trata-se de um dispositivo utilizado na medição de aceleração. Tal dispositivo é capaz de 

funcionar partindo de diferentes efeitos físicos, e tem uma grande faixa de valores de 

aceleração mensuráveis, logo este tem uma vasta possibilidade de aplicações. Nos tempos 

atuais uma aplicação de acelerômetros é em celulares que são utilizados como sensores de 

inclinação dos mesmos. 

 Os acelerômetros piezoelétricos não são capazes de medir as acelerações constantes, isto é, 

não conseguem medir a componente DC de aceleração. Existem modelos para diferentes 

faixas: de sísmica a choques. No caso da ICP, as distâncias para o equipamento de medição 

com cabos convencionais. São estáveis com a temperatura. 

 As principais categorias de acelerômetros piezoelétricos são: industrial, projetado para 

ambientes de produção. Padrão, tanto de quartzo como cerâmica. Para aplicações de alta 

temperatura. Para estudos estruturais, que utilizem acelerômetros Arrays.  

 

Figura 4.3 Acelerômetro ICP 

 A figura 4.3 é a imagem do acelerômetro modelo 353B34 produzido pela PCB. Suas 

características são:  

Sensibilidade: (± 5%) 100 mV/g (10,19 mV/(m/s²)) 

Faixa de medição: ± 50 g pk (± 491 m/s² pk) 
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Resolução de Banda Larga: 0,0005 g rms (0,005 m/s² rms) 

Faixa de freqüência: (± 5%) 1 a 4000 Hz 

Peso: 27 g 

 

4.4 LABVIEW  

 Neste tópico, será discutido com mais detalhes como foi nossa evolução em relação ao 

conhecimento da linguagem de programação do LabVIEW.  

 

4.4.1. Descrição 

Foram iniciados os estudos do programa LabView (Laboratory Virtual Instrument 

Engineering Workbech) na versão 8.5 edição para estudante, onde foi possível aprender os 

princípios básicos do programa, onde posteriormente foi utilizada a versão 8.5 completa, que 

já possui compatibilidade com uma ampla variedade de dispositivos de entrada e saída para a 

geração e aquisição de dados. Teve-se acesso também, ao “LabVIEW Basics I: Introduction”, 

que se trata de um tutorial altamente didático, com aulas a base de áudios e exercícios 

propostos os quais se tornaram de grande utilidade para a compreensão de tal linguagem. 

Tendo uma maior compreensão da linguagem, foram propostas e realizadas algumas tarefas, 

como a criação de três programas com as seguintes finalidades: geração de sinais senoidais 

com mudança de amplitude e frequência, sinais de ruído branco, e finalmente, sinais com 

componente fundamental senoidal (com mudança de amplitude e frequência) e com geração 

de sinais de ruído branco. Estes programas foram utilizados como base para a criação de um 

programa na plataforma LabView, que foi utilizado para a aquisição e análise dos dados que 

tivemos como objetivo neste trabalho. 

O LabVIEW é uma plataforma de programação que torna possível uma interface com os 

hardwares de medição e controle, através de aplicações dedicadas à análise de dados e 

publicação de resultados, que fazem uma interação com os dados ou sinais do mundo real nas 

mais diversas áreas de ciência e engenharia. A base de seu funcionamento são os chamados 

VIs (Virtual Instruments), que englobam a interface com o usuário e um ambiente de 

diagrama de blocos que contém o código gráfico do programa. O programa é processado por 

um compilador e deste modo, seu desempenho pode ser comparado a linguagens de 

programação de alto nível. Esta linguagem gráfica utilizada no LabVIEW, chamada "G", é 
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diferente das linguagens convencionais que são baseadas em códigos. O painel frontal do 

LabVIEW é bastante confortável para o programador desenvolver programas com uma 

inteface bastante intuitiva. Não são utilizadas linhas de código pelo programador, a 

apresentação gráfica dos processos facilita a leitura e seu uso. A principal vantagem quando 

comparado às outras linguagens, que são baseadas somente em códigos, é a clareza com que 

se geram componentes que podem ser executados simultaneamente. 

A diferença destas duas formas de linguagem, é que enquanto a programação a base de 

texto utiliza um modelo de controle de fluxo, no LabVIEW, é seguido um modelo de fluxo de 

dados para a execução de Instrumentos Virtuais, ou Vis (virtual instruments). A diferença 

principal entre essas linguagens, é que enquanto no controle de fluxo a ordem sequencial dos 

elementos do programa determina a ordem de execução do programa, no fluxo de dados, cada 

elemento recebe os dados requeridos para a realização de sua tarefa na sua entrada (input) e 

produz novo dado a ser fornecido na sua saída (output), o qual será encaminhado 

posteriormente a outros elementos. É esse movimento de dados através dos elementos que 

determina a ordem de execução dos VI’s. 

  

4.4.2 Virtual Instruments 

 Os Virtual Instruments (VI´s) são arquivos que possuem os dados análogos a um aplicativo 

e são responsáveis pela execução das tarefas cujo programador deseja executar, sua função é 

também a troca de dados entre o próprio usuário e o programa. Comparando com a linguagem 

de programação escrita, eles são equivalentes aos comandos, e assim como eles, possuem 

parâmetros que serão estipulados também pelo programador. Tais recursos possibilitam 

recriar, em ambiente virtual, os tipos de controle e mostradores que existem no mundo real em 

instrumentos. A base de tudo que é feito no LabVIEW são os VI´s. 

 O programador liga VIs com linhas de ligação e, declarando assim, o fluxo de dados. Cada 

VI possui suas respectivas entradas e/ou saídas. A execução de um VI é processada quando as 

entradas estão conectadas; os resultados do procedimento são então postos nas saídas a partir 

do momento em que a execução do sub-programa tenha sido finalizada. Assim, a lógica pela 

qual as tarefas são rodadas é então delimitada em função das informações. Por conseguinte, 

vale ressaltar que estas regras tem a vantagem do fato de ser fácil criar processos paralelos no 

LabVIEW 
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 Paralelamente ao diagrama de blocos temos outra janela onde se encontra a interface com o 

usuário, onde os VIs aparecem em mostradores que simulam instrumentos de verdade, o que 

torna o ambiente bastante intuitivo para qualquer usuário. É nesta interface onde o usuário 

poderá escolher quais operações o programa ira executar enquanto ele está rodando, no caso 

do nosso programa ele poder escolher entre três funções, que são: geração de três tipos de 

sinais diferentes que o programa pode gerar (ruído branco, onda senoidal e varredura de 

frequência), sinais aquisitados da bancada de testes e também o cálculo da FFT 

(Transformada Rápida de Fourier) dos dados lidos para exibir gráficos da magnitude vs 

frequência, onde é possível identifica a frequência dominante no sistema. 
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5 INTERFACE E PROGRAMAÇÃO 

5.1. INTRODUÇÃO 

 O capítulo a seguir trata do detalhamento da linguagem de programação e como funcionam 

seus algoritmos. Abaixo, na figura 5.1, observa-se o fluxograma de comandos com as opções 

que o usuário poderá configurar para que o programa realize as tarefas desejadas.   

 

Figura 5.1 Fluxograma de programação 

A programação do software de aquisição e análise de sinais de vibrações consiste na 

implementação de um algoritmo que tenha como finalidade ler, processar e salvar os dados 

provenientes de sensores de vibração acoplados a um tubo. O software será capaz também de 

gerar um sinal que excitará a barra em uma gama de frequências que irão aumentando 

linearmente de 0 a 200Hz, como uma varredura. 

Sinais de vibração são aquisitados, processados e usados como informações básicas do 

comportamento dinâmico do tubo sujeito à vibração. Sub-VI’s foram programados para 

desempenhar diferentes funções, os quais foram integrados por meio de um programa 

principal, no qual foi possível acionar todas as funcionalidades desejadas. 

O programa consiste em apresentar uma Interface Homem Maquina - IHM simples e 

intuitiva que seja capaz de guiar o usuário através dos procedimentos de análise e aquisição de 

dados.   
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O programa é composto por duas abas em que tarefas segmentadas são apresentadas para a 

realização da operação. Ao percorrer as abas, inserindo e adquirindo dados, o processo vai se 

concretizando. Na aba de sinais no tempo, além de adquirir e salvar os dados, é possível 

também gerar sinais do tipo senoidal, ruído branco e varredura de frequência e também poder 

salvá-los. Já na aba da FFT, é apresentada a FFT do sinal adquirido nos gráficos de módulo 

em função da frequência e ângulo em função da frequência. 

5.2 Programa  Principal 

O Programa Principal é a interface de comunicação entre a IHM e as subrotinas pré-

programadas. Nele pode ser acionado qualquer subrotina ao procedimento de aquisição, pós-

processamento e análise dos dados como, VI de Aquisição, VI de Geração de Sinais, VI de 

Salvar Dados e FFT, bem como outras subrotinas responsáveis por desempenhar tarefas 

internas para o correto funcionamento do programa. 

A programação de um VI de interação com o usuário necessita da utilização de ferramentas 

de estruturas que podem ser, por exemplo, do tipo repetitivas, condicionais ou acionadas por 

condicionamento. Essas estruturas são ambientes de programação em que os blocos contidos 

nelas serão acionados dependendo do tipo. No caso do VI Principal será utilizado uma 

estrutura “Timed Loop” que manterá o programa rodando continuamente. Dentro dela, existe 

uma ferramenta chamada “Case Structure” que será utilizada para associar as duas opções 

possíveis no painel frontal às tarefas específicas desenvolvidas através de diagrama de blocos. 

Para cada aba, existe um ambiente correspondente desenvolvido para executar a função 

associada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

5.3 SINAIS  NO TEMPO 

 

Figura 5.2 Interface homem máquina para sinais no tempo 

 

A figura 5.2 mostra a IHM, onde nela é possível observar gráficos de geração de sinais, 

sendo eles senoidais, de ruído branco e varredura de frequência, além da possibilidade de 

poder salvar estes dados em qualquer lugar do HD ou não, e ainda com a possibilidade de 

salvar em sequência, que depende só do número de apertos do botão (Por exemplo teste1.txt, 

teste2.txt e assim por diante).  

Nesta interface é possível observar um gráfico de aquisição de dados pela placa National 

Instruments, assim como os controladores para poder salvar ou não os dados. Controles 
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adicionais podem ser encontrados para fechar e começar a salvar em um novo destino com o 

mesmo nome, porém com o final numerado de acordo com o número de vezes que o botão foi 

pressionado (Por exemplo teste1.txt, teste2.txt e assim por diante). 

 

 

Figura 5.3 Programação da função de ruído branco 

 

A figura 5.3 mostra o diagrama de blocos referente a geração de ruído branco. Repara-se  

que existe a função Random Number (0-1) que gera um número real aleatório de 0 até 1 que é 

multiplicado pelo contador da iteração através da função Multiply, que por sua vez é truncada 

para o menor número inteiro próximo dessa multiplicação, e depois é somado com o número 

1 através da função Increment, e por sua vez esse número é inserido na função Sine, que 

retorna o seno em função deste número. 

Esse valor de seno que é utilizado no restante do diagrama de blocos para salvar os 

dados gerados, para visualização na IHM, e ainda é utilizado como sinal de saída através da 

placa da National Instruments. 

 

Figura 5.4 Programação da função seno 

A figura 5.4 mostra o diagrama de blocos referente a geração de seno. A entrada da 

função seno pode ser controlada pelo usuário através da função control, que através da função 
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Multiply recai na forma discretizada da função seno do tipo sen(2πfTn), onde f é a frequência 

fornecida pelo usuário, 2π é constante, T é o tempo entre amostras que no caso do projeto é de 

0,003 s e n é o número de iterações.  

Este valor obtido é utilizado no restante do diagrama de blocos para salvar os dados 

gerados, para visualização do gráfico internamente no programa e ainda é utilizado para 

visualização dos dados externamente através da placa da National Instruments. 

Figura 5.5 Programação da função varredura de frequência 1 

A figura 5.5 representa o diagrama de blocos referente à varredura de uma função 

seno. Ao final da manipulação repara-se que na estrutura são utilizados os denominados shift 

registers cuja finalidade é memorizar os dados finais de um ciclo e utilizá-los como sinal de 

entrada no ciclo seguinte. 

O primeiro Case Structure deste diagrama de blocos é com relação ao caso em que o 

botão de varredura seja pressionado, caso isto seja verdadeiro, o programa irá operar os 

próximos Case Structures. Caso contrário, como é apresentado na figura 5.6, o programa 

simplesmente irá manter o valor do contador estático e irá calcular o seno em função da 

frequência que também será estática.  

Já o segundo Case Structure deste diagrama de blocos é com relação ao contador, que 

inicializa com 0 e caso este seja maior que o valor do passo, medido em segundos, fornecido 

pelo usuário através da função control irá partir para o terceiro case structure. Caso contrário 

ele irá adicionar em 1 o valor do contador e irá multiplicar por 0.003 que é o tempo de 

amostragem, como mostrado na figura 5.7.  

No terceiro case structure, irá se verificar se a frequência é menor que a frequência 

fornecida pelo usuário, caso seja verdadeiro, a frequência irá ser acrescida linearmente em 

função da frequência passo, do passo e da frequência mínima, todas fornecidas pelo usuário 

através da função control. Caso a frequência seja maior que a frequência máxima, esta irá se 

manter estática em seu valor máximo como é mostrado na figura 5.8. Uma vez calculada a 
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frequência, de maneira análoga ao diagrama de blocos da função seno, irá ser calculado o 

seno em função desta frequência e da amplitude que será definida pelo usuário. Por sua vez 

esse valor obtido é utilizado no restante do diagrama de blocos para salvar os dados gerados, 

para visualização na IHM e ainda é utilizado para gerar os dados de saída na placa da 

National Instruments. 

 

Figura 5.6 Programação da varredura de frequência 2 

 

 

Figura 5.7 Programação da varredura de frequência 3 
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Figura 5.8 Programação da varredura de frequência 4 

 

Figura 5.9 Programa de geração de dados 

 A figura 5.9 representa o diagrama do programa referente à geração de dados por meio da 

placa da NI, que foi verificado por meio de um osciloscópio conectado aos terminais 

pertencentes ao canal escolhido. Da esquerda para a direita, a programação começa com a 

função DAQmx Create Task, que possui a finalidade de criar tarefas. Por sua vez é conectado 
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ao DAQmx Create Channel que tem como finalidade criar um canal virtual ou um conjunto de 

canais virtuais e adicioná-los à tarefas. Entre seus principais parâmetros de configuração 

podemos mencionar que a saída analógica é de voltagem e corresponde a saída “ao-0” da 

placa da National Instruments e está entre os valores de -5V e +5V. O nome atribuído ao 

canal de saídaé “A1”, e sua configuração do terminal de saída está em RSE, que possui o 

canal de referência comum conectado ao terra do instrumento. Em sequência vem o DAQmx 

Control Task, que  verifica se todos os parâmetros da tarefa são válidos para o hardware. Na 

sequência vem o DAQmx Write, que está configurado para sinais analógicos de um único 

canal e uma amostra do tipo DBL, os dados a serem gerados vem ou do sinal de ruído branco, 

seno ou ainda varredura de frequência. Em sequência vem o DAQmx Stop Task, que tem a 

função de parar a tarefa e retornar para o estado da tarefa que era antes do DAQmx Start Task 

ou o DAQmx Write rodar com entrada de auto começo definida como verdadeiro.  

 Para finalizar, utilizam-se shift registers, cuja finalidade é enviar dados de um ciclo para 

serem utilizados no ciclo seguinte. Repara-se ainda na esquerda que existe a função Initialize 

Array, que gera um vetor de 1000 posições zerado, que é conectado à função Replace Array 

Subset, que substitui um elemento (no caso os dados ou de ruído branco, seno ou ainda 

varredura de frequência) no vetor gerado. Este por sua vez é conectado ao Rotate 1D Array, 

que rotaciona em uma posição o vetor no sentido da esquerda, que por sua vez serão 

conectados à Waveform Graph, como indicado na figura 5.10, caso esteja selecionada a aba 

de sinais no tempo. 

  

  

Figura 5.10 Programa dos sinais no tempo 
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Figura 5.11 Programa de salvar os dados aquisitados 

A figura 5.11 representa o diagama de blocos referente a aquisição de dados. Da 

esquerda para a direita, a programação começa com a função DAQmx Create Task, que possui 

a finalidade de criar tarefas. 

Este por sua vez é conectado ao DAQmx Create Channel, que por sua vez tem a 

finalidade de criar um canal virtual ou um conjunto de canais virtuais e adicioná-los à tarefas. 

Sua configuração consiste de entradas analógicas de voltagem, está configurada na saída ao0 

da placa da National Instruments e está entre os valores de -10V e +10V. O nome atribuído 

está como A1, e ainda sua configuração do terminal de saída está em RSE, que possui o canal 

de referência comum conectado ao terra do instrumento. Repara-se ainda, que esta função está 

dentro de uma estrutura for, que tem a finalidade de escrever os canais em quem estarão sendo 

aquisitados dados, no caso ai0, ai1,ai2,ai3,ai4,ai5. Em sequência há a função DAQmx Control 

Task , que altera o estado da tarefa de acordo com a ação especificada, que no caso é de 

alocar, que no caso programa o hardware, tanto quanto possível de acordo com a configuração 

da tarefa.  

Na sequência tem a função DAQmx Read, que tem a função de ler um ponto único de 

amostra de cada canal escolhido, que no caso gera um vetor com 6 amostras referentes aos 6 

canais desejados. Este vetor é conectado através da função Index Array para poder separar por 

canal cada um dos dados. Como se pode ver nesta imagem são criados 6 vetores com 1000 

posições nulas referente a cada canal através da função Initialize Array. Cada um destes 

vetores é conectado com a função Replace Array Subset que substitui um elemento (no caso 

os dados aquisitados de cada canal, referente ao Index Array) no vetor gerado. Este por sua 

vez é conectado ao Rotate 1D Array, que rotaciona em uma posição o vetor no sentido da 

esquerda, que serão conectados à Waveform Graph, como indicado na figura 5.12, caso seja 

selecionado um determinado canal, no caso é mostrado com referência ao usuário ter 
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selecionado o canal 0, e os demais canais possuem uma programação análoga a esta e para 

finalizar utiliza-se shift registers, cuja finalidade é enviar dados de um ciclo para serem 

utilizados no ciclo seguinte. Em sequência ao DAQmx Read, vem o DAQmx Stop Task, que 

tem a função de parar a tarefa e retornar para o estado da tarefa que era antes do DAQmx Start 

Task ou o DAQmx Write. Para finalizar, utiliza-se também shift registers. 

       

 Figura 5.12 Programa de visualização dos dados adiquiridos 
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Figura 5.13 Programa para salvar os dados gerados 1 

 A figura 5.13 representa o diagrama de blocos referente a parte de salvar os dados gerados. 

Na esquerda a programação começa pela função Open/Create/Replace File que tem a função 

de criar um novo arquivo, onde o usuário define o caminho em que o arquivo dos dados 

gerados será salvo. Ainda há a constante com valor 0 que será utilizada posteriormente na 

programação.  

 Caso seja pressionado o botão de atualizar o destino arquivos, de acordo com o primeiro 

Case Structure da esquerda para a direita, será fechado o arquivo pela função Close File, que 

tem a função conectado com um novo Open/Create/Replace File, que irá salvar os dados 

gerados em um novo destino definido pelo usuário, caso este botão não seja pressionado, o 

arquivo se manterá aberto como mostra na figura 5.14 e dará continuidade a programação.  

 Já o segundo Case Structure é referente a salvar os dados gerados, caso o botão tenha sido 

pressionado pelo usuário. Repara-se que o número da iteração é multiplicado por 0,003 

através da função Multiply e esta multiplicação é convertida em String através da função 

Number to Fractional String que por sua vez é concatenado através da função Concatenate 

Strings, também é concatenado os valores de ruído branco ou seno ou varredura de sinal 

(dependendo de qual deles o usuário escolheu) através da função Number to Fractional. 

 Caso o usuário não tenha pressionado o botão, o programa não irá salvar nada como mostra 

a figura 5.15. O terceiro Case Structure é referente a fechar e gerar um novo arquivo no 

mesmo caminho escolhido pelo usuário, porém com a diferença que o final será acrescido um 

número para cada vez que o usuário pressionar o botão. Por exemplo, “F:\teste1.text”, 

“F:\teste2.txt” e assim por diante. Tudo começa com o caminho original escolhido pelo 

usuário, que é convertido para variável do tipo String através da função Path to String e irá 

ser convertido para um vetor através da função String to Byte Array que terá o tamanho do 

vetor retornado através da função Array Size e será diminuído em 4 através da função 

Subtract (este número 4 é referente ao final “.txt”), em mãos deste valor, a String do caminho 
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escolhido pelo usuário irá retornar o mesmo caminho decrescido pelo final “.txt” através da 

função String Subset, que por sua vez é concatenado através da função Concatenate String, 

junto com o número de vezes que foi pressionado o botão, que funciona da seguinte maneira: 

fora da estrutura Timed Loop existe uma constante 0 inicializada, e dentro deste terceiro Case 

Structure há um acréscimo em 1 para cada vez que o botão for pressionado, ao final se utiliza 

Shift Register, cuja finalidade já foi discutida anteriormente. Também é concatenado através 

da função Concatenate String a String“.txt”. Caso o botão não seja pressionado, não irá ser 

salvo nada, como mostra a figura 5.16. Ao final destes Case Structures,é conectado ao final 

do Timed Loop dois Shift Registers e fora desta estrutura é conectada um Close File, cuja 

função é fechar o arquivo. 

     

    

 

 

 

 

 

 

Figura 5.14 Programa para salvar os dados gerados 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.15 Programa para salvar os dados gerados 3 
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Figura 5.16 Programa para salvar os dados gerados 4 

 

Figura 5.17 Programa para salvar os dados aquisitados 1 

 A figura 5.17 representa o diagrama de blocos referente a parte de salvar os dados 

aquisitados. A principal diferença da programação para salvar os dados gerados para os 

aquisitados, é o fato desta possuir a opção de 6 canais de entradas a serem escolhidas pelo 
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usuário qual será usado. A figura 5.18 é equivalente a figura 5.15, porém com a opção de seis 

canais. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Figura 5.18 Programa para salvar os dados aquisitados 2 

 Na esquerda a programação começa pela função Open/Create/Replace File que tem a 

função de criar um novo arquivo, onde o usuário define o caminho em que o arquivo dos 

dados gerados será salvo. Ainda há a constante com valor 0 que será utilizada posteriormente 

na programação. 

Caso seja pressionado o botão de atualizar arquivos, de acordo com o primeiro Case 

Structure da esquerda para a direita, será fechado o arquivo pela função Close File, que tem 

afunção conectado com um novo Open/Create/Replace File, que irá salvar os dados gerados 

em um novo destino definido pelo usuário, caso este botão não seja pressionado, o arquivo se 

manterá aberto e dará continuidade a programação. 

Já o segundo Case Structure é referente a salvar os dados gerados, caso o botão tenha 

sido pressionado pelo usuário. Repara-se que o número da iteração é multiplicado por 0,003 
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através da função Multiply e esta multiplicação é convertida em String através da função 

Number to Fractional String que por sua vez é concatenado através da função Concatenate 

Strings, também são concatenados os valores aquisitados de cada canal, vindo da função 

Index Array, são convertidos de String para númerico através da função Number to Fractional 

String. Caso o usuário não tenha pressionado o botão, o programa não irá salvar nada. 

O terceiro Case Structure é referente a fechar e gerar um novo arquivo no mesmo 

caminho escolhido pelo usuário, porém com a diferença que o final será acrescido um número 

para cada vez que o usuário pressionar o botão. Por exemplo, “F:\teste1.text”, “F:\teste2.txt” e 

assim por diante. Tudo começa com o caminho original escolhido pelo usuário, que é 

convertido para variável do tipo String através da função Path to String e irá ser convertido 

para um vetor através da função String to Byte Array que terá o tamanho do vetor retornado 

através da função Array Size e será diminuído em 4 através da função Subtract (este número 4 

é referente ao final “.txt”), em mãos deste valor, a String do caminho escolhido pelo usuário 

irá retornar o mesmo caminho decrescido pelo final “.txt” através da função String Subset. 

Este por sua vez é concatenado através da função Concatenate String, junto com o número de 

vezes que foi pressionado o botão, que funciona da seguinte maneira: fora da estrutura Timed 

Loop existe uma constante 0 inicializada, e dentro deste terceiro Case Structure há um 

acréscimo em 1 para cada vez que o botão for pressionado, ao final se utiliza Shift Register, 

cuja finalidade já foi discutida anteriormente. Também é concatenado através da função 

Concatenate String a String “.txt”.  

Caso o botão não seja pressionado o botão, não irá ser salvo nada. Ao final destes 

Case Structures,é conectado ao final do Timed Loop dois Shift Registers e fora desta estrutura 

é conectada um Close File, cuja função é fechar o arquivo. 

5.4 FFT  

A figura 5.19 representa a IHM quando selecionada a aba de FFT. Repara-se que o 

usuário tem a possibilidade de escolher o canal aquisitado e como resposta tem dois gráficos 

que representam a FFT com relação ao módulo e a fase. 
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Figura 5.19 Interface Homem Máquina - IHM da FFT 

 

A figura 5.19 representa o diagrama de blocos da FFT dos dados aquisitados, dependendo 

do canal escolhido, o vetor de dados é conectado à função Build Waveform, com o tempo de 

amostragem de 0,003s, que é conectado com a função FFT Spectrum (Mag-Phase) que por 

sua vez é conectado com dois diferentes Waveform Graph, um equivalente ao módulo e o 

outro equivalente à fase. 
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Figura 5.20 Programa da FFT 

5.5 SAÍDA DIGITAL  

 A figura 5.21 mostra a linha de programação para uma saída digital, que tem a função de 

auxiliar na determinação do tempo de amostragem com a ajuda de um osciloscópio. As linhas 

de programação começam com uma função DAQ CreateTask, que tem a finalidade de criar 

uma tarefa e adicionar canais virtuais para essa tarefa se especificados na entrada global de 

canais virtuais.  

 

 

Figura 5.21 Programação da saída digital 

  

 Já este, está ligado com um as linhas de programação começam com uma função DAQ 

CreateTask, que tem a finalidade de criar uma tarefa e adicionar canais virtuais para essa 

tarefa se especificados na entrada global de canais virtuais. Este por  sua vez, está ligado com 

um DAQmxCreateChannel que tem a função de criar canais para medir a tensão, que em 

seguida é conectado com DAQmx Write, que está configurado para sinais digitais em 
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múltiplos canais e amostra única, que é conectado ao DAQmx Stop Task, que tem a função de 

parar a tarefa, caso aconteça algum erro. 

Ainda sobre o DAQmx Write, este é conectado na seguinte linha de programação: 

existe um Select que dependendo da sua entrada retorna verdadeiro ou falso, caso a entrada 

seja falsa, está configurado para devolver um verdadeiro e caso contrário devolverá um falso. 

Por sua vez tal dado é convertido para 0 ou 1 através do Boolean To (0,1), que por sua vez 

está conectado a um InitializeArray que inicializa um novo vetor de apenas uma dimensão, e 

tal vetor está conectado ao DAQmx Write, que irá gerar um sinal de onda quadrada com 

informação sobre o tempo de amostragem. Ao final da programação existem os Shift 

Registrers cuja sua finalidade já foi abordada anteriormente. 
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6   ATIVIDADES PRÁTICAS DE LABORATÓRIO 

6.1 PROCEDIMENTOS INICIAIS  

 Este capítulo trata das atividades práticas realizadas no laboratório, será explicado também 

o funcionamento dos equipamentos e do programa desenvolvido, que foi utilizado para a 

realização dos testes.  

 Para começar, será lembrado que, apesar dos testes realizados para a conclusão do trabalho 

tenham sido feitas apenas três atividades práticas, o contato com o laboratório era constante, 

já que as reuniões eram realizadas semanalmente. Desse modo, conforme foi ocorrendo o 

avanço da programação, testes já eram realizados para verificar se o funcionamento do 

programa estava de acordo com o que desejávamos.  

 Os primeiros instrumentos que manipulamos foram o Osciloscópio e o Gerador de 

Funções. Eles foram necessários para a realização destes testes para que fosse confirmado se a 

frequência gerada, que o programa afirmava ser de um dado valor, era compatível com o valor 

lido no osciloscópio, por exemplo. Estes detalhes serão abordados a seguir.  

 Contudo, outro aspecto importante dos testes, era o fato de que já foi possível se 

familiarizar com os equipamentos que seriam usados posteriormente, como por exemplo, o 

módulo de entrada e saída de dados, que era conectado ao osciloscópio ou ao gerador de 

funções. Como as instalações dos canais que vinham destes aparelhos foram realizadas 

durante as  atividades  no laboratório, foi necessário conectá-las com as entradas compatíveis  

às configurações escolhidas no programa, para que o canal certo fosse conectado.  

  Abaixo apresentamos uma foto do módulo que era utilizado regularmente no laboratório, 

porém, não foi o utilizado nos testes práticos, no qual foram usados os acelerômetros, uma 

vez que a placa que seria usada para os testes finais é conectada através de uma entrada não 

compatível com o Desktop do laboratório, enquanto este possui entrada USB.  
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Figura 6.1 Placa National Instruments 6003 

 

 Nas primeiras atividades práticas do laboratório foi utilizado este módulo (figura 6.1) que 

possui canais de entrada e saída analógicas em uma extremidade, e canais digitais na outra. O 

motivo da escolha de usar este módulo se deu ao fato que a sua conectividade é muito mais 

simples que o do módulo que seria utilizado posteriormente na experiência final, uma vez que 

este possui conexão através de uma entrada USB. 

 As verificações eram realizadas da seguinte maneira: inicialmente era apurado se o gerador 

de funções estava funcionando corretamente. Para essa verificação foi conectado o canal de 

entrada do osciloscópio a um canal de saída analógica (Analog Output - ao0) do módulo, de 

acordo como havia sido configurado no diagrama de blocos no VI “DAQmxCreatechannel 

(AO-Voltage-Basic).vi”.  

Além disso, foi conectado o módulo ao computador através de um portal USB, após esse  

procedimento o programa foi posto para  rodar. Sendo então realizada a seguinte metodologia: 

abrimos na IHM, na aba “Sinais do tempo”, o que tornou possível ver os comandos onde o 

usuário define qual será a amplitude e a frequência da onda gerada. Uma vez gerada a onda, 

que aparece no gráfico “Dados Gerados” localizado logo abaixo da referida interface, era 

apenas necessário conferir no osciloscópio a medida do período para achar a frequência, e 

qual a amplitude em volts da onda gerada pelo programa.  
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Após conferir a função de geração de sinais que o programa realiza, foi possível avançar para 

conferir se a aquisição de dados também estava funcionando corretamente. 

Estando o módulo conectado ao computador através do portal USB, foi necessário conectar o 

canal de saída do gerador de funções ao canal de entrada analógica (Analog Input – ai3) do 

módulo, configurado no VI “DAQmxCreatechannel (AI-Voltage-Basic).vi”  para  que  o 

programa pudesse rodar, tornando possível visualizar uma onda senoidal no gráfico “Dados 

Aquisitados”, que foi emitida pelo gerador de funções, sendo então escolhida uma frequência 

desejada no próprio gerador analógico. Após isso, na caixa de texto localizada abaixo do 

gráfico sob o título de “Destino original dos dados aquisitados”, é necessário inserir o destino 

desejado e clicarmos no botão “Salvar”. Após rodar o programa por alguns segundos, 

pressionou-se o botão “PARAR”, localizado na extremidade superior esquerda da interface do 

usuário, para desligar o referido programa. 

Em seguida, utilizando os dados salvos localizados em um arquivo do formato .txt,  geramos 

um gráfico utilizando o Programa Excel para ser conferido se os dados estavam 

correspondendo com os gerados pelo aparelho. 

 A seguir com o gráfico  gerado na frequência de 1 Hz, podemos ver que no período de 3 

segundos, pode-se observar três comprimentos completos de onda, o que indica que a 

frequência estava correta. Conforme a figura 6.2: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2 Dados medidos 
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 Observando agora na figura 6.2, as colunas A e B, onde temos dispostos os tempos de 

medição que correspondem ao eixo horizontal, e suas respectivas amplitudes, que variam de -

1 em 1, e estão dispostas no eixo vertical do gráfico, respectivamente. Pode-se perceber que a 

medida do tempo (que corresponde à coluna A) é acrescida sempre o valor de 0,003 segundos, 

este tempo foi calculado , e corresponde ao tempo necessário para o programa realizar uma 

iteração. Nota-se também, que com o tempo total de amostra de 3 segundos, será obtido o 

total de 1000 amostras.  

 Para a realização do cálculo deste tempo, foi necessário a criação de uma função nova no 

programa, porém muito simples. Trata-se de um VI que alterna de valores de verdadeiro ou 

falso, que funciona da seguinte maneira: se o valor anterior for falso, o próximo será 

verdadeiro e se o anterior for verdadeiro, o próximo se falso. É atribuído então, o valor de 1 à 

alternativa verdadeira e 0 à alternativa falsa. Temos assim, um vetor unitário que alterna entre 

valores inteiros de 0 ou 1 a cada iteração realizada pelo programa.  

Conectamos este valor a um canal digital através do VI com o seguinte nome: “DAQmx Write 

(Digital Bool 1Line 1Point).vi”, para obter algo parecido com uma onda quadrada na 

visualização do osciloscópio, com amplitude de 1 volt, e o seu período correspondendo a duas 

iterações realizadas pelo programa. Ainda no canal digital, é necessário configurar qual a 

porta de saída digital do módulo a ser usada para a conexão com o osciloscópio e seja 

realizada a medição do tempo característico.  

 A seguir, temos duas fotos mostrando a medição que obtemos no osciloscópio utilizando 

duas escalas diferentes. 
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Figura 6.3 Osciloscópio com a saída digital 1 

 

 Esta foto, mostra a medição com a menor escala de tempo, que corresponde a 1.00 ms, o 

motivo de termos o registro nesta escala é por que ela possui maior precisão. Podemos ver 

com clareza no aparelho que o período vale 6ms, como o período corresponde a duas 

iterações, o tempo de amostragem corresponde a 3.00 ms. 

 

Figura 6.4 Osciloscópio com a saída digital 2 
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 Analisando a imagem 6.4, com a escala de tempo de 5.00ms, pode-se observar também um 

período de 6.00ms, o que nos dá também um tempo de 3.00ms, porém não conseguimos ter 

tanta clareza no resultado. O real motivo da utilização desta segunda escala, é por que nela é 

possível notar-se um número maior de períodos ocorrendo, e todos eles com o mesmo 

tamanho. Com isso, é possível observarmos a repetição de padrões iguais, o que indica que a 

medição está sendo realizada com sucesso.  

 A última verificação realizada foi a da função de varredura de frequências realizada pelo 

gerador de funções do programa. A configuração dos equipamentos deverá ser igual à da 

primeira verificação dos dados gerados pelo programa, porém neste caso, o resultado obtido 

será diferente. Como a frequência aumenta com o passar do tempo, deverá ser notado uma 

diminuição do comprimento de onda gerado. No gráfico da figura 6.5 podemos perceber o 

seguinte padrão. 

 

Figura 6.5 Dados gerados através da varredura de frequência 

 

As aquisições realizadas já com as configurações que foram utilizadas no experimento final 

foram as seguintes: 

A primeira atividade realizada foi a verificação do comportamento de uma viga engastada-

livre sujeita a uma deflexão no eixo vertical na sua extremidade livre, onde era liberada essa 

força responsável pela deflexão da mesma, deixando-a oscilar livremente. Trata-se de uma 

experiência diferente da final, porém que serve para verificar o funcionamento do nosso 

programa. Este experimento destina-se à determinação da taxa de amortecimento do sistema. 

Na figura 6.6, está a viga utilizada no laboratório para o teste. 
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Figura 6.6 Barra engastada 

Um acelerômetro piezoelétrico foi fixado à extremidade livre da viga. Para a captação dos 

sinais de oscilação desta, ele deve estar conectado ao condicionador de sinais, que é então 

conectado ao canal de entrada do módulo que possui a placa  NI DAQCard-6062E, para então 

ser conectado ao computador. Após serem feitas as configurações de canal, o programa é 

posto a rodar salvando os dados aquisitados enquanto a barra oscila livremente. 

 Com os dados aquisitados, já é possível gerar um gráfico e observar o comportamento da 

viga em questão. 
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Figura 6.7 Sinais de vibrações da barra engastada 

 Escolhendo uma série de picos, com suas respectivas amplitudes, aplica-se a técnica do 

decaimento logarítmico para a determinação da taxa de amortecimento do sistema. 
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6.2 EXPERIMENTO FINAL 

 

Figura 6.8 Fluxograma da bancada 

 

No experimento final para determinar a frequência natural de um tubo de cobre com 

1915 mm de comprimento, 26 mm de diâmetro e 0.6 mm de espessura. A este tubo, foram 

acoplados o acelerômetro e o excitador piezoelétrico. Na figura 6.9 é possível observar o 

sensor piezoelétrico à esquerda e o excitador à direita. 

Figura 6.9 Tubo cilíndrico de cobre 
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O excitador é o instrumento responsável por transmitir ao tubo uma vibração 

equivalente em Hz a frequência gerada pelo gerador de funções do nosso programa. Para que 

isso ocorra, o computador deverá estar conectado a placa  NI DAQCard-6062 e com a devida 

configuração de canal de saída analógica. Em seguida, deve ser feita a conexão do canal de 

saída da placa ao canal de entrada do módulo DRV2700EVM, que é responsável por 

transformar os sinais provenientes do programa em vibração, que será transmitida á barra 

através do excitador. A figura 6.10, mostra o módulo em funcionamento. 

 

Figura 6.10 Amplificador operacional 

O sensor piezoelétrico por outro lado, foi conectado ao condicionador de sinais, que 

conta com o amplificador operacional OPA 111. O condicionador é então conectado, ligando 

seu canal de saída ao canal de entrada analógica “ai3”, que corresponde a entrada de número 

30 no módulo NI DAQCard-6062E. Finalmente, o sinal obtido pelo sensor piezoelétrico pode 

ser visualizado no gráfico “dados aquisitados”. 

Figura 6.11 Bancada experimental 
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Como pode-se reparar no fluxograma da bancada, localizada na figura 2.1, ela conta 

também com a presença do gerador de funções e o osciloscópio. A necessidade deles é devido 

ao fato deles serem instrumentos de alta confiança, desse modo, o mesmo teste foi realizado 

com configurações diferentes para garantir a certificação de que, tanto os dados gerados 

quanto os aquisitados condizem com a realidade. Apesar da utilização destes instrumentos, o 

objetivo continuava o mesmo, aplicar no tubo uma gama de frequências que crescem 

linearmente e identificar com quais dessas frequências a barra entrará em ressonância. 

Na medição dos dados aquisitados na experiência final, que foi realizada para a 

determinação da frequência natural da barra em questão, primeiramente  foi feita a conexão 

adequada dos equipamentos, como descrito anteriormente. Em seguida configuramos o 

programa para funcionar emitindo uma varredura de um sinal senoidal de uma frequência que 

varia de 0 a 200 Hz com passos de um 1 Hz a cada um segundo. E foi posto então o programa 

a rodar e salvamos os dados. Inicialmente, quando o programa  esteve emitindo frequências 

menores, que não correspondem à frequência natural da barra (ou múltiplos dela), não foi 

possível observar um padrão de onda no gráfico. Só é possível observar-se  sinais de ruído. 

O objetivo é, que até o término da varredura, seja observado pelo menos em um 

instante, a presença de amplitudes maiores e com aspecto de onda senoidal, o que indica que a 

frequência emitida corresponde a um dos modos de vibração da barra. Essa mudança foi 

notada, porém, por diversos motivos e no momento da medição não foi possível determinar a 

qual valor a ela correspondia. Pelo fato da frequência estar constantemente se alterando.  E 
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também pelo gráfico ser configurado no modo “auto-scale”, que está constantemente 

alterando a escala do gráfico. Desse modo nunca haverá uma escala tão grande que a 

amplitude da onda não caiba no visor, ou tão pequena que ela não seja notada.  

Vale lembrar também que esse ajuste só ocorre nos valores da amplitude. O tempo para não 

alterar a análise, permanece sempre na mesma escala. Com isso, é possível saber se está se 

passando pelo instante em que esteja sendo emitindo uma das frequências naturais apenas 

observando-se a escala. No caso da experiência, enquanto era captado apenas sinais de ruído 

pelo sensor piezoelétrico, era observado no gráfico que o valor máximo na escala era 

praticamente constante e próximo a 0,5V. Em um dado instante, foi observado que os valores 

máximos das amplitudes atingiam valores próximos a 3,0V, indicando que alguma frequência 

natural do sistema estava sendo obtida. Logo em seguida, a escala se ajustou novamente para 

a faixa de amplitude máxima de 0.5V e assim permaneceu até o final da varredura. 

Com isto observado, mesmo antes de ser feita análise nos dados aquisitados, já era 

esperado que houvesse uma ressonância a ser identificada nas medições.  

Abaixo, pode-se observar na figura 6.12 o gráfico gerado dos dados aquisitados 

durante o experimento realizado. 

Figura 6.12 Sinais de vibrações do tubo cilíndrico 1           

Sem dificuldades, observando-se os picos de amplitude localizados próximos ao 

instante de x = 30 segundos, é possível visualizar o instante no qual a barra reage à frequência 

emitida pelo programa. Por outro lado, a escala ainda está muito grande para termos precisão 

o suficiente para determinarmos a frequência ao qual ela corresponde. Esta foi determinada a 

partir da medição do período da onda formada, que corresponde ao intervalo de tempo 

presente entre um pico e outro.  
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A seguir, na figura 6.13, o gráfico foi redimensionado mantendo os valores de 

amplitude e aumentando a escala de tempo. 

 

Figura 6.13 Sinais de vibrações da barra cilíndrica 2 

Com a alteração da escala, é possível visualizar com mais detalhes as medições das 

amplitudes com seu tempo correspondente, porém, a escala ainda deve ser aumentada para 

termos precisão na frequência a ser determinada. Na figura 6.14, observa-se o gráfico já 

propriamente dimensionado, desse modo é possível identificar com facilidade os picos com 

seus respectivos tempos. 

 

Figura 6.14 Sinais de vibrações do tubo cilíndrico 3 
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Percebe-se que enquanto o primeiro gráfico continha uma medida total de 70 

segundos, este possui apenas 200 milisegundos. Finalmente, com a escala apropriada 

escolhida foi possível medir o tempo de um pico ao outro para obtermos o período. Para que a 

medida seja obtida maior precisão foi utilizada 11 intervalos de tempo e foi feito a média dos 

tempos entre eles. Através deste gráfico, calcula-se então a frequência natural da barra de 

cobre através do inverso da razão entre o número de picos e seus respectivos tempos 𝑤 =

11

(30.953−30.828)𝑠
 = 88 Hz 

Já para a parte analítica, utiliza-se a teoria de vibrações segundo o Inman (2001) 

w = β²√
𝐸𝐼

𝜌𝐴
 onde β é a condição de contornoem que a barra se encontra, E é a constante de 

elasticidade I é o momento de inércia, 𝜌 é a densidade do cobre e A é a área da seção 

A = π
𝜋

4
[(0.026𝑚)2 − (0.0254𝑚)2] = 0.002422𝑚2 

I = π
𝜋

64
[(0.026𝑚)4 − (0.0254𝑚)4] = 210−9𝑚4 

Sendo ainda E = 109𝑃𝑎 e 𝜌 = 8920
𝑘𝑔

𝑚3 

Modelando a barra como livre-livre para o segundo modo de vibração tem-se que βl=7.853, 

dividindo por l =1.915m, obtém-se β=4.10
1

𝑚
 

Substituindo na equação obtém-se que w = 569.53
𝑟𝑎𝑑

𝑠
, que dividindo por 2𝜋 obtém-se 

w=90.64 Hz.  
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Para tais valores, é possível determinar o erro percentual relativo para obter a precisão 

do programa. 

(90.64−88)

90.64
= 2.91% 

Devido a sua baixa porcentagem, pode-se concluir que o programa possui uma boa 

eficácia. 

É importante lembrar que inicialmente não era conhecido que a frequência que estava 

sendo obtida pelo programa se tratava da segunda frequência natural do sistema. Com isso, 

como havia sido usado o βl = 4.73, foi obtido que a frequência correspondia a 32.82, o que 

parecia ser um resultado muito equivocado.  

Ao consultarmos o professor Antonio Gama para a revisão do resultado obtido, foi 

comentado por ele que frequência em questão poderia corresponder à segunda frequência 

natural e não a primeira. O motivo do ocorrido se deve ao fato da dificuldade de se simular as 

condições de contorno livre-livre. Na experiência, o tubo foi posicionado sobre duas espumas 

localizadas próximas às extremidades do tubo para a realização das medições, o que fez com 

que o mesmo não entrasse em ressonância com o primeiro modo de vibração. Ao ser 

comparado o resultado analítico do segundo modo vibração foi notado que o resultado obtido 

experimentalmente era o suficientemente próximo, com um valor que diverge apenas 2.6 Hz 

para menos. Um comentário imporante é com relação ao excitador piezoelétrico que não foi 

eficaz em frequências mais baixas, não excitando o primeiro modo de vibração 

adequadamente. 

Outro fato que torna este resultado satisfatório, é que já era de se esperar um valor de 

frequência ligeiramente menor que o analítico. O motivo disto se deve ao fato do tubo em 

questão, possui acoplamentos com rosca para que o mesmo possa ser conectado a joelhos ou 

outros tubos, enquanto no cálculo analítico foi considerado apenas o diâmetro interno e 

externo, comprimento e densidade do cobre. Analisando-se a fórmula da frequência natural, 

percebesse que os termos que correspondem a massa do tubo (densidade, área e comprimento) 

atuam como denominadores na equação, desse modo, aumentando qualquer um destes 

componentes, é de se esperar que a frequência natural diminua, dando assim credibilidade ao 

resultado obtido. 
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7. CONCLUSÃO 

 

7.1. RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 A proposta deste trabalho foi desenvolver um programa em ambiente de programação 

gráfica, LabView, para a análise e aquisição de sistemas mecânicos, que através de seus sinais 

de vibração foi possível fazer a determinação da freqüência natural, além do programa 

desenvolvido também poder determinar sua Transformada Rápida de Fourier. 

Os testes realizados para validação do conjunto software e instrumentação apresentaram 

significante redução dos efeitos de vibração sobre o tubo utilizado. Foram aplicadas 

frequências de 1 à 200 Hz de mesma magnitude afim de simular uma variada gama de efeitos 

de vibração no tubo. Desta forma, foi possível avaliar a aplicabilidade do sistema para 

diversas situações que ocorrem na prática.   

A versão final do software se mostrou simples, auto-explicativa e capaz de guiar o usuário 

rapidamente através das etapas de aquisição de dados. O VI Principal, foi acionado de forma 

coerente para a utilização de todos os recursos do programa como: gráficos, indicadores e 

entrada de dados. Além disso, as rotinas destinadas à exibição foram formatadas para 

apresentar claramente as informações técnicas detalhadas de tarefas específicas de aquisição 

de dados. 

No experimento final foi utilizado um tubo cilíndrico de cobre que sofre excitação, 

modelado de maneira livre livre, foi possível fazer uma aquisição de dados e em sequência 

compará-la analíticamente. Os resultados foram satisfatórios, já que o erro relativo percentual 

foi de apenas 2.91%, o que comprova a eficácia do programa. 

De maneira geral, apesar de não ter utilizado a Transformada Rápida de Fourier ou ter 

determinado a Função Respostas Frequência, pode-se concluir que o programa desenvolvido 

alcançou todos os objetivos. Em todos os ensaios foi possível determinar a frequência natural 

do sistema, desta maneira pode-se fazer uma análise de vibrações de sistemas mecânicos 

diversos.  
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7.2. SUGESTÕES PARATRABALHOS FUTUROS 

 Visto que o projeto atual utilizou somente um caso de sistema mecânico bastante simples, 

para futuras versões é sugerido o uso do sistema desenvolvido ao longo de projeto em outros 

casos sem ser do cilindro que sofre excitação. Para futuras versões também é sugerido que se 

utilize a função de FFT e expandi-la, possibilitando que o usuário possa salvar os dados da 

FFT e poder fazer manipulações em softwares como Matlab ou Excel. Ainda é sugerido que o 

programa possa poder gerar a Função Resposta Frequência de sistemas mecânicos. 
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