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PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE 

MEDIÇÃO SEM CONTATO APLICADO AO PROCESSO DE 

TORNEAMENTO 

 

 

RESUMO 

 

Este trabalho apresenta um estudo das técnicas de medição sem contato em 

processo de fabricação e o projeto e desenvolvimento de um sistema de medição sem 

contato, para inspeção de diâmetros de peças durante o processo de usinagem em um 

torno mecânico. Dentre as técnicas são apresentadas tecnologias que se baseiam nos 

princípios físicos da óptica, pneumática, elétrica ou ultra-som. O sistema desenvolvido 

para esta dissertação utiliza um sensor óptico de presença para realizar a varredura na 

peça e um encoder rotativo incremental para monitorar o deslocamento do sensor 

óptico. Ao final da operação de inspeção, o diâmetro do mensurando é indicado em um 

display e transmitido ao computador pelo padrão de comunicação serial RS-232. Testes 

com o sistema de medição desenvolvido foram realizados tanto em laboratório quanto 

no ambiente de uma oficina mecânica, a fim de determinar as características 

metrológicas do protótipo em condições distintas de operação. Com base nos 

experimentos realizados com o sistema de medição sem contato, o mesmo apresentou 

boa repetitividade, reprodutibilidade e estabilidade a longo prazo. 

 

Palavras chaves – medição sem contato, medição de diâmetro, técnicas ópticas    
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DESIGN AND DEVELOPMENT OF A NON CONTACT 

MEASUREMENT SYSTEM APPLIED THE PROCESS OF 

TURNING 

 

ABSTRACT 

 

This work presents a non contact measurement techniques study on the 

manufacturing process and the design and development of a non contact measurement 

system for inspection of diameters of parts during the machining process on the lathe. 

Amongst the techniques are showed technologies which are based on physical 

principles of optical, pneumatic, electric or ultrasound. The system developed to this 

work uses an optical sensor to take the scan on the part and an incremental rotary 

encoder to monitor the displacement of that one. At the end of the inspection operation, 

the diameter of the part is indicated on a display and transmitted to the computer to 

standard RS-232 serial communication. Test with the developed measurement system 

were realized such in the laboratory like a machine shop environment in order to 

determine the metrological characteristics of the prototype in different conditions of 

operation. Based on experiments with non contact measuring system, it presented good 

repeatability, reproducibility and long term stability. 

 

Keywords - non contact measurement, diameter measuring, optical techniques 
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CAPÍTULO 1  

- 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

Com o advento das máquinas-ferramenta comandadas numericamente por 

computador (CNC), bem como, a demanda por usinagem em alta velocidade e com alta 

exatidão tornou-se importante o desenvolvimento de sistemas de medição capazes de 

garantir as tolerâncias especificadas no projeto das peças a serem usinadas. Os sistemas 

de medição são de extrema importância para os mais diversos processos produtivos 

atuais. A evolução tecnológica, a exigência por produtos de qualidade cada vez mais 

elevada, e a constante luta das empresas contra o desperdício durante o processo de 

fabricação dos produtos, tem motivado muitos pesquisadores a estudar, desenvolver e 

aperfeiçoar métodos de controle metrológico para os processos produtivos (SILVA et 

al, 2011). 

Com a evolução da automação, passou-se a ter um maior controle da planta 

industrial, possibilitando mais flexibilidade do processo produtivo, resultando assim, em 

menor custo e maior eficiência produtiva, pois há a possibilidade de realizar correções 

on-line. No caso dos processos de fabricação, para o sistema de controle agir com 

eficácia é necessário ter um bom sistema de retroalimentação (feedback), isso significa 

que o sistema de medição deve apresentar certas características ao nível esperado, 

como: tempo de medição, incerteza, exatidão, resolução e repetitividade (SILVA et al, 

2011). 

Métodos de inspeção automatizados são ditos como soluções para a crescente 

demanda por peças de alta qualidade e com custos menores. Estes métodos devem ser 

capazes de controlar a conformidade das peças em relação às dimensões especificadas 
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no projeto, durante o processo de usinagem, e fornecer uma retroalimentação (feedback) 

necessários as correções. Uma estratégia para alcançar a qualidade do produto, alta 

produtividade e redução dos custos é trazer o controle de qualidade junto para o 

processo de usinagem das peças, ou seja, inspecionar as peças enquanto a peça está na 

máquina ferramenta (YANDAYAN e BURDEKIN, 1997). 

Os sistemas de medição automáticos podem ser divididos em dois principais 

grupos: os com contato e os sem contato. Os sistemas de medição com contato são 

caracterizados por emitir um sinal como resultado do contato sensor-peça. Estes 

sistemas apresentam boa repetitividade, tendo em vista que os mesmos não são afetados 

pela iluminação do ambiente, porém, existe uma impossibilidade de realizar inspeções 

de peças em superfícies reduzidas e de difícil acesso, além da sua baixa velocidade de 

medição (MARINHO e SILVA, 2009). Os sistemas sem contato, principalmente os 

ópticos, apresentam algumas vantagens consideráveis em relação aos sistemas com 

contato, como, alta exatidão de medição, sem contato com a peça, alta velocidade de 

captura de informações da medição, etc., por isso são amplamente usadas para 

inspecionar o diâmetro de peças durante a fabricação (ZHANG, 2002). 

A realização da medição por contato durante o processo de fabricação é limitada 

e até mesmo impossível em alguns casos, por isso é conveniente aplicar técnicas de 

medição sem contato. Os sistemas de medição sem contato utilizados nos processos de 

fabricação podem apresentar diversos princípios de funcionamento, como; ultra-som, 

óptico, pneumático e elétricos, utilizando essas grandezas direta ou indiretamente para 

realizar a medição. Segundo Albertazzi et al (2003), a luz como meio de medição 

proporciona uma série de vantagens. A total ausência de contato entre o mensurando e o 

sistema de medição resulta em uma técnica de medição não invasiva, em que não 

ocorrem perturbações no mensurando provocados pelo sistema de medição. Outro 

aspecto positivo é a medição de peças em movimento.   

A medição por contato nem sempre é possível, por uma série de motivos: o uso 

de apalpadores em máquinas de medição por coordenadas normalmente leva a um 

tempo demasiado na coleta de pontos, dependendo do material pode ocorrer a deflexão 

do material medido, número relativamente menor de pontos coletados quando 

comparados com processos de medição sem contato, maior adaptação em captação de 

pontos de superfícies de formas livres e/ou complexas, o apalpador está sujeito a 

desgastes com o tempo, alguns erros dinâmicos devido à estrutura da máquina e o 

controlador também pode ocorrer (MARINHO e SILVA, 2009). 
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1.2 OBJETIVO GERAL 

 

Estudar as tecnologias utilizadas para medição sem contato no controle 

dimensional de peças em processos de fabricação e desenvolver um sistema de medição 

sem contato. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Levantamento das técnicas e princípios físicos dos sistemas de medição sem 

contato nos diversos tipos de processos de fabricação; 

 Projetar e construir um protótipo de um sistema de medição sem contato para 

medição do diâmetro de peças durante a usinagem em um torno mecânico.  

 Análise das características metrológicas do protótipo de sistema de medição sem 

contato desenvolvido.  

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

Organizado em cinco capítulos, o presente trabalho de dissertação apresenta os 

seguintes conteúdos:  

 

 CAPÍTULO 2: Apresenta as principais técnicas de medição sem contato 

utilizadas nos processos de fabricação e os princípios físicos nos quais estão 

baseado o funcionamento das respectivas técnicas. 

 

 CAPÍTULO 3: Descreve o projeto, princípio de funcionamento e o 

desenvolvimento do protótipo de sistema de medição sem contato proposto. 

 

 CAPÍTULO 4: Discorre sobre os procedimentos experimentais aplicados e 

os resultados obtidos com o protótipo desenvolvido. 

 

 CAPÍTULO 5: Apresenta as conclusões do referido trabalho de dissertação e 

algumas propostas para trabalhos futuros.
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CAPÍTULO 2  

- 

 

TÉCNICAS DE MEDIÇÃO SEM CONTATO 

 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

Os sistemas de medição sem contato, devido à sua alta velocidade de medição, 

a falta de contato com a peça e pequenas dimensões, têm desempenhado um papel 

importante em aplicações industriais nos últimos anos. Técnicas de medição sem 

contato, como a triangulação laser, varredura a laser, o sistema de processamento de 

imagem e a varredura do interferômetro de luz branca, são bem desenvolvidas para 

aplicações de medições dimensionais, medições de defeitos de superfície, medidas de 

perfil de superfície e medições da rugosidade superficial em um número de aplicações 

industriais (SHIOU e LIU, 2009). 

O presente capítulo apresenta as principais técnicas de medição sem contato 

aplicadas aos processos de fabricação. Inicialmente será abordado o conceito de sensor 

e os tipos de sensores empregados nas suas respectivas técnicas. Uma abordagem mais 

profunda será dada as técnicas ópticas, pois estas são as mais utilizadas.  

 

2.2 SENSORES  

 

Os sensores têm um importante papel no modo em que o homem controla e 

monitora os processos industriais automatizados, pois possibilitam eficiência e 

constante evolução dos meios produtivos, que atualmente tornam-se cada vez mais 

complexos. Eles assumem a responsabilidade de informar ao controlador do processo as 

grandezas físicas medidas, para que o mesmo tome as providências necessárias para o 

sistema trabalhar de acordo com o programado e com um nível de segurança adequado. 
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Os sensores são um dos componentes mais utilizados no mundo da eletrônica. 

Eles estão presentes no dia-a-dia nas mais variadas situações (carros, elevadores, portas 

automáticas, eletrodomésticos, etc). Esses dispositivos também constituem toda base da 

automação, seja ela industrial, predial (doméstica) ou comercial (CAPELLI, 2007). 

Segundo Thomazini e Albuquerque (2009), sensor é o termo empregado para 

designar dispositivos sensíveis a alguma forma de energia do ambiente que pode ser 

luminosa, térmica, cinética, etc., relacionando informações sobre uma grandeza que 

precisa ser medida, como: temperatura, pressão, velocidade, corrente elétrica, 

aceleração, posição, etc. Pode-se encontrar na literatura outras definições. Ogata (2003) 

apresenta uma definição em termos de sinais de entrada e saída de um sistema, ou seja, 

um sensor ou transdutor é um dispositivo que converte um sinal de entrada em um sinal 

de saída de outra forma.  

Sensor é o dispositivo responsável pela detecção de um evento, cuja mudança de 

comportamento, ocasionada por uma ação ou grandeza física, enviando informações 

sobre o evento a um centro de monitoramento (MEDOE, 2005). 

Sensor ou elemento primário é parte de uma malha ou instrumento que primeiro 

sente o valor da variável de processo (ALVES, 2005). 

Para diversos autores, os termos sensor e transdutor são usados indistintamente, 

transdutor é o instrumento completo que engloba sensor e todos os circuitos de interface 

capazes de serem utilizados numa aplicação industrial (THOMAZINI e 

ALBUQUERQUE, 2009). A maior parte dos sensores são transdutores elétricos, pois 

convertem a grandeza de entrada para uma grandeza elétrica. Um sensor de operação 

direta converte uma forma de energia em outra e é chamado de transdutor; já o de 

operação indireta, modifica suas propriedades como indutância, capacitância ou 

resistência, quando é interferido por uma grandeza física, podendo as mesmas serem 

modificadas mais ou menos proporcionalmente à ação da grandeza (MEDOE, 2005). 

Neste trabalho o termo utilizado para referir-se a esses dispositivos é o mais comum, ou 

seja, sensor. 

 

2.3 TÉCNICAS ÓPTICAS DE MEDIÇÃO SEM CONTATO 

 

 Um método óptico em processo de medição é definido como aquele em que o 

módulo transmissor produz e emite uma luz, que é recolhida fotoeletricamente por um 
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módulo receptor. Isto produz sinais que são convertidos em uma forma conveniente e 

apresentados como informação dimensional pelo processamento eletrônico do sistema 

de medição (YANDAYAN e BURDEKIN, 1997). 

 Métodos ópticos de medição estão se tornando soluções cada vez mais atrativas 

para o controle geométrico de peças e componentes mecânicos. A elevada velocidade de 

medição, os excelentes níveis de incerteza, a grande riqueza de detalhes, a flexibilidade 

e o nível de automação são fatores positivos que têm aproximado estas técnicas da 

indústria (ALBERTAZZI, 2003). 

 Há inúmeros processos de fabricação à quente, onde a medição dimensional é 

desejável, mas são inconvenientes de se obter devido a dificuldade de lidar com peças 

quentes. A utilização de equipamentos de medição por contato pode ser desconfortável 

para o operador, e na verdade podem apresentar um risco de segurança ao expor o 

operador a tais peças quentes. Sistemas de medição sem contato, como sistema de visão 

de máquinas têm o potencial de reduzir esse problema (DWORKIN e NEY, 2006). 

 

2.3.1 Óptica (luz) 

 

Ondas de rádio, micro-ondas, radiação infravermelha e ultravioleta, luz e raios 

X, constituem as chamadas ondas eletromagnéticas. Na realidade o que existe são feixes 

de luz, que podemos representar graficamente como um conjunto de raios paralelos. O 

feixe de luz é cilíndrico, quando constituído de raios paralelos, e é cônico quando todos 

os raios têm direções que passam por um mesmo ponto, podendo ser convergente ou 

divergente (SAMPAIO e CALÇADA, 2004). 

Uma importante propriedade da luz é a independência que se observa na propagação 

dos raios ou feixes luminosos. Após dois feixes se cruzarem, eles seguem as mesmas 

trajetórias que iriam seguir se não tivessem se cruzado, isto é, um feixe não interfere no 

outro. 

Outra propriedade importante da luz é a propagação retilínea. Nos meios 

homogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta. Este princípio constitui a 

base para a explicação de fenômenos, como a formação de sombras e penumbra, a 

ocorrência de eclipses, as fases da lua e o funcionamento dos sensores ópticos de 

detecção. 

A óptica geométrica constitui uma descrição aproximada do fenômeno óptico, 

que é aceitável quando as dimensões dos componentes do sistema óptico (espelhos, 
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lentes, aberturas, etc.) são bastante superiores ao comprimento de onda da luz. Quando 

esta condição não se verifica e a natureza ondulatória da luz não pode ser ignorada, 

estamos no domínio da chamada óptica física. Ou seja, a óptica geométrica pode ser 

considerada como um caso limite da óptica física, que se verifica quando o 

comprimento de onda da luz se torna desprezável (FERREIRA, 2003). 

O elemento básico na descrição da óptica geométrica é o conceito de raio óptico, 

que corresponde a uma linha reta ao longo da qual se supõe que a energia luminosa é 

transmitida de um ponto para outro num sistema óptico. Quando um raio atravessa um 

sistema óptico constituído por vários meios homogêneos o trajeto da luz é representado 

por uma sequência de segmentos de reta. Sempre que a luz é refletida ou refratada 

verificam-se descontinuidades na direção desses segmentos. O comportamento do raio 

nestas situações é regulado por duas leis: a lei da reflexão e a lei da refração. 

A Fig. (2.1) ilustra a reflexão de um raio luminoso num espelho plano. Tendo 

por base a geometria desta figura e o princípio do tempo mínimo de Fermat, o qual 

afirma que a luz propaga-se de um ponto para outro seguindo um trajeto que minimiza o 

tempo de percurso. Com base no mesmo princípio, e introduzindo o conceito de 

resistência óptica do meio, Fermat obteve igualmente a lei da refração. 

 

 

 

Figura 2.1 – Ângulo incidente e ângulo refratado em um espelho plano 

 

O tempo é dado pela razão distância/velocidade e os raios viajam com 

velocidade constante num meio uniforme, e considerando a Fig. (2.1) e aplicando o 

teorema de Pitágoras pode-se obter que:  

            

 

(2.1) 
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Conclui-se, assim, que: 

      (2.2) 

 

A Eq. (2.2) traduz a primeira lei da reflexão, segundo a qual os ângulos feitos 

pelos raios incidentes e refletidos relativamente à normal no ponto de incidência são 

iguais. A segunda lei da reflexão estabelece que o raio incidente, o raio refletido e a 

normal ao espelho no ponto de incidência se situam num mesmo plano, chamado plano 

de incidência. Habitualmente, o conjunto das duas leis anteriores é designado 

simplesmente como lei da reflexão.  

A Fig. (2.2) mostra a formação da imagem num espelho plano. Para um 

observador, os raios provenientes do ponto B do objeto e refletido no espelho parecem 

provir do ponto imagem B’. O ponto B’ está a uma distância do espelho, igual a 

distância entre este e o ponto B. Todos os pontos de um objeto extenso têm imagens que 

se podem obter de maneira semelhante. Deste modo, pode-se concluir que a posição da 

imagem não depende da posição do observador e que o seu tamanho é igual ao tamanho 

do objeto, ou seja, que a ampliação é unitária. Por outro lado, verifica-se que o lado 

esquerdo no objeto aparece como o lado direito na imagem e vice-versa.   

 

 

 

Figura 2.2 – Formação da imagem em um espelho plano 

 

2.3.2 Sensores ópticos  

 

Sensores ópticos são dispositivos de medição no qual uma quantidade de luz 

medida é convertida em um sinal elétrico por meio de um transdutor optoeletrônico. Os 
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sensores ópticos pertencem à classe de métodos de medição sem contato, eliminando a 

influência do dispositivo de medição sobre o objeto a ser medido (RIPKA e TIPEK, 

2007).  

Sensor óptico ou sensor fotoelétrico é todo dispositivo que utiliza a luz como 

meio de estímulo para alterar o estado de sua saída. Os sensores ópticos operam 

detectando uma alteração na quantidade de luz que é refletida ou bloqueada por um 

objeto para ser detectado (alvo). A alteração na luz pode ser o resultado da presença ou 

ausência do alvo, ou ainda resultado de uma alteração de tamanho, forma, refletividade 

ou cor de um alvo (SILVA e COSTA, 2009).  

Os principais sensores ópticos aplicados aos dispositivos utilizados nas técnicas 

de medição sem contato, são: fotodiodo, fotodiodo de quadrante, fototransistor, CCD 

(Dispositivo Acoplado por Carga) e PSD (Diodo Sensível a Posição). 

 

2.3.2.1 Fotodiodo 

 

 É um diodo semicondutor cuja junção está exposta à luz. A energia luminosa 

desloca elétrons para a banda de condução, reduzindo a barreira potencial pelo aumento 

do número de elétrons, que podem circular se aplicada polarização reversa 

(THOMAZINI e ALBUQUERQUE, 2009).  

 O fotodiodo é constituído, basicamente, por uma junção p-n, a qual se obtém por 

dopagem de regiões adjacentes de um semicondutor com impurezas doadoras (n) e 

aceitadoras (p). Na temperatura ambiente, existem lacunas livres na banda de valência 

de um material de tipo p e elétrons livres na banda de condução de um material do tipo 

n. A neutralidade de carga é mantida em todos os pontos de cada um destes materiais, 

devido à presença de impurezas ionizadas. Quando os dois tipos de materiais são postos 

em contato elétrico os elétrons livres podem difundir-se da região de tipo-n para região 

de tipo-p, enquanto que as lacunas podem difundir-se em sentido inverso. Ambos os 

processos conduzem a recombinação dos elétrons com as lacunas, dando origem a uma 

região que fica destituída de cargas móveis, conhecida como região descoberta. 

Verifica-se a existência de um campo elétrico cujo sentido é tal que contraria a 

movimentação de cargas adicionais nessa região. A incidência de fóton pode dar origem 

a um par elétron-lacuna e assim produzir cargas elétricas livres, a Fig. (2.3) ilustra a 

estrutura de um fotodiodo.     
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Figura 2.3 – Esquema da estrutura interna de um fotodiodo (STEFANI, 1995) 

 

2.3.2.2 Fotodiodo de Quadrante 

 

 Os fotodiodos de quadrante nada mais são que 2 ou 4 fotodiodos, Figs. (2.4a) e 

(2.4b) respectivamente, alojados no mesmo encapsulamento e que apresentam uma 

pequena distância entre si. A distância de separação se situa entre 2 µm e 0,1 mm, 

dependendo da aplicação. O processo de fabricação é o mesmo dos fotodiodos, com a 

justaposição de 2 ou 4 sensores no mesmo substrato, formando um catodo comum. 

 

 

(a)                                          (b) 

 

Figura 2.4 – a) fotodiodo com dois quadrantes b) fotodiodo com quatro quadrantes 

(STEFANI, 1995) 

 Os anodos correspondem às áreas ativas e são individualmente conectados aos 

pinos de saída. Assim, as características de ruído, sensibilidade, faixa dinâmica e forma 

de amplificação são similares aos de um fotodiodo.  
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Se um spot (ponto de luz) incide somente sobre um elemento, ou quadrante, o 

sinal elétrico resultante aparece somente no contato elétrico correspondente. Se, 

entretanto, este spot é transladado sobre a fronteira entre estes quadrantes, a energia 

luminosa é distribuída entre os elementos adjacentes. Assim, a diferença entre a corrente 

gerada em cada elemento pode definir a posição relativa deste spot. 

 

2.3.2.3 Fototransistor 

 

 Um fototransistor é um fotosensor, como o nome indica, baseado no princípio de 

amplificação de corrente encontrada nos transistores. A luz incidente na junção base-

coletor de um transistor bipolar produz uma corrente, que age como se fosse uma 

corrente de base de um transistor comum (STEFANI, 1995). 

Um fototransistor opera como uma combinação de uma polarização reversa de 

um fotodiodo e um transistor convencional. A luz incidente na junção coletor-base 

gera pares elétron-lacuna. Elétrons da base e do coletor fluem em direção à fonte de 

tensão positiva (para um transistor NPN) sendo atraídos para o coletor através do 

emissor, onde eles são puxados para o coletor por um campo elétrico. A corrente 

de base foto-induzida é então amplificada como em um transistor convencional, o que 

torna o fototransistor um detector muito sensível à luz. As características do 

fototransistor diferem daquelas de um transistor convencional apenas no fato de que a 

corrente de base é a iluminação (RIPKA e TIPEK, 2007). A Figura (2.5) ilustra a 

estrutura interna de um fototransistor. 

 

 

 

Figura 2.5 – Esquema da estrutura interna de um fototransistor (RIPKA e TIPEK, 2007) 
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2.3.2.4 PSD ( Diodo Sensível a Posição ) 

 

 Ao contrário dos sensores do tipo CCD compostos por uma matriz de 

fotodiodos, o PSD tem uma área contínua sensível. Ele fornece sinais de posição 

unidimensional ou bidimensional de um ponto de luz que esta sobre sua face sensível. É 

composto por uma camada interna de alta resistência com duas camadas externas de 

silício (p- e n+), como pode ser visto na Fig. (2.6).  

 

 

 

Figura 2.6 – Esquema da estrutura de um PSD unidimensional 

 

Os eletrodos (A e B) na camada superior fornecem contatos elétricos para a 

camada de resistência p por onde fluem as correntes Ia e Ib. Quando um feixe de luz 

atinge a superfície em x distância de um eletrodo, então, a resistência correspondente 

entre o eletrodo e o ponto de incidência é de Rx. A corrente que fluirá para as duas 

saídas (A e B) do sensor será em proporções correspondentes às resistências e, portanto, 

as distâncias entre o ponto de incidência e os eletrodos. Sua resposta espectral é de 

aproximadamente 320-1100 nm, ou seja, o PSD responde ao ultravioleta (UV), a luz 

visível e ao infravermelho (FRADEN, 2003).  

A Figura (2.7) ilustra um PSD bidimensional, como pode ser visto, o mesmo 

possui duas camadas homogêneas de resistência localizada, tanto do lado superior (P) 

e do lado inferior (N). Ambas as camadas possuem a mesma área e são compostas pelos 

pares de eletrodos (1 e 2, 3 e 4). A mudança do ponto de luz do centro do plano do 

sensor em qualquer sentido causa a divisão das correntes I1 e I2 na camada superior e I3 
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e I4 na camada inferior. As coordenadas de deslocamento x, y pode ser encontradas a 

partir da relação de correntes I1/I2 e I3/I4. 

 

 

 

Figura 2.7 – Esquema da estrutura de um PSD bidimensional (RIPKA e TIPEK, 2007) 

  

2.3.2.5 CCD (Dispositivos Acoplados por Carga) 

 

O CCD é um sensor óptico com características bem diferenciadas quando 

comparado com os outros tipos de sensores descritos anteriormente. Também conhecido 

como rede de sensores ou matrizes de fotodiodos, os CCDs vem se desenvolvendo e se 

popularizando devido a sua aplicação em máquinas de FAX e câmeras de vídeo 

domésticas. 

O sensor de imagem CCD é uma matriz de elementos fotossensíveis tanto em 

linha (1D) ou em uma matriz (2D). O CCD unidimensional (linha) compreende uma 

matriz (uma linha) de conversores fotoelétrico. A carga acumulada em cada conversor 

corresponde a luz refletida (ou brilho) da área elementar do objeto observado (elemento 

de imagem - ou pixel). O número de pixels no sensor de linha geralmente varia entre 

128 e 12.000 pixels.  

O layout físico destes sensores dita a maneira como os elétrons são 

coletados/armazenados, havendo três arranjos diferentes: transferência entrelinhas 

(interline transfer), transferência por quadros (frame transfer) e transferência por 

quadro completo (full frame transfer). 

Sua arquitetura é subdividida em uma região sensitiva e outra de 

armazenamento. No primeiro instante o sensor recebe a informação luminosa do 

ambiente externo durante o tempo de exposição, que ativa a região sensitiva do sensor, 

liberando uma quantidade de elétrons coletados por cada elemento fotosensível. Estes 
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elétrons são quantizados e repassados para a região de armazenamento do sensor e esta 

informação é repassada de forma serial para um registrador de saída, que envia um 

pulso elétrico com a informação quantizada da região de armazenamento para um 

elemento processador, que fará a digitalização deste sinal analógico. Esta operação é 

ilustrada na Fig. (2.8) para um sensor CCD retangular e outro linear (STEMMER et al, 

2005). 

 

 

  (a)         (b) 

 

Figura 2.8 – Sensibilização, armazenamento e deslocamento da imagem. a) CCD matriz 

b) CCD linear (STEMMER et al, 2005) 

 

A resolução de um sensor CCD corresponde a capacidade dele discernir 

detalhes ou variações locais de intensidade presentes. Cada fotosensor, ou pixel, por ser 

fisicamente separado do vizinho, impondo a condição de que a máxima resolução obtida 

corresponde a esta separação. Infelizmente, devido a dispersão de elétrons dentro do 

material fotossensível e outros fatores construtivos, dificilmente um pixel atinge 

extremo contraste com relação ao seu vizinho (STEFANI, 1995). 

 

2.3.3 Laser 

 

Algumas técnicas de medição que utilizam a óptica como princípio, necessitam 

da presença de um feixe luminoso bem definido, pois os alvos devem ser iluminados de 

forma conveniente, de maneira que a informação de distância e ou forma seja gerada e 

captada.   

Lasers são a base de muitos sistemas de medição utilizados tanto na produção 

industrial como em laboratórios de pesquisa. Vários esquemas foram criados usando o 

laser para a medição dimensional (DOEBELIN, 2004). 
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Existem atualmente lasers de vários tipos, formas e cores, de base gasosa, 

líquida ou sólida. Os mais importantes são: laser de rubi, laser de Hélio-Néonio e os 

lasers semicondutores. 

O laser de rubi foi o primeiro a ser inventado, constituído por um pequeno 

cristal sintético de rubi rosa, ou seja, um cristal de Al2O3 com cerca de 0,05% de Cr2O3. 

O cristal apresentava faces paralelas entre si, perpendiculares ao eixo e parcialmente 

espelhadas (formando uma cavidade ressonante), encontrando-se instalado no eixo de 

uma lâmpada de descarga gasosa helicoidal (fonte de bombeamento) (FERREIRA, 

2003).  

O laser de Hélio-Neônio foi até recentemente o mais comum, e barato, de todos 

os lasers. Este tipo de laser emite a 632,8 nm (comprimento de onda). As potências vão 

de 0,5 mW até 50 mW, predominantemente de maneira contínua. Estes lasers são 

construídos normalmente com tubo de vidro selado, onde uma mistura de gás Hélio e 

Neônio em proporção 10:1 a 7:1 é colocada à pressão da ordem de 1 Torr (mm Hg) 

(STEFANI, 1995).  

Os lasers semicondutores foram inventados em 1962, mas a sua utilização 

tornou-se corrente apenas na década de setenta, depois de se ter conseguido o seu 

funcionamento contínuo à temperatura ambiente. O desenvolvimento que 

experimentaram desde então foi de tal ordem que eles são, atualmente, dentre todos os 

tipos de laser, os mais numerosos e os mais importantes do ponto de vista econômico 

(FERREIRA, 2003). 

 

2.3.4 Escaneamento laser 

 

A técnica de medição escaneamento por interrupção de luz é bastante utilizada 

para a medição de diâmetro de componentes usinados ou extrudados. A medição é 

realizada com a varredura de um feixe estreito de laser. Neste caso o laser não se move, 

então, a varredura é realizada com o desvio do feixe por um prisma de cinco lados 

girando a 1800 rpm, dando um scan de medição em 1/150 s. Uma lente de colimação 

especial produz raios paralelos que varre o espaço de trabalho a uma taxa linear 

proporcional à velocidade de rotação do prisma, uma representação desse tipo de 

sistema pode ser observada na Fig. (2.9). Assim, a posição dentro do espaço de trabalho 

do alvo cilíndrico (cujo diâmetro deve ser medido) não é critica. Se o alvo se move 
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enquanto ele está sendo escaneado, um erro resultará, no entanto, o ciclo de medição de 

alta velocidade reduz esse efeito (DOEBELIN, 2004).  

 

 

 

Figura 2.9 – Esquema de um medidor de diâmetro por varredura laser (KEYENCE, 

2011) 

 

Como resultado da sombra projetada pela peça, o fotodetector apresenta uma 

tensão de saída cuja largura no tempo é proporcional à largura do alvo no espaço. 

Circuitos adicionais são fornecidos para rejeitar sinais falsos, tais como, ausência de 

alvo, sinal muito baixo por causa de excesso de fumaça no espaço de trabalho, etc. 

Precisão da ordem de 0,0001 mm, tem sido alcançada em plásticos de extrusão, controle 

de diâmetro de tarugos e medições de diâmetro remoto de barras com alta temperatura. 

A Fig. (2.10) apresenta um modelo comercial de medidor de diâmetro por escaneamento 

laser. 

 

 

 

Figura 2.10 – Sistema comercial de medição por escaneamento laser  

(ZUMBACH, 2011) 
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 A Figura (2.11) ilustra as principais aplicações do sistema de escaneamento laser 

na medição de diâmetro, são elas: seleção (passa não-passa), laminação, extrusão de 

plástico e metais, trefilação, retificação, desbaste e encapamento de fios. 

 

 

 

Figura 2.11 – Principais aplicações do escaneamento laser na medição de diâmetro 

(ZUMBACH, 2011) 

 

Comercialmente, encontra-se disponível uma nova geração de medidores de 

diâmetro, que utiliza um método diferente. A luz é emitida por LEDs e captada por 

sensor CCD, com isso, o sistema não apresenta componentes móveis, possibilitando 

menores erros e uma velocidade de amostragem maior que o método convencional, a 

Fig. (2.12) apresenta um esquema deste método e a Fig.(2.13) um sistema comercial.  

 

 

 

Figura 2.12 – Sistema de medição de diâmetro com sensor CCD (KEYENCE, 2011) 
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Figura 2.13 – Sistema comercial de medição de diâmetro com sensor CCD  

(KEYENCE, 2011) 

 

2.3.5 Triangulação laser 

 

Sensores de triangulação tornaram-se frequentemente empregadas no processo 

de metrologia, em especial para a medição de carroçerias na indústria automotiva. Os 

principais componentes de uma triangulação sensor são uma fonte de 

luz colimada (geralmente um laser diodo) e uma unidade de detector constituído por 

uma lente de imagem e um detector sensível a posição (CCD linha ou position sensitive 

diodo (PSD)) (SCHWENKE et al, 2002). 

Hoje em dia é muito comum o uso do laser em equipamentos de medição. Ao 

invés do uso de apalpadores para determinar as coordenadas, um plano com raio laser é 

projetado sobre uma superfície, e uma câmera digital está localizada de modo que capte 

a interseção entre a superfície em contato e o raio laser. As coordenadas dos pontos na 

superfície medida são determinados por triangulação (MARINHO e SILVA, 2009). 

Os eixos ópticos da luz incidente e da lente de imagem, formam um ângulo 

fixo, chamado de ângulo de triangulação, a luz chega ao receptor por reflexão difusa. 

Quando o objeto (alvo) se aproxima ou se afasta do instrumento de medição, a luz 

incide no receptor movendo-se sob a face do detector. A posição da imagem no detector 

é em função da distância entre o sensor e o objeto, a Fig. (2.14) representa este princípio 

de medição. 
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Figura 2.14 – Princípio de medição por triangulação laser (modificada, RIPKA e 

TIPEK, 2007) 

 

 A Figura (2.15) apresenta um sistema de medição por triangulação que utiliza 

um sensor do tipo CCD, a substituição do PSD por CCD é uma tendência entre os 

fabricantes deste tipo de sistema, pois a nova geração desses componentes resulta em 

um menor erro de medição quando comparados com os sistemas que utilizam o PSD. 

 

 

 

Figura 2.15 – Sistema de medição por triangulação laser com receptor CCD  

(KEYENCE, 2011) 
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Os sistemas de medição por triangulação são aplicados aos mais variados 

processos de fabricação, abaixo nas Figs. (2.16a), (2.16b) e (2.16c), pode-se observar a 

versatilidade deste sistema de medição.  

 

 

  (a)    (b)    (c) 

 

Figura 2.16 – Sistema de medição por triangulação laser. a) Controle dimensional de 

lingotes b) Medição da espessura de chapas c) Inspeção em componentes eletrônicos 

(KEYENCE, 2011) 

 

2.3.5.1 Perfilômetro 

 

O princípio deste sistema de medição é baseado no método de fenda de luz, 

que estende o princípio da triangulação. A Fig. (2.17) ilustra o princípio de 

funcionamento do método de fenda de luz. Ao contrário do princípio de triangulação 

que utiliza um feixe de luz colimado, o método da fenda usa uma projeção de luz sobre 

a superfície da peça (VACHARANUKUL e MEKID, 2005). 

 

 

      (a)           (b)  

Figura 2.17 – a) Princípio da triangulação b) Triangulação com ajuste de alcance 

(modificada, VACHARANUKUL e MEKID, 2005) 

http://www.sciencedirect.com.ez15.periodicos.capes.gov.br/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V42-4H2PJGX-1&_user=923856&_coverDate=10%2F31%2F2005&_alid=1699376121&_rdoc=24&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5746&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=602&_acct=C000048200&_version=1&_urlVersion=0&_userid=923856&md5=e1ef7d22f89f96940b6109bc160b87c0&searchtype=a#fig10
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Ao aplicar o método de fenda de luz com uma base óptico variável e um 

sistema variável de distância, o sistema de medição pode ajustar-se a diferentes 

distâncias de medição chegando a faixa de 500 mm até 2000 mm, como ilustrado na 

Fig. (2.17b) . O sistema de medição utiliza quatro cabeças de laser e uma câmera CCD, 

que são móveis ao longo da base. A imagem captada pela câmera é um 

retângulo. Portanto, é possível digitalizar a peça cilíndrica, não dependendo de sua 

orientação. O processamento das imagens é aplicado para calcular o raio de curvatura. 

A Figura (2.18) apresenta um sistema de medição de perfil com os seus 

principais componentes, são eles: laser, lentes difusoras, lentes de captação e um CCD 

do tipo matriz. O emissor laser é semelhante ao utilizado na triangulação por feixe de 

luz colimado, a diferença está no conjunto de lentes posicionado após o laser, tendo a 

função de espalhar o feixe de luz. A luz projetada sobre o perfil é detectada pelo CCD. 

A forma do perfil é processada com base nas informações colhidas do CCD pela placa 

de controle do sistema e exibidas em um computador. 

 

 

Figura 2.18 – Sistema de medição de perfil por triangulação laser (KEYENCE, 2011) 
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 As Figuras (2.19), (2.20) e (2.21) ilustram a aplicação do sistema de medição de 

perfil em diversos processos. 

 

 

        (a)         (b) 

Figura 2.19 – a) Medição de deformação e altura em pontos específicos  

b) Medição de perfil e secção (KEYENCE, 2011) 

 

 

        (a)        (b) 

Figura 2.20 – a) Medição de largura e lacuna na montagem de veículos b) Medição de 

ângulo, interseção e posição entre chapas (KEYENCE, 2011) 

  

 

Figura 2.21 – Monitoramento das juntas no processo de soldagem (KEYENCE, 2011) 
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Há também sistemas de medição que associam mais de um cabeçote de 

medição, isso se faz necessário quando se pretende medir o perfil ao redor da peça, esta 

aplicação é indicada para os processos de extrusão e trefilação. A Zumbach
®
, empresa 

suíça especializada em instrumentos de medição em processos, dispõe de uma ampla 

gama de sistemas de medição que utiliza o princípio da triangulação de fenda de luz 

para medir a secção transversal de peças com formatos variados, a Fig. (2.22a) ilustra a 

medição de um perfil em forma de H, na Fig. (2.22b) é apresentado a interface do 

software que exibe o perfil medido com suas respectivas dimensões (ZUMBACH, 

2011).  

  

 

     (a)     (b) 

 Figura 2.22 – a) Medição de perfil por triangulação laser b) Software para exibição da 

medição do perfil (ZUMBACH, 2011)  

 

2.3.6 Visão de Máquina 

 

Os sensores do tipo visão de máquina têm como objetivo dotar as Máquinas de 

Medição por Coordenadas de uma capacidade visual semelhante à dos seres humanos. 

Atualmente, estes equipamentos são capazes de processar informações a taxas 

extremamente elevadas e possui um poder muito grande para armazenamento de dados. 

Tais sistemas obtêm informações úteis sobre objetos físicos através de um processo de 

análise das imagens digitais (MECATRÔNICA ATUAL, 2010). 
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Sistemas de visão são largamente aplicados na realização de medições sem 

contato, através de imagens os sistemas verificam as dimensões dos produtos e realizam 

medições de componentes distintos do produto, mesmo em situações complexas os 

sistemas de visão apresentam um alto desempenho. Entre as principais vantagens da 

medição por imagem encontram-se a velocidade da inspeção, a medição em 100% da 

produção sem necessidade de parar a linha e a flexibilidade para medir componentes 

distintos.  

Sistemas industriais de visão são resultantes da integração de várias 

tecnologias, são equipamentos automáticos compostos por câmeras, elementos ópticos, 

fontes de iluminação, placa de captura de vídeo e computador, todos gerenciados por 

um software de processamento de imagem projetado especificamente para a tarefa, estes 

sistemas realizam medições e simulam a visão humana em processos de inspeção em 

linhas de fabricação e embalagem (IMATIC, 2011). 

A visão computacional tem como objetivo realizar, através de máquinas, as 

tarefas de percepção e decisões tomadas a partir da visão humana. Um sistema de visão 

computacional é basicamente composto por uma câmera e um software para 

processamento das imagens. A utilização da visão computacional em um determinado 

processo obedece algumas etapas como aquisição da imagem, segmentação, extração de 

características, classificação e reconhecimento e decisão (COSTA e LETA, 2011).  

Para obter a imagem a câmera é instalada junto ao processo onde se encontra o 

objeto a ser inspecionado, podem ser utilizados acessórios de fixação, iluminação e etc. 

Capturada a imagem ocorre a segmentação, onde o objeto de estudo é destacado da 

imagem, ou seja, todo o resto da imagem é separado de uma determinada região ou 

objeto que se deseja analisar.  

Após a segmentação podem ser extraídas da imagem informações ou atributos 

relevantes para a análise, como a dimensão, a geometria, a textura e etc. Em posse 

dessas informações, a respeito da imagem, objetos podem ser reconhecidos através de 

uma base de dados ou classificados através do agrupamento dos dados obtidos na 

extração das características (STEMMER, 2005).  

Por fim, o objetivo de um sistema de visão computacional é tomar decisões. 

Nesta etapa, com base em todas as informações extraídas e analisadas da imagem, os 

resultados do processo são obtidos e o ciclo recomeça na aquisição de novas imagens.  

Quando aplicada à metrologia, o ponto de maior importância no processo de 

visão é a extração de características. Para o caso específico da metrologia dimensional, 
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as informações extraídas das imagens fornecem determinadas dimensões de peças ou de 

padrões (COSTA e LETA, 2011). 

O sensor utilizado nas câmeras aplicadas a sistemas de visão de máquinas é o 

CCD do tipo matriz, a qualidade e as dimensões das lentes empregadas e a resolução do 

CCD são os principais fatores que implicam na qualidade do sistema, mas não podemos 

desconsiderar a capacidade da placa de captura e de processamento do computador que 

compõe o sistema. A Fig. (2.23) ilustra um sistema de visão de máquina da Hexagon 

Metrology
®

, instalado em um robô, o que possibilita um maior nível de automação para 

o sistema de medição, tornando mais eficiente para a utilização na linha de produção.  

 

 

 

Figura 2.23 – Sistema de visão instalado em robô para inspeção em processo  

(HEXAGON METROLOGY, 2011) 

 

Vacharanukul e Mekid (2005) descrevem um sistema de visão de máquina para 

o monitoramento do acabamento superficial de peças durante a usinagem em um torno 

mecânico. O sistema utiliza uma câmera CCD para capturar a imagem do perfil da peça 

e uma iluminação auxiliar para facilitar a captura da imagem, Fig. (2.24).     
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Figura 2.24 – Sistema de visão de máquina instalado em um torno mecânico para 

inspeção do desgaste da ferramenta (VACHARANUKUL e MEKID, 2005) 

 

2.3.7 Sistema de medição interferométrico 

    

Um sistema de medição interferométrico ou interferômetro, tem por princípio 

físico o fenômeno da interferência, o qual consiste na interação que há entre ondas 

eletromagnéticas que se sobrepõem. Dessa interação resulta um padrão em que a 

distribuição da irradiação difere da soma das irradiâncias das ondas intervenientes, 

observando-se a existência de bandas brilhantes e escuras, chamadas franjas. As franjas 

brilhantes ocorrem quando as ondas se sobrepõem, de tal modo que se verifica um 

máximo de irradiância da onda resultante, condição designada por interferência 

construtiva. As franjas escuras correspondem a uma interferência destrutiva das ondas 

sobrepostas, situação em que se tem um mínimo de irradiância da onda resultante 

(FERREIRA, 2003).  

Interferômetros ópticos são frequentemente utilizados para medição de 

deslocamento em aplicações com alto requisito de precisão. As aplicações típicas são a 

análise do erro de eixos em máquinas-ferramentas, em máquinas de medição por 

coordenada e uso no controle de eixos em máquinas de precisão muito elevada. O 

princípio da interferometria de comprimento é baseada no trabalho de Michelson e 

BenBit, publicado cerca de 100 anos atrás (SCHWENKE et al, 2002). 
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Segundo ALBERTAZZI et al (2003), na medição por interferência a forma é 

determinada a partir da diferença entre os caminhos percorridos pela luz ao atingir uma 

superfície de referência e a peça a medir, onde o comprimento de onda de luz é usado 

como escala, e incertezas de poucos nanômetros são atingidas em ambiente de 

laboratório na medição de superfícies de precisão. 

A Figura (2.25a) apresenta um esquema para a descrição de um interferômetro 

e a Fig. (2.25b) a medição de peças com auxílio de um computador.    

 

 

(a) 

 
(b) 

 

Figura 2.25 – a) Configuração dos espelhos em um interferômetro  

b) Sistema interferométrico com aquisição de imagens (ALBERTAZZI et al, 2003) 

 

 Observando a Fig. (2.25a), pode-se ver um feixe de luz ser dividido em dois 

por um espelho semitransparente, que funciona como um divisor de feixe, DF. Os dois 

feixes seguem então trajetos independentes e ortogonais, são refletidos nos espelhos E1 

e E2, e voltam a encontrar-se no mesmo divisor de feixe, a partir de onde se verifica a 

sua interferência. 
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Um dos feixes de luz atravessa três vezes o divisor de feixe, enquanto que o 

outro o atravessa apenas uma vez. Por esse motivo, introduz-se uma placa de 

compensação, PC, no braço DF E2, paralela e com a mesma espessura de DF, embora 

sem qualquer camada refletora nas suas superfícies. A inclusão desta placa permite 

compensar os efeitos de dispersão do feixe em DF e garante que qualquer variação de 

percursos ópticos no dois braços do interferômetro depende apenas de alterações da sua 

geometria (FERREIRA, 2003). 

Olhando para o divisor de feixe a partir do detector observa-se uma imagem do 

espelho E2, indicada por E2*, junto do espelho E1. A sobreposição das imagens E1 e 

E2* formam franjas escuras, o deslocamento de um dos espelhos faz com que cada 

franja se desloque de modo a ocupar o lugar da franja adjacente. Contando o número de 

franjas que passam por uma dada posição de referência é possível determinar a distância 

percorrida pelo espelho.      

 

2.4 ULTRA-SOM 

 

O ultra-som é uma onda acústica com uma frequência superior à faixa audível 

do ouvido humano, que é de 20 kHz. Por volta de 1883, Sir Francis Galton realizou os 

primeiros experimentos gerados com ultra-som conhecidos como assobios. Muitas 

décadas depois, as pessoas começaram a encontrar aplicações de ultra-som em 

engenharia, medicina, e na vida cotidiana (YANDAYAN e BURDEKIN, 1997).  

O princípio básico para a utilização do ultra-som como técnica de medição é o 

tempo de voo. Neste método um pulso de ultra-som é transmitido em um meio. Quando 

o pulso atinge um outro meio, é totalmente ou parcialmente refletido, e o tempo 

decorrido entre a emissão e a detecção do pulso refletido é medido. Quando o som se 

propaga com uma velocidade conhecida, o tempo decorrido entre o sinal de saída e 

seu eco de entrada é uma medida proporcional a distância entre o sensor e o objeto, a 

Fig (2.6) representa o princípio de medição por tempo de voo. 
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Figura 2.26 – Princípio de medição por tempo de voo com ultra-som 

 

 A distância L pode ser obtida aplicando a seguinte relação: 

 

   
          

 
 

(2.1) 

 Sendo: 

  v – velocidade do som 

  t – tempo 

  L - comprimento  

 Se um transmissor e um receptor estão posicionados próximos um do outro, em 

comparação com a distância ao objeto, então, cos (θ) é aproximadamente 1. Como a 

velocidade do som é constante e medindo-se o tempo de vôo da onda sonora obtém-se a 

distancia L.    

Outro método que utiliza o ultra-som parte do princípio semelhante ao descrito 

anteriormente, a diferença está no sensor, onde o transdutor é o emissor e o 

receptor.  Nesta técnica, o transdutor é excitado por um pulso curto, a energia elétrica é 

então convertida em ondas sonoras. As ondas sonoras são transmitidas a partir 

do transdutor para a peça através de uma fina película de acoplamento líquida, como 

óleo de glicerina ou água, então, a onda é refletida na superficie do material a ser 

medido. As ondas sonoras refletidas são recebidas e convertidas em sinais elétricos pelo 

transdutor. O tempo de transporte a partir da transmissão da onda  até a 

recepção dela, está na proporção direta com a distância entre o sensor e a peça. A Fig. 

(2.27) apresenta um sistema de medição de diâmetro que utiliza esta técnica, com a 
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vantagem de utilizar como líquido de acoplamento o fluido de corte (SHIRAISHI, 

1989).  

 

 

Figura 2.27 – Sistema ultrassônico para medição de diâmetro  

(modificada, SHIRAISHI, 1989)   

 

2.5 PNEUMÁTICO 

 

O método de medição pneumático pode ser definido como o sistema de 

medição que mede a queda de pressão no espaço entre a cabeça de medição e a 

peça, convertendo em um sinal elétrico. A técnica pneumática é adequada para 

medir pequenas distâncias. A principal vantagem  é que o fluxo contínuo de ar através  

da cabeça de medição pode soprar fluidos de corte e cavacos (VACHARANUKUL e 

MEKID, 2005). 

No caso da medição pneumática de superfícies, podemos ter dois princípios, 

um dependente do fluxo de ar, e outro da queda de pressão na câmara pela variação do 

ar que escapa em função das variações na superfície. A variação na fenda de medição 

decorre do movimento relativo entre a superfície do orifício de saída e a superfície da 

peça, provocando variações do fluxo de ar ou variação de pressão. A Fig. (2.28) 

apresenta uma visão esquemática do princípio de medição pneumático. Apesar de 

aparentemente complicado, este método apresenta várias aplicações na verificação de 
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variações dimensionais e qualidade superficial de furos na indústria, graças ao grau de 

automatização possível de se obter com este processo. 

 

 

 

Figura 2.28 – Medição superficial pneumática 

 

Observando a Fig. (2.29) pode-se compreender melhor esse tipo de técnica, 

para a câmara C é fornecido ar comprimido a pressão constante através de um orifício 

O, de forma com que o ar após sair do bico da sonda colida com a superfície de 

trabalho. Uma mudança na distância x entre a ponta do bico e a superfície de trabalho 

devido ao deslocamento relativo entre eles, altera o fluxo de ar que sai do bocal. Isso se 

reflete como uma mudança sensível na câmara C, ou seja, na pressão Pb. A pressão Pb 

é medida utilizando um transdutor de pressão piezoelétrico P.  

 

 

 

Figura 2.29 – Medição superficial pneumática 
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Além da medição superficial os sistemas de medição pneumáticos são 

aplicados na medição de diâmetro interno e externo, circularidade, conicidade, 

espessura, perpendicularidade, planeza e distância entre furos. A Tab. (2.1) apresenta as 

representações esquemáticas e a descrição das principais aplicações da medição 

pneumática. 

Tabela 2.1 – Principais aplicações da técnica de medição sem contato pneumática 

(Metrolog, 2011) 

Representação Descrição 

  

Medição de diâmetros interno e externo: uma das 

aplicação mais comuns; utiliza ferramenta pneumática 

bi-jato em forma de plug (para medição de diâmetros 
internos) ou em forma de ferradura/anel (para medição 

de diâmetros externos). Utilizados também na 

verificação de folga/interferência em acoplamento de 

eixos e buchas.  

  

Ovalização e circularidade: a rotação de plugs 

pneumáticos ou a rotação de peças em ferraduras/anéis 

pneumáticos permite a verificação da circularidade 
presente em furos e eixos. 

  

Conicidade e cilindricidade: assim como a medição de 

ovalização em furos e eixos, é possível a verificação de 

conicidade através do deslocamento longitudinal do plug 

ou da peça no dispositivo pneumático.  

 

Espessura: utiliza o mesmo conceito descrito para 

medição de diâmetro externos. Em aplicações 

envolvendo controle de espessura comumente utiliza-se 

uma ferradura pneumática bi-jato. 

  

Perpendicularidade: esta medida pode ser realizada 

utilizando-se plug pneumático bi-jato ou quadri-jato de 

duas saídas. A medida de perpendicularidade é obtida 
pela diferença de pressão presente nos jatos opostos. 

Para o arranjo bi-jato é possível avaliar também a 

inclinação relativa. 

 

Planeza: uma das aplicações mais simples utiliza de 

apenas um jato inserido perpendicularmente em uma 

superfície plana para verificação de planeza de 

superfícies.  

 

Distância entre furos: aplicação composta por dois plugs 

pneumáticos fixados perpendicularmente sobre uma base 

plana permite verificação do desvio da distância entre 
dois furos de uma peça.  
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As Figuras (2.30a) e (2.30b) apresentam, respectivamente, um sistema de 

medição pneumático com sensor tipo ferradura e uma sonda do tipo plug. 

 

            

 (a)                                                              (b) 

 

Figura 2.30 – Sistema de medição pneumático a) Sonda pneumática tipo ferradura  

b) Plug pneumático (METROLOG, 2011) 

 

2.6 ELÉTRICOS 

 

As técnicas de medição sem contato elétricas baseiam-se principalmente em dois 

princípios, na capacitância e na indutância. O mensurando é detectado quanto a 

interação com um campo eletromagnético (indutivo) ou eletrostático (capacitivo), 

oriundo da face sensora do dispositivo. No caso da medição capacitiva uma grande 

variedade de materiais pode ser detectada, já na indutiva apenas metais. 

 O sensor indutivo trabalha pelo princípio da indução eletromagnética. Funciona 

de maneira similar aos enrolamentos primários e secundários de um transformador. O 
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sensor tem um oscilador e uma bobina; juntos produzem um campo magnético fraco. 

Quando um objeto metálico entra no campo, pequenas correntes são induzidas na 

superfície do objeto. Por causa da interferência com o campo magnético, energia é 

extraída do circuito oscilador do sensor, diminuindo a amplitude da oscilação e 

causando uma queda de tensão. O circuito de detecção do sensor percebe a queda de 

tensão do circuito do oscilador e responde mudando a saída do sensor, uma 

representação simplificada dos componentes de um sensor indutivo pode ser vista na 

Fig. (2.31). 

 

 

Figura 2.31 – Principais componentes de um sensor indutivo 

 

 A Figura (2.32) apresenta um sistema comercial com seus vários tipos de sondas 

para medição em processo. 

        

  

 

Figura 2.32 – Sistema de medição indutivo (KEYENCE, 2011) 

 

Embora esta técnica seja pouco utilizada no controle dimensional ela apresenta 

algumas vantagens, como: construção compacta, boa resposta dinâmica, alta 

sensibilidade, boa linearidade, baixo desgaste e boa imunidade às influências das 

condições ambientais.  
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O sensor capacitivo opera emitindo um campo eletrostático e detectando 

alterações neste campo quando um objeto se aproxima da superfície de detecção. A Fig. 

(2.33) exibe um esquema dos principais componentes de um sensor capacitivo. 

 

 

Figura 2.33 – Principais componentes de um sensor capacitivo 

 

 Na ausência de um objeto, o oscilador fica inativo. A medida que o objeto se 

aproxima, ele aumenta a capacitância do sistema do sensor. A capacitância é 

determinada pelo tamanho do objeto, da constante dielétrica (propriedade do material) e 

da distância do sensor à peça.  

 

A Figura (2.34) apresenta uma ferramenta que permite a previsão de falha 

estrutural durante a fabricação de cabos elétricos. O instrumento emite um sinal de saída 

analógico, este sinal é enviado para um computador onde alterações na estrutura do 

cabo são exibidas na tela em tempo real, possibilitando correções on-line. 

 

                   

       (a)                                                                   (b) 

 

Figura 2.34 – a) Medidor capacitivo b) Inspeção durante processo de revestimento de 

cabos (ZUMBACH, 2011)    
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2.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste capítulo foram apresentadas as principais técnicas de medição sem contato 

empregadas nos processos de fabricação. Inicialmente foram descritos os componentes 

eletrônicos aplicados nos sistemas de medição óptica. Foi dado um destaque maior para 

as técnicas ópticas, pois estas são mais utilizadas e apresentam um potencial maior para 

se tornarem cada vez mais populares no ambiente industrial.   
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CAPÍTULO 3  

- 

 

PROJETO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO 

SEM CONTATO PROPOSTO 

 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

Com a finalidade de demonstrar a aplicação, as vantagens e as desvantagens de 

um sistema de medição sem contato, foi projetado e desenvolvido um sistema para a 

inspeção do diâmetro de peças durante o processo de usinagem em um torno mecânico. 

O processo de torneamento foi motivador por ser um processo de fabricação bastante 

utilizado na indústria. 

Nóbrega e Silva (2011) afirmam que na metrologia, os termos sistema de 

medição e instrumento de medição são equivalentes, porém a terminologia instrumento 

tem sido mais empregada para caracterizar sistemas de medição de pequeno porte, 

podendo citar como exemplos: paquímetro, termômetro, multímetro, etc. A expressão 

sistema de medição tem sido empregada de forma mais ampla, incluindo desde os 

instrumentos de medição mais simples aqueles compostos por vários módulos 

interligados, como por exemplo, o sistema de medição desenvolvido no presente 

trabalho de dissertação. 

Este capítulo tem por objetivo apresentar o projeto, o princípio de 

funcionamento e desenvolvimento do protótipo proposto, bem como seus componentes 

e funções. 
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3.2 COMPOSIÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE 

MEDIÇÃO SEM CONTATO PROPOSTO 

 

A composição do sistema de medição sem contato pode ser descrita, 

sucintamente, como: sensor óptico de presença, sistema eletromecânico, um sensor de 

deslocamento, módulo de controle e uma fonte de tensão em corrente contínua.  

A Fig. (3.1) representa os componentes do sistema com suas interligações.  

 

1 – Sensor óptico de presença; 2 – Sistema eletromecânico; 3 – Sensor de 

deslocamento; 4 – Módulo de controle. 

Figura 3.1 – Composição do sistema de medição proposto 

 

A medição do diâmetro da peça é realizada com a combinação dos sinais de 

dois sensores, do sensor óptico de presença e do encoder. O sensor óptico detecta sem 

contato a presença da peça, enquanto o encoder emite pulsos referente ao deslocamento 

da base onde o sensor de presença está fixado, a medição é efetuada obtendo-se a 

quantidade de pulsos durante a detecção da peça. Para melhor compreensão do 

funcionamento deste projeto, será feita uma descrição dos principais componentes e 

seus princípios de funcionamento nos subtópicos a seguir.  
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3.2.1 Sensor óptico de presença   

  

Para detectar a peça a ser medida, sem contato com a mesma, foi desenvolvido 

um sensor óptico de presença do tipo barreira de luz. Segundo Thomazini e 

Albuquerque (2009) sensor óptico de detecção por barreira de luz ou transmissivo, 

possui o emissor e o receptor montados em corpos separados. Ao serem alinhados, os 

dois componentes criam entre si uma barreira de luz. A presença de um objeto 

interrompendo essa barreira faz com que o sensor seja ativado, ver Fig.(3.2).  

 

(a)                                                                                          (b) 

Figura 3.2 - (a) Sensor óptico por barreira de luz  

(b) Objeto interrompendo o feixe de luz 

 

O sensor óptico desenvolvido é constituído de um diodo emissor de laser, com 

sua respectiva lente para colimação do feixe e um fotodiodo receptor, todos 

encapsulados em uma estrutura no formato da letra “C”, como ilustra a Fig. (3.3a). O 

feixe de luz teve seu diâmetro limitado e direcionado por espelhos montados nos 

chanfros de 45º da estrutura, formando uma barreira de luz no topo da fenda, ver 

Fig.(3.3b). 

          

        (a)        (b) 

Figura 3.3 – Sensor óptico por barreira de luz  
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O circuito eletrônico do sensor óptico é bem simples, para o emissor tem-se um 

diodo emissor de laser, como se pode notar na Fig. (3.4), em série com um resistor (R1) 

e um potenciômetro (R2). O resistor R1 tem a finalidade de limitar a corrente máxima 

aplicada ao diodo laser, evitando a degradação antecipada do componente, já o 

potenciômetro R2 possibilita um ajuste de intensidade do feixe de luz. No receptor foi 

utilizada uma configuração que visa obter uma resposta o mais rápida possível. O 

fotodiodo é polarizado inversamente, enquanto há a recepção de luz o fotodiodo está 

conduzindo uma corrente reversa, resultando no ponto de saída uma tensão próxima de 

0 volts. No momento em que um objeto obstrui o feixe de luz a condução do fotodiodo 

será muito pequena, tendo na saída a tensão aproximadamente igual a da fonte, ou seja, 

5 volts. Para realizar a medição do diâmetro é necessário que o feixe de luz do sensor 

óptico percorra a peça no sentido transversal da mesma. O deslocamento do sensor é 

executado pelo sistema eletromecânico.  

 

 
 

Figura 3.4 – Circuito eletrônico do sensor de presença 

 

3.2.1 Sistema eletromecânico 

 

A estrutura mecânica para o deslocamento do sensor foi projetada com o 

auxílio da versão acadêmica do software Solid Edge ST2
® 

da Siemens, além do desenho 

das peças e a montagem virtual das mesmas o software também foi utilizado para 
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realizar a simulação dos movimentos de avanço e retorno do protótipo, a Fig. (3.5) 

abaixo representa a montagem final das peças no software.  

 
 

Figura 3.5 – Montagem final do projeto no software (estrutura mecânica) 

 

A estrutura foi dimensionada para atender a faixa de medição de 50 mm, e é 

composta por uma base retangular, tracionada por um fuso trapezoidal com o passo de 4 

mm e guiada através de dois eixos de aço retificado sob mancais deslizantes de bronze. 

Os componentes mecânicos do sistema podem ser vistos na Fig. (3.6) e uma breve 

descrição de cada componente na Tab. (3.1). 

 

1 – Motor; 2 – Base do motor; 3 – Acoplamento; 4 – Base fixa traseira; 5 – Eixo guia 

superior; 6 – Base móvel; 7 – Haste do sensor de presença; 8 – Eixo guia inferior;  

9 – Base fixa dianteira; 10 – Fuso; 11 – Sensor de presença. 

 

Figura 3.6 – Montagem final do conjunto eletromecânico  
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Tabela 3.1 – Descrição dos componentes mecânicos  

Nº Nome Descrição 

1 Motor 
Motor de corrente contínua com caixa de redução com relação 

50:1 e tensão nominal de alimentação igual a 12 V. 

2 Base do motor Base para a fixação do motor. 

3 Acoplamento 
Bucha de bronze para acoplamento entre o eixo do motor e o 

fuso, fixação com parafusos. 

4 Base fixa traseira 
Base de apoio para os eixos guias e instalação do rolamento 

correspondente a rotação do fuso. 

5 
Eixo guia 

superior 

Com diâmetro de 8 mm feito de aço e com a superfície 

retificada. 

6 Base móvel 

Bloco de alumínio onde é fixada: a haste do sensor óptico de 

presença, os mancais de deslizamento, as chaves fim-de-curso 

e a porca de acoplamento ao fuso.    

7 
Haste do sensor 

de presença 
Faz a ligação entre a base móvel e o sensor de presença. 

8 Eixo guia inferior 
Base de apoio para os eixos guias e instalação do rolamento 

correspondente a rotação do fuso. 

9 Base fixa dianteira 
Base de apoio para os eixos guias e instalação do rolamento 

correspondente a rotação do fuso. 

10 Fuso 
Elemento responsável por transmitir o movimento de rotação a base 

móvel. Passo igual a 4mm. 

11 Sensor de presença 
Estrutura para a instalação dos componentes eletrônicos que 

compõem o sensor óptico de presença 

 

O acionamento do fuso para a movimentação da base se dar por meio de um 

motor de corrente contínua, acoplado a um redutor de rotação com a relação de 50:1. 

Como a haste do sensor de presença está fixada na base, o movimento de rotação do 

fuso é transformado em movimento linear do sensor óptico de presença. 

 

3.2.2 Sensor de deslocamento (Encoder) 

 

 Para monitorar o deslocamento da base do sistema eletromecânico, 

consequentemente, do sensor de presença, foi utilizado um encoder rotativo 

incremental. Os encoders rotativos podem ser de dois tipos, incremental ou absoluto. Os 

incrementais são mais comumente utilizados do que os sistemas absolutos, por causa 

de seu baixo custo e simplicidade, especialmente em aplicações onde a contagem 

é desejável em vez de uma posição. Quando se emprega a codificação de discos 
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incrementais, a detecção básica do movimento pode ser feita com um único canal óptico 

(um par emissor/receptor), enquanto que para a velocidade, a posição incremental e a 

detecção de direção, deve-se usar dois canais. A configuração mais comumente 

utilizada é a de um sensor de quadratura, onde a posição relativa dos sinais de saída de 

dois canais ópticos são comparados, (FRADEN, 2003).  

O encoder utilizado no sistema de medição proposto é do tipo incremental, 

reaproveitado de uma impressora comum, constituído por um disco com 1200 divisões e 

uma chave óptica de dois canais. A chave óptica utilizada possui um receptor do tipo 

fotodiodo de quadrante com dois hemisférios, resultando, quando em rotação, na 

geração de duas ondas de tensão na forma quadrada e defasadas entre si em 90º. Isso 

possibilita o uso de um circuito digital que proporciona a multiplicação dos pulsos por 

dois, tendo então 2400 pulsos por revolução. A Fig. (3.7) representa os sinais do canal 

A em vermelho e do canal B em azul.  

  

 

Figura 3.7 – Representação dos sinais de saída do encoder utilizado no projeto   

 

A Figura (3.8a) ilustra a montagem do encoder no protótipo. O disco foi fixado 

junto ao eixo do motor, enquanto a chave óptica foi instalada numa base que possibilita 

ajustes de posição em relação ao disco, ver Fig. (3.8b), facilitando o correto 

posicionamento da chave evitando perda de pulsos ou funcionamento de apenas um 

canal. 
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       (a)           (b) 

Figura 3.8 – a) Montagem do encoder junto ao acoplamento do motor com o fuso b) 

Possibilidade de ajuste de posição da chave óptica.   

 

3.2.3 Módulo de controle 

  

 Na Fig. (3.1) foi apresentado um esquema dos principais componentes do 

sistema desenvolvido, são eles: microcontrolador, drive de potência para o acionamento 

do motor, condicionador de sinais e as interfaces.  O módulo de controle é o responsável 

por gerenciar o funcionamento, controlar, receber comandos, transmitir e exibir as 

indicações.  

3.2.3.1 Microcontrolador 

 

Um microcontrolador difere de um microprocessador em vários aspectos. 

Primeiro e o mais importante, é a sua funcionalidade. Para que um microprocessador 

possa ser usado, outros componentes devem ser associados a este, por exemplo, 

memória e periféricos de comunicação. Por outro lado, o microcontrolador foi projetado 

para ter tudo num só dispositivo, assim, pouco ou mesmo nenhum outro componente 

externo é necessário nas aplicações, uma vez que todos os periféricos necessários já 

estão contidos nele, (MIKROELEKTRONIKA, 2006). 

 O microcontrolador utilizado para realizar o controle do sistema de medição sem 

contato foi o PIC 16F877, este pertence à família PIC de microcontroladores de oito 
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bits, produzidos pela Microchip®, que possuem as seguintes características: CPU RISC 

DE 35 instruções com clock de até 20MHz (5 milhões de instruções por segundo), 8 

Kwords de memória de programa flash, 368 bytes de RAM, 256 bytes de EEPROM de 

dados , programação no próprio circuito, dois comparadores e geradores PWM, oito 

canais de conversão A/D de 10 bits, comunicação Serial, 3 Timers (1 de 16 bits e 2 de 8 

bits) e 33 Pinos de entrada/Saída. 

 

Figura 3.9 – Configuração dos pinos do microcontrolador PIC 16F877 

(MICROCHIP, 2003)   

 

 Para o efetivo uso do microcontrolador é necessário a escrita e carregamento de 

um programa para a memória do microcontrolador. A tarefa de programação constitui-

se basicamente num processo de identificação e solução de problemas. Durante a fase 

de codificação do algoritmo, o programador pode utilizar-se de ferramentas, ou 

programas especiais, denominados geradores de programa. O algoritmo desenvolvido 

para o módulo de controle foi escrito na linguagem C, essa linguagem caracteriza-se por 

ser de alto nível e por oferecer inúmeras possibilidades para solucionar um problema. O 

software utilizado para a criação e edição do programa a ser gravado na memória do 

microcontrolador foi o compilador PCW da CCS, esse programa converte o programa 

criado em linguagem C em um arquivo hexadecimal (.HEX) que posteriormente é 

gravado na memória do PIC. 

 Uma função do microcontrolador de fundamental importância para o bom 

funcionamento da instrumentação do protótipo é a interrupção por timer 0, essa opção 

possibilita a contagem dos pulsos do encoder, pois a contagem dos pulsos, na sua 

totalidade, não seria possível com as funções mais comuns.  
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3.2.3.2 Drive de potência (ponte H) 

 

 O controle do movimento do sistema eletromecânico é realizado pelo 

microcontrolador, portanto há uma incompatibilidade entre o PIC16f877 e o motor 

utilizado, pois o microcontrolador não suporta uma corrente elétrica de saída maior que 

25 mA. Tendo em vista que a corrente consumida pelo motor é dez vezes maior que a 

corrente que o microcontrolador pode fornecer, se fez necessário a utilização de um 

circuito eletrônico denominado de drive de potência. Dentre os inúmeros circuitos que 

poderiam ser utilizados para essa tarefa, o escolhido foi a ponte H, esta configuração é 

bem conveniente por ser simples e prática, a Fig. (3.10) apresenta de forma esquemática 

o circuito citado.   

 

 (a)      (b)            (c) 

Figura 3.10 – Drive de potência a) Ponte não acionada b) Ponte acionada no sentido 

horário c) Ponte acionada no sentido anti-horário 

 

 O funcionamento da ponte H é bem simples, baseia-se na comutação de chaves 

para direcionar o sentido da corrente elétrica sob a carga. Como pode ser observado na 

Fig. (3.10) existem quatro chaves no circuito, duas A e duas B, as chaves que recebem a 

mesma nomenclatura pertencem ao mesmo estado lógico, ou seja, devem ser acionadas 

simultaneamente. A Fig. (3.10b) representa o acionamento da ponte para o giro do 

motor no sentido horário, como pode ser visto, com o fechamento das chaves A, a 

corrente convencional flui da esquerda para a direita, o inverso pode ser verificado na 
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Fig. (3.10c).  As chaves do circuito podem ser de estado sólido (transistores e suas 

derivações) ou eletromecânica (relés). No corrente trabalho foi utilizado como chave 

para a ponte H o transistor de potência TIP 31, entretanto, ao uso deste transistor de 

potência, faz-se necessário a utilização de transistores comuns para sua ativação.   

 

3.2.3.3 Condicionadores de sinais 

 

 No item 3.2.3 foi citado a aplicação de um circuito dobrador de pulsos aplicado 

ao encoder, esse circuito é composto por portas lógicas que executam uma combinação 

dos pulsos dos canais do encoder, condicionando os sinais e multiplicando por dois. O 

circuito é composto por duas portas inversoras (7414), duas portas END (7408) e uma 

porta OR (7432), obedecendo a seguinte função lógica: 

                                                             

 

(3.1) 

  

A Figura (3.11) ilustra o circuito lógico aplicado ao encoder resultando em 2400 

pulsos por revolução do eixo do motor, como pode ser visto na Fig. (3.N) há uma 

terceira porta lógica inversora no final do circuito, a utilização desta se justifica por ser 

uma porta lógica com circuito Schmitt Trigger o que resulta num tempo de resposta 

menor e uma forma de onda o mais próxima da retangular.   

 

Figura 3.11 – Circuito lógico dobrador de pulsos  

 

  A multiplicação só é possível se os sinais forem defasados nos seguintes 

intervalos de ângulos: 0º < θ < 180º e 180º < θ < 360º. A defasagem entre os canais é 
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definida pelo fabricante da chave óptica, geralmente é empregado o ângulo de 

defasagem de 90º, pois assim, se obtém como resultado uma onda com os tempos em 

nível alto e nível baixo simétricos, a Fig. (3.12) apresenta a representação dos sinais do 

canal 1, canal 2 e o resultado da junção dos dois canais. 

   

 

Figura 3.12 – Forma de onda do encoder após condicionamento do sinal   

 

A finalidade desse tipo condicionamento de sinal é a obtenção de uma resolução 

maior para o sistema de medição, pois o incremento digital será dado pelo valor do 

passo do fuso dividido pela resolução do encoder, como o fuso tem um passo igual a 4 

mm e a resolução do encoder passa a ser de 2400 pulsos por volta, então tem-se:  

           
    

    
                     

 

(3.2) 

 

Outro circuito condicionador de sinal aplicado ao projeto foi o comparador de 

tensão de alta velocidade, o LT1016, com a finalidade de obter uma melhor 

repetitividade do sensor de presença. Este comparador apresenta um tempo de subida de 

10 ns, resultando em uma menor possibilidade de perda de pulsos do encoder e, 

consequentemente, um menor erro sistemático, uma medida mais exata do diâmetro da 

peça e um tempo de resposta mais rápido do sensor de presença. 

Na Figura (3.13) pode ser observada a configuração utilizada para o comparador 

de tensão, o sinal de saída do sensor é introduzido na entrada inversora do comparador e 

na entrada não-inversora o sinal é proveniente de um potenciômetro. A saída do 

comparador é ativada quando a tensão na entrada inversora é maior que a da entrada 
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não-inversora, como foi utilizado um potenciômetro multivoltas na entrada não-

inversora, podemos ajustar o ponto de ativação do comparador.    

 

 

Figura 3.13 – Comparador de tensão para condicionamento do sinal do sensor   

 

 Inicialmente todo o circuito eletrônico foi montado e testado em uma matriz de 

contatos (protoboard), para então desenvolvimento do layout da placa em circuito 

impresso. Para esta aplicação foi utilizado um software livre, o Fritzing©, além da 

vantagem de ser gratuito, este programa tem uma interface muito fácil e intuitiva.  O 

layout da placa mãe do módulo de controle e a placa confeccionada com os 

componentes soldados são apresentados respectivamente nas Figs. (3.14) e (3.15).  
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Figura 3.14 – Layout da placa mãe do módulo de controle   

 

 

1 – Condicionador dos sinais do encoder; 2 – Condicionador de sinal do sensor óptico; 

3 – Microcontrolador; 4 – Drive de potência para o motor; 5 – Interface serial. 

Figura 3.15 – Placa mãe do módulo de controle 
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3.2.3.4 Interfaces 

 

A interface é o elemento que proporciona uma ligação física ou lógica entre dois 

sistemas ou partes de um sistema que não poderiam ser conectados diretamente, no caso 

do sistema de medição descrito neste trabalho, a interface é o meio pelo qual o usuário 

interage com o sistema de medição. As interfaces podem ser de três tipos: de entrada, de 

saída e de entrada e saída.  

 A introdução de comandos e algumas configurações do sistema de medição, são 

realizadas por meio das interfaces de entrada, indicadas na Fig. (3.16) com a seguinte 

numeração: 1, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, a descrição de cada interface encontra-se na Tab. (3.2). 

 

 

1 - Chave liga/desliga; 2 - Zero máquina; 3 – Detecção; 4 – Canais do encoder ; 5 – 

Chave liga/desliga do bipe (sinal sonoro); 6 – Botão para reiniciar o sistema; 7 – Botão 

automático; 8 – Botão avançar; 9 – Botão retornar; 10 – Chave seletora de curso 

mínimo e curso máximo; 11 – Display; 12 - Indicador de medição.   

Figura 3.16 – Interfaces de entrada e de saída do módulo de controle 
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Tabela 3.2 – Descrição das interfaces de entrada  

Nº Nome Descrição 

1 
Chave liga/desliga 

do sistema 

Habilita a passagem de corrente elétrica da fonte para a placa 

mãe do sistema de controle 

5 

Chave liga/desliga 

do bipe  

(sinal sonoro) 

Habilita o sinal sonoro que é emitido quando se realiza uma 

indicação e quando o sistema está se posicionando para o 

zero máquina 

6 
Botão para 

reiniciar o sistema 
Reinicia o microcontrolador 

7 Botão automático 
Inicia a medição automática, acessa a sequência do programa 

que realiza a medição automaticamente 

8 Botão avançar 

Aciona o motor no sentido horário, posicionando o sensor em 

qualquer posição do curso, se houver peça também executa a 

medição 

9 Botão retornar 

Aciona o motor no sentido anti-horário, posicionando o 

sensor em qualquer posição do curso, se houver peça também 

executa a medição 

10 

Chave seletora de 

curso mínimo e 

curso máximo 

Altera o movimento de retorno do sensor quando executada a 

medição automática. A opção curso máximo resulta no 

retorno total do sensor. A opção curso mínimo faz com que o 

sensor pare de retornar um pouco antes da peça. 

 

As interfaces de saída indicam o estado de funcionamento do protótipo e 

imprimem os valores das medições, representados na Fig. (3.16) pelos números: 2, 3, 4, 

11 e 12. A descrição de cada interface de saída encontra-se na Tab. (3.3). 

Tabela 3.3 – Descrição das interfaces de saída  

Nº Nome Descrição 

2 Zero máquina 

LED que fica piscando quando o sistema está posicionando a base para a 

posição zero máquina, acontece sempre que o sistema é iniciado ou 

reiniciado. 

3 Detecção Indica o estado da saída do sensor óptico de presença. 

4 
Canais do 

encoder 

Composto por três LEDs, um para cada canal e outro para o resultado do 

condicionamento dos canais. Esses LEDs possibilitam o monitoramento 

do funcionamento do encoder.  

11 Display Exibe a indicação do valor da medição do diâmetro. 

12 
Indicador de 

medição 
LED indicador que uma nova medição foi realizada. 
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 A principal interface de saída é o display, pois é nele que são exibidos os 

valores referentes às medições. Composto por cinco displays de sete segmentos com os 

seus respectivos CIs decodificadores, recebem o valor a ser exibido proveniente do 

microcontrolador através de um barramento de dados em código BCD. Esse código é 

interpretado por cada CI 4511, decodificando o correspondente valor para os sete 

segmentos do seu respectivo display, a Fig. (3.17) apresenta a montagem do display em 

placa de circuito impresso.      

 

Figura 3.17 – Display, dispositivo mostrador do sistema de medição 

 

A interface de entrada e saída é dedicada para a transmissão de dados a um 

computador e recepção de comandos do mesmo. Essa comunicação, principalmente a 

aquisição dos dados, foi muito conveniente, pois um conjunto de medições pode ser 

arquivado em formato .txt, facilitando a tarefa de aplicar esses dados a uma planilha 

eletrônica para geração de gráficos e análise estatística. O componente que torna 

possível a troca de informações entre o módulo de controle e o computador é o CI MAX 

232, operando com o padrão de comunicação serial RS-232. A conexão física entre o 

módulo de controle e o computador se dá através de um cabo com um plug no padrão 

DB9, mas esse padrão de plug está sendo usado cada vez menos, os fabricantes de 

computador estão optando pelo padrão USB. Para tornar o projeto compatível com a 

maioria dos computadores foi utilizado um conversor serial-USB.     

 Para o projeto do encapsulamento de todos os componentes contidos no módulo 

de controle, foi utilizado o mesmo software aplicado ao projeto mecânico, o Solid Edge 
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ST2
®
.  A Figura (3.18) ilustra a montagem virtual dos componentes do módulo de 

controle.  

 

 

Figura 3.18 – Projeto do encapsulamento dos componentes do módulo de controle 

 

Para a confecção da caixa foram utilizadas chapas de alumínio, passando pelos 

processos de furação, corte e dobramento. Com a finalidade de obter um bom 

acabamento para a caixa do módulo, o alumínio foi revestido com um adesivo plástico 

escovado, ver Fig. (3.19).    

 

Figura 3.19 – Montagem final do módulo de controle  

 

3.3 MEDIÇÃO ESTÁTICA 

 

 O sistema de medição desenvolvido também pode ser utilizado no processo de 

inspeção de peças pós-usinagem, todavia, recomenda-se ou se faz necessário, que a peça 
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a ser medida tenha passado pelo processo de faceamento da base e que a mesma 

juntamente com o sistema de medição esteja sob uma mesa metrológica, evitando ou 

reduzindo desta forma, erros de perpendicularidade como representado na Fig. (3.20).  

 

Figura 3.20 – Alinhamento ideal para evitar o erro de perpendicularidade 

 

 O processo de medição no modo estático inicia-se com o posicionamento da 

peça a ser medida o mais próximo do feixe de luz e para realizar a medição da forma 

mais segura deve-se centralizar a peça com o eixo de simetria do sensor óptico, como 

pode ser visto na Fig. (3.21). 

 

Figura 3.21 – Posicionamento da peça para realizar a medição 

 

 Após o posicionamento adequado da peça, ocorre o acionamento do sistema de 

medição ao pulsar do botão automático presente no módulo de controle, deslocando o 
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sensor óptico no sentido transversal da peça, fazendo uma varredura na mesma. O 

momento em que o feixe de luz é interrompido, iniciando a contagem dos pulsos do 

encoder, é representado na Fig.(3.22).  

 

Figura 3.22 – Instante em que há a detecção da peça 

 

 A finalização da varredura sob a peça é concretizada no instante em que há o 

desbloqueio do feixe de luz, encerrando a contagem dos pulsos, indicando em um 

display o valor do diâmetro da peça medida e simultaneamente emitindo sinais sonoro e 

luminoso, transmitindo o referido valor ao computador e retornando o sistema à posição 

inicial.   

 

Figura 3.23 – Momento em que o sistema indica o diâmetro da peça medida e retorna 

para a posição inicial 
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3.4 MEDIÇÃO DURANTE A USINAGEM 

 

Para a correta utilização do sistema de medição proposto, durante o processo de 

usinagem no torno mecânico, é necessário executar a operação de medição seguindo 

uma determinada sequência de ações. Após toda a configuração e ajustes no torno é 

iniciado o processo de usinagem aproximando a ferramenta da peça, ver a Fig. (3.24). A 

Fig. (3.24b) ilustra a zeragem ou zero peça, após a zeragem o operador ajusta a 

profundidade de corte e inicia-se o deslocamento da ferramenta, manual ou automático,  

no sentido longitudinal da peça. De forma análoga ao que foi descrito sobre 

perpendicularidade no item 3.3, o sistema de medição sem contato instalado no torno, 

estará sujeito ao mesmo erro, recomendando-se uma atenção maior no momento da 

instalação do mesmo. 

 
(a)         (b) 

Figura 3.24 –  (a) Aproximação da ferramenta a peça (b) Zero peça 

 

 No decorrer do desbaste, o sistema de medição deverá ser acionado no momento 

em que a ferramenta encontra-se alinhada com o sistema de medição, como pode ser 

visto na Fig. (3.25a). Deste modo, temos certeza que a medição será realizada após o 

desbaste, ver Fig.(3.25b).  

    

 
(a)          (b) 

Figura 3.25 – (a) Momento em que deve-se acionar o sistema de medição (b) Varredura 

sob a peça 
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Após a medição o sistema indica o diâmetro em um display e retorna para o 

ponto inicial, Fig. (3.26a), ficando pronto para assim que acionado novamente realizar 

uma nova medição, de maneira semelhante ao descrito no item que relata a medição 

estática.      

 
(a)         (b) 

 

Figura 3.26 – (a) Retorno do sistema para a posição inicial (b) Retorno da ferramenta 

para o próximo desbaste 

 

Este procedimento evita que o operador pare a operação da máquina, diminuindo 

o tempo de operação. Outro ponto a ser destacado, além da redução no tempo, é uma 

possível melhoria da ergonomia física e visual deste posto de trabalho (torno mecânico), 

pois o sistema sem contato evita o uso de instrumentos de medição que requerem uma 

postura desconfortável do operador, pois para evitar o erro de paralaxe que geralmente 

ocorre no paquímetro e no micrômetro o operador debruça-se sobre a máquina. Uma 

comparação entre o sistema de medição sem contato proposto e o método tradicional de 

medição com o paquímetro pode ser realizada observando as Figs. (3.27) e (3.28).  
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Figura 3.27 – Operador realizando a medição do diâmetro com o sistema proposto 

 

 

Figura 3.28 – Operador realizando a medição do diâmetro com um paquímetro 
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3.5 Considerações Finais 

 

A estrutura mecânica foi projetada usando da simplicidade e com a finalidade 

de obter estabilidade e robustez para o processo de medição. O emprego do 

microcontrolador mostrou-se eficaz e estável, resultando num funcionamento estável. 

Observando as Figs. (3.27) e (3.28), podemos notar duas importantes vantagens do 

protótipo desenvolvido, pois não há a necessidade de parar a máquina para realizar a 

medição e não há a necessidade que o operador curve-se sobre a máquina. 
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CAPÍTULO 4  

- 

 

RESULTADOS EXPERIMENTAIS E DISCUSSÕES 

 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

Com a finalidade de determinar as características metrológicas do sistema de 

medição desenvolvido, bem como avaliar o desempenho operacional do mesmo, ensaios 

experimentais dinâmico e estático foram realizados. O ensaio experimental estático foi 

realizado em ambiente de laboratório, no qual o protótipo desenvolvido se encontrava 

sob uma mesa metrológica a fim de reduzir o nível de incerteza do processo de medição. 

Já o ensaio dinâmico foi realizado em uma oficina mecânica em um torno mecânico 

universal sob condições bem menos controladas quando comparadas com as condições 

do laboratório. 

Para avaliar o sistema de medição sem contato desenvolvido nesta dissertação, 

medições foram executadas com a finalidade de obter a repetitividade dinâmica e 

estática, reprodutibilidade e estabilidade à longo prazo. Além disso, outro ensaio foi 

realizado com o objetivo de verificar a influência da cor da peça no resultado das 

indicações. 

Para realização dos ensaios supracitados foram usinados dois conjuntos de peças 

que diferem em cores e tamanhos. No primeiro conjunto foram confeccionadas peças 

com mesmo diâmetro e materiais diferentes. No segundo foram usinadas peças de 

alumínio com diâmetros escalonados a fim de avaliar uma determinada faixa de 

medição.  
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4.2 REPETITIVIDADE DO SISTEMA DE MEDIÇÃO (Estático) 

 

Denomina-se repetitividade a faixa de valores simétrica em torno do valor 

médio, dentro da qual o erro aleatório de um sistema de medição é esperado para uma 

dada probabilidade (ALBERTAZZI E SOUSA, 2008). No entanto, as medições para 

estimar o referido parâmetro devem ser efetuadas sob as mesmas condições, sendo esta 

denominada de condições de repetitividade. Tais condições incluem: mesmo 

procedimento de medição, mesmo operador, mesmo instrumento de medição, mesmo 

local e repetições em curto período de tempo. Sendo assim, para estimar tal parâmetro 

do sistema de medição desenvolvido foi aplicada a teoria de William Sealey Gosset, 

conhecida na literatura como distribuição t de Student. 

Como citado anteriormente, foram usinadas cinco peças com os seguintes 

diâmetros nominais: 50,000 mm; 37,000 mm; 22,000 mm; 10,000 mm e 5,000 mm. A 

Fig. (4.1) ilustra o conjunto de peças usinadas com diâmetros diferentes.  

 

 

Figura 4.1 – Peças utilizadas nos experimentos 

 

Antes dos ensaios de repetitividade do sistema de medição, foram estimados os 

Valores Verdadeiros Convencionais (VVC) de cada peça, sendo este determinado com o 

seguinte procedimento: utilizando-se de um paquímetro digital de resolução 0, 010 mm, 
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realizaram-se três medições do diâmetro de cada uma das peças e, só então, foram 

calculados os valores das médias das indicações separadamente, com a finalidade de ter 

um valor mais expressivo do VVC para cada peça. A Tab. (4.1) contém os valores dos 

diâmetros nominais e VVCs obtidos. 

 

Tabela 4.1 – Valores nominais e valores médios obtidos das peças usinadas 

Valor Nominal VVC 

50,000 mm 50,050 mm 

37,000 mm 36,860 mm 

22,000 mm 21,960 mm 

10,000 mm 9, 980 mm 

5,000 mm 5,040 mm 

 

Finalizado tal procedimento, realizaram-se 25 medições em cada uma das peças 

com diâmetros distintos, utilizando o sistema de medição sem contato desenvolvido. A 

Fig. (4.2) ilustra o processo de inspeção para a peça de 22,000 mm. Diante do VVC de 

cada mensurando e das médias das 25 indicações, foram calculados os valores das 

constantes sistemáticas que, quando somada às indicações, compensa a parcela 

previsível do erro.  

 

 

Figura 4.2 – Medição no modo estático da peça de 22,000 mm de diâmetro 
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Após a compensação do erro sistemático sobre os resultados das medições, 

foram obtidos os gráficos das indicações contendo apenas a parcela imprevisível do 

erro, ou seja, os erros aleatórios. Tal erro é caracterizado pela influência de fontes de 

incerteza oriundas do processo de medição, tendo em vista que não se tinha o controle 

das influências das condições ambientais sobre as quais as medições foram realizadas. 

De acordo com Albertazzi e Sousa (2008) por melhor que seja a qualidade do sistema 

de medição, por mais cuidadoso e habilidoso que seja o operador e por mais bem 

controladas que sejam as condições ambientais, ainda assim, em maior ou menor grau, o 

erro de medição estará presente.     

Como citado anteriormente, foram realizados com o sistema desenvolvido 25 

medições e, em virtude da constante aleatória, não se pôde prever qual seria o valor da 

26º indicação caso uma nova medição fosse realizada. Neste caso, com a finalidade de 

obter a faixa de valores dentro do qual o erro aleatório é esperado, foi estimada a 

repetitividade do sistema de medição para uma probabilidade de 99%.  

A repetitividade foi obtida multiplicando-se o desvio padrão (σ) das indicações 

pelo coeficiente de student (t), para a probabilidade de 99% o coeficiente 

correspondente a 25 medições é de 2,787 como pode ser visto na tab. (1) do anexo A. 

Os valores de desvio padrão (s) foram obtidos utilizando a relação:  

  

      
           

 
   

   
 (4.1) 

 Sendo:  

s – desvio-padrão da amostra;  

Ii – i-ésima indicação;  

               – média das indicações;  

n – quantidade de medições. 

Quando calculada a partir de um conjunto de medições repetidas, a incerteza 

padrão (u) corresponde ao desvio padrão (s) da amostra, (ALBERTAZZI e SOUSA 

2008). Abaixo a Eq. (4.2) apresenta o calculo do desvio padrão (s) para a peça de  

9,980 mm (VVC). 

 

            
                

   

    
                              

 

(4.2) 
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 Tendo assim o valor do desvio padrão (s) foi encontrado o valor de 

repetitividade para a peça de diâmetro 9,980 mm. 

            

 

(4.3) 

Sendo:  

Re – repetitividade; 

 t – coeficiente t de Student;  

u – incerteza padrão. 

                                        

 

(4.4) 

 

Uma vez calculada a repetitividade do sistema de medição desenvolvido sob 

condições definidas, foram calculados os limites de controle superior (LSC) e inferior 

(LIC). 

            

 

(4.5) 

                                 

 

(4.6) 

            

 

(4.7) 

                                

 

(4.8) 

 

Sendo:  

    – média das indicações corrigidas;  

LSC – limite superior de controle;  

LIC – limite inferior de controle. 

 

Uma vez obtida os valores de repetitividade e os limites de controle, tornou-se 

possível construir o gráfico da Fig. (4.3). De fato, verifica-se que os erros aleatórios das 

indicações estão contidos dentro dessa faixa, para uma probabilidade de 99,00 %. 
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Figura 4.3 – Gráfico de controle da peça de 9,980 mm de diâmetro  

 

 De acordo com o gráfico da Fig. (4.3) é possível perceber uma consistência nos 

resultados das medições uma vez que estas não ultrapassaram os limites de controle 

estabelecidos. 

 Como citado anteriormente, foram analisadas cinco peças com diâmetros 

distintos, sendo as mesmas relações aplicadas para as demais peças. A Tab. (4.2) 

apresenta os valores: da média das indicações (  ), do desvio padrão (s), da repetitividade 

Re, LSC, LIC e do erro para o conjunto de peças utilizadas no experimento. 

 

Tabela 4.2 – Valores referentes às medições das peças usinadas (medição estática) 

VVC 5,040 mm 9,980 mm 21,960 mm 36,860 mm 50,050 mm 

Valor médio (    ) 5,030 mm 9,979 mm 21,901 mm 36,786 mm 49,962 mm 

Desvio padrão (σ) 5 µm 6,2 µm 5,3 µm 5,4 µm 6,1 µm 

Repetitividade (99%) 14 µm 17,5 µm 15 µm 15,2 µm 17 µm 

LSC 5,054 mm 10,001 mm 21,975 mm 36,875 mm 50,067 mm 

LIC 5,026 mm 9,962 mm 21,886 mm 36,844 mm 50,032 mm 

Erro - 10 µm - 1 µm - 59 µm - 74 µm - 88 µm 
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De acordo com os dados da Tab. (4.2) e as medições realizadas, foi possível 

construir os gráficos de controle para as demais peças/diâmetros. Estes são 

representados pelas Figs. (4.4), (4.5), (4.6) e (4.7). 

 

 
 

Figura 4.4 – Gráfico de controle da peça de 5,040 mm de diâmetro  

 

 

 
 

Figura 4.5 – Gráfico de controle da peça de 21,960 mm de diâmetro  
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Figura 4.6 – Gráfico de controle da peça de 36,860 mm de diâmetro  

 

 
 

Figura 4.7 – Gráfico de controle da peça de 50,050 mm de diâmetro  

 

 Como pode ser visto nos gráficos apresentados nas Fig. (4.3) à (4.7), é possível 

observar uma consistência no resultado das indicações uma vez que todos os valores 

indicados encontram-se inseridos dentro dos limites de controle estabelecidos e, além 

disso, a maioria dos valores de medição encontram-se próximos aos valores de média.   

Ainda de acordo com a Tab. (4.2) o gráfico da Fig. (4.8) ilustra os valores de 

erro sistemático para as cinco faixas de medição inspecionadas. O erro está presente 
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toda vez que o comportamento real de um sistema se afasta do ideal. Albertazzi e Sousa 

(2008) definem o erro de medição como a diferença entre o valor indicado pelo sistema 

de medição e o valor verdadeiro do mensurando. 

Matematicamente, o erro de medição pode ser calculado de uma forma muito 

simples pela Eq. (4.9): 

 

         (4.9) 

Sendo: 

 E – erro de medição; 

    – média das indicação do sistema de medição; 

 VVC – valor verdadeiro convencional. 

O erro de medição pode ser decomposto em duas parcelas: erro sistemático e 

erro aleatório. O erro sistemático corresponde ao valor médio do erro de medição. O 

erro aleatório é a parcela imprevisível do erro de medição, responsável pelas variações 

encontradas em medições repetidas, (ALBERTAZZI e SOUSA, 2008).   

Como pode ser observado na Fig. (4.8) os valores de erro sistemático são 

diferentes para cada faixa de medição, resultando assim em uma compensação diferente 

para estas. Tais parcelas previsíveis do erro foram inseridas no firmware do sistema de 

controle, a fim de ter a compensação adequada para cada faixa de medição. 

 

 

 

Figura 4.8 – Valores do erro sistemático para as faixas de medição inspecionadas  
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 O comportamento do erro sistemático observado na Fig. (4.8), pode ser 

ocasionado por diversos fatores, dentre as possíveis causas, a qualidade da estrutura 

mecânica empregada no projeto apresenta uma contribuição considerável. É notória a 

variação do erro à proporção que se aumenta a faixa de medição, ou seja, ao longo do 

deslocamento do sensor há um acúmulo de erros numa certa proporção, quanto maior o 

deslocamento maior será o erro. Como descrito no item 3.2.2, o elemento responsável 

por converter o movimento de rotação do motor em movimento linear do sensor de 

presença utilizado é um fuso trapezoidal, podendo este apresentar um erro de passo 

devido ao seu processo de fabricação. Segundo Castro e Barros (2011) a exatidão 

dimensional e geométrica dos elementos roscados depende dos erros cinemáticos de 

tornos e de retificadoras de rosca. Os erros cinemáticos podem ser definidos como 

sendo o desvio relativo de movimento entre dois eixos da máquina que deveriam 

apresentar um sincronismo cinemático exato. Preocupados com essa falta de 

sincronismo das máquinas-ferramenta utilizadas na usinagem de elementos roscados, os 

autores citados anteriormente desenvolveram um sistema sem contato de calibração para 

avaliar os erros cinemáticos e de atraso do servoacionamento de tornos CNC através de 

um laser interferométrico.           

 

4.3 REPETITIVIDADE DO SISTEMA DE MEDIÇÃO (Dinâmico) 

 

 No item 4.2 foi avaliada a repetitividade do sistema desenvolvido no ambiente 

de laboratório, ou seja, com uma quantidade de interferências bem reduzidas quando 

comparado com o ambiente de uma oficina mecânica. Albertazzi e Souza (2008) 

afirmam que as condições ambientais em que as medições são efetuadas podem afetar o 

seu resultado. Alterações de temperatura, por exemplo, podem modificar o mensurando: 

a dilatação térmica mudará o valor de um comprimento a medir, o valor da resistência 

elétrica de um resistor ou volume de um líquido a ser medido. A temperatura pode 

também modificar o sistema de medição.   

 Para avaliar a repetitividade sob condições operacionais e ambientais menos 

controladas, o protótipo foi instalado em um torno mecânico universal para realizações 

das medições com a máquina ferramenta em operação, avaliando assim a influência da 

vibração da máquina no processo de medição.  Na Fig. (4.9) pode ser observado a 

montagem do protótipo no barramento transversal do torno e no canto superior esquerdo 

o módulo de controle. 
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Figura 4.9 – Sistema de medição instalado em um torno mecânico universal 

  

  O procedimento realizado para estimar a repetitividade no modo dinâmico foi o 

mesmo do teste estático, ou seja, novamente foram realizadas 25 medições pelo mesmo 

operador com as mesmas peças. Como descrito anteriormente para avaliar a 

repetitividade é necessário manter constante algumas características do processo de 

medição, portanto, neste experimento as peças não foram submetidas à usinagem, pois 

teriam seus diâmetros modificados, invalidando o referido experimento. As peças 

passaram tão somente pela ação de rotação do torno, de 390 rpm para todas as peças. 

   Realizadas as medições, compomos a Tab. (4.3) e os gráficos das Figs. (4.10) à 

(4.15). 

Tabela 4.3 – Valores referentes às medições das peças no modo dinâmico 

VVC 5,040 mm 9,980 mm 21,960 mm 36,860 mm 50,050 mm 

Valor médio (    ) 5,063 mm 10,002 mm 21,998 mm 36,906 mm 50,126 mm 

Desvio padrão (σ) 5 µm 6,5 µm 7,8 µm 10,5 µm 13,7 µm 

Repetitividade (99%) 14 µm 18 µm 21 µm 29,5 µm 28 µm 

LSC 5,054 mm 9,998 mm 21,981 mm 36,889 mm 50,088 mm 

LIC 5,025 mm 9,961 mm 21,938 mm 36,830 mm 50,011 mm 

Erro 23 µm 22 µm 38 µm 46 µm 76 µm 
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Figura 4.10 – Gráfico de controle da peça de 5,040 mm de diâmetro (medição dinâmica) 

 

 

 

Figura 4.11 – Gráfico de controle da peça de 9,980 mm de diâmetro (medição dinâmica) 
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Figura 4.12 – Gráfico de controle da peça de 21,960 mm de diâmetro  

(medição dinâmica) 

 

 

 

Figura 4.13 – Gráfico de controle da peça de 36,860 mm de diâmetro  

(medição dinâmica) 
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Figura 4.14 – Gráfico de controle da peça de 50,050 mm de diâmetro  

(medição dinâmica) 

 

 

 

Figura 4.15 – Erro sistemático para as faixas de medição inspecionadas no torno 

De acordo com os gráficos das indicações e os dados da Tab. (4.3) o sistema 

também apresentou boa repetitividade no modo dinâmico. Houve uma variação 

insignificante no valor da repetitividade para as peças com diâmetro de 5,040 mm,  

9,980 mm e 21,960 mm, entretanto para as peças com diâmetro de 36,980 mm e 50,050 

mm a repetitividade aproximadamente dobrou. Podemos supor que este fato está 
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relacionado, principalmente, com a vibração da máquina-ferramenta, pois a amplitude 

da vibração gerada pela rotação da peça apresenta relação com a força centrífuga, ou 

seja, quanto maior a massa da peça, maior será essa força, como é o caso das duas peças 

com maiores diâmetros.  

Comparando os gráficos dos erros sistemáticos das Figs. (4.8) e (4.15) nota-se 

outro ponto discordante entre o ensaio estático e o dinâmico, o gráfico da Fig. (4.15) 

correspondente ao ensaio dinâmico, apresenta em todas as indicações um valor de erro 

positivo, ou seja, indica valores maiores que os VVCs. Possivelmente, esse fato ocorreu 

devido a influência da vibração da máquina e do posicionamento do protótipo em 

relação à peça, tendo em vista que a inclinação entre a peça e o protótipo gera um erro 

de perpendicularidade o que resulta em uma indicação de diâmetro maior.  

 

4.4 INFLUÊNCIA DA COR DA PEÇA NAS INDICAÇÕES 

 

Com a finalidade de investigar a influência das diferentes cores dos materiais 

nos resultados das indicações, mais especificamente nos valores de erro e repetitividade, 

usinaram-se três peças com o mesmo diâmetro nominal de 11,850 mm para cada um dos 

materiais descritos: aço, bronze e nylon preto. A motivação para realização deste teste 

originou-se pelo fato de utilizar um sensor óptico para detectar a peça, podendo assim a 

cor do mensurando influenciar na resposta do fotodiodo do sensor óptico.  

O VVC do diâmetro de cada peça e os parâmetros destacados na Tab. (4.4) 

foram obtidos de maneira análoga ao experimento descrito no item 4.2 deste capítulo.   

 

Tabela 4.4 – Valores referentes às medições das peças de cores diferentes  

Peça (VVC) Aço (11,850 mm) Bronze (11,830 mm) Nylon preto(11,830 mm) 

Valor médio (    ) 11,827 mm 11,804 mm 11,814 mm 

Desvio padrão (σ) 4,2 µm 4,4 µm 4,2 µm 

Repetitividade (99%) 15,3 µm 12,3 µm 11,4 µm 

LSC 11,845 mm 11,842 mm 11,861 mm 

LIC 11,814 mm 11,817 mm 11,838 mm 

Erro - 23 µm - 26 µm - 16 µm 
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Figura 4.16 – Gráfico de controle para peça de aço (11,850 mm) 

 

 

 

Figura 4.17 – Gráfico de controle para peça de bronze (11,830 mm) 
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Figura 4.18 – Gráfico de controle para peça de nylon (11,830 mm) 

 

Como pode ser observado nos gráficos das Fig. (4.16) à (4.18) e na Tab. (4.4), os 

valores estimados de repetitividade encontram-se próximos, podendo assim afirmar que 

a cor do material não influencia nos resultados das medições realizados com o sistema 

proposto. 

4.5 ANALISE DA REPRODUTIBILIDADE COM OPERADORES DISTINTOS  

 

 Com o intuito de investigar a influência de operadores distintos nos resultados 

das indicações do protótipo, um experimento de reprodutibilidade foi desenvolvido. A 

reprodutibilidade segundo o Guia para a Expressão da Incerteza de Medição 

(INMETRO, 2003) é o grau de concordância entre os resultados das medições de um 

mesmo mensurando, efetuadas sob condições modificadas de medição. Para que uma 

expressão de reprodutibilidade seja válida é necessário que sejam especificadas as 

condições modificadas, podendo estas serem: princípio de medição, método de 

medição, observador, instrumento de medição, padrão de referência, local, condições de 

utilização e tempo.  

Neste procedimento foram analisados os resultados das medições realizadas por 

dois operadores no modo estático. Cada operador realizou 25 medições sob a peça de 

21,960 mm. Com base nos valores das indicações foram obtidos os dados da Tab. (4.5) 
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e construído o gráfico da Fig. (4.19), utilizando o mesmo método de avaliação dos 

experimentos apresentados anteriormente.  

 

Tabela 4.5 – Valores referentes às medições realizadas por operadores distintos 

 Operador 1 Operador 2 

Peça(VVC) 21,960 mm 21,960 mm 

Valor médio (    ) 21,901 mm 21,912 mm 

Desvio Padrão (σ) 5,3 µm 5,2 µm 

Repetitividade (99%) 14,8 µm 14,7 µm 

LSC 21,974 mm 21,974 mm 

LIC 21,945 mm 21,945 mm 

Erro -59 µm -48 µm 

 

É importante destacar que no gráfico da Fig. (4.19),  as linhas correspondentes a 

cada operador são representadas por cores diferentes: a cor azul evidenciando as 

medições do operador 1 e a cor vermelha as medições do operador 2. 

 

 
 

Figura 4.19 – Gráfico de controle para operadores distintos 
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De acordo com a Tab. (4.5), pode-se observar que os valores de repetitividade 

para cada operador estão bem próximos, apesar de não ser utilizado cilindro padrão e 

não se ter um controle das condições do ambiente no qual foram realizadas as medições. 

Sendo assim, pode-se afirmar que não há uma influência dos operadores envolvidos no 

experimento. Outro ponto importante a ser destacado no gráfico da Fig. (4.19) é que 

nenhuma das indicações ultrapassou os limites de controles estabelecidos. Ao final é 

possível concluir que o sistema apresenta uma boa reprodutibilidade para operadores 

distintos. 

 

4.6 ENSAIO EM DIAS DISTINTOS (Reprodutibilidade) 

 

 Após analisar a reprodutibilidade do sistema de medição com operadores 

distintos, outro procedimento experimental foi realizado com a finalidade de verificar 

este mesmo parâmetro para dias distintos. Neste ensaio, 25 medições foram realizadas 

pelo mesmo operador e repetidas num intervalo de tempo de 30 dias.  

 Do primeiro dia de medições realizadas foram extraídos os dados que compõem 

a Tab.(4.2) e os gráficos das Figs. (4.3) à (4.7). Porém, para facilitar a leitura do texto, 

os dados da Tab. (4.2) serão apresentados novamente na Tab. (4.6) para serem 

comparados com os dados da Tab.(4.7) referente ao trigésimo dia onde se obteve o 

segundo conjunto de medições. 

 

Tabela 4.6 – Valores referentes às medições realizadas no 1º dia  

Peças (Ø)VVC 5,040 mm 9,980 mm 21,960 mm 36,860 mm 50,050 mm 

Valor médio (    ) 5,030 mm 9,979 mm 21,901 mm 36,786 mm 49,962 mm 

Desvio padrão (σ) 5 µm 6,2 µm 5,3 µm 5,4 µm 6,1 µm 

Repetitividade 14 µm 17,5 µm 15 µm 15,2 µm 17 µm 

LSC 5,054 mm 10,001 mm 21,975 mm 36,875 mm 50,067 mm 

LIC 5,026 mm 9,962 mm 21,886 mm 36,844 mm 50,032 mm 

Erro - 10 µm - 1 µm - 59 µm - 74 µm - 88 µm 
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Tabela 4.7 – Valores referentes às medições realizadas no 30º dia  

Peças (Ø)VVC 5,040 mm 9,980 mm 21,960 mm 36,860 mm 50,050 mm 

Valor médio (    ) 5,025 mm 9,978 mm 21,902 mm 36,786 mm 49,957 mm 

Desvio padrão (σ) 4 µm 5,1 µm 4,8 µm 5,7 µm 7,2 µm 

Repetitividade 10 µm 14,4 µm 13,4 µm 16 µm 20 µm 

LSC 5,050 mm 9,994 mm 21,973 mm 36,876 mm 50,070 mm 

LIC 5,030 mm 9,965 mm 21,946 mm 36,843 mm 50,029 mm 

Erro -15 µm -2 µm -58 µm 74 µm 93 µm 

 

 Após realizado o segundo conjunto de medições e com base nos valores das 

Tabs. (4.6) e (4.7) foram plotados os gráficos de controle para os comprimentos de 

peças avaliados. Os referidos gráficos apresentados nas Figs. (4.20) à (4.24) destacam 

os valores de média, as indicações dos dois momentos distintos e os limites de controle 

(superior e inferior). Nos gráficos de controle abaixo as linhas na cor azul correspondem 

às indicações realizadas no primeiro dia e as linhas na cor vermelha as do trigésimo dia.  

 

Figura 4.20 – Gráfico de controle das medições em dias distintos da peça de 5,040 mm 

de diâmetro 

 

5,010 

5,015 

5,020 

5,025 

5,030 

5,035 

5,040 

5,045 

5,050 

5,055 

5,060 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 

In
d

ic
aç

õ
es

 (m
m

) 

Gráfico de Controle 

mm2º LSC2º LIC2º Média mm1º LSC1º LIC1º 



96 

 

 

Figura 4.21 – Gráfico de controle das medições em dias distintos da peça de 9,980 mm 

de diâmetro 

 

Figura 4.22 – Gráfico de controle das medições em dias distintos da peça de 21,960 mm 

de diâmetro 
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Figura 4.23 – Gráfico de controle das medições em dias distintos da peça de 36,860 mm 

de diâmetro 

 

Figura 4.24 – Gráfico de controle das medições em dias distintos da peça de 50,050 mm 

de diâmetro 

 

Para este experimento o sistema de medição sem contato apresentou boa 

reprodutibilidade, pois as indicações e os valores de repetitividade apresentam um 

comportamento semelhante para os dois períodos de avaliação.  
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4.7 ESTABILIDADE A LONGO PRAZO 

 

 Segundo Albertazzi e Souza (2008) a estabilidade do processo de medição é um 

aspecto muito importante a ser avaliado. A estabilidade é a chave para a previsibilidade 

do comportamento do processo de medição. Este parâmetro é avaliado através de um 

ensaio periódico, utilizando um padrão ou amostra de referência. Medições repetidas 

são realizadas em momentos distintos para determinar a tendência. A variação da 

tendência ao longo do tempo é utilizada para diagnosticar a estabilidade do processo de 

medição. De acordo com Guerra (2004), as cartas de controle de média e amplitude são 

bastante indicadas para este tipo de análise. Com o objetivo de verificar a estabilidade 

de longo prazo do sistema de medição sem contato, uma série de medições foram 

realizadas em momentos/dias distintos. Neste ensaio foram utilizadas as peças com os 

seguintes VVCs: 5,040 mm e 36,860 mm. As referidas peças foram inspecionadas cinco 

vezes consecutivas em cada momento.  Nas Tabs. (4.8) e (4.9) podem ser observados os 

dias em que as medições foram realizadas e as suas respectivas indicações. 

Tabela 4.8 – Dias e indicações do teste de estabilidade para a peça de 5,040 mm  

Dia Indicações (mm) Média(mm) Amplitude 

01/09/11 5,034  5,042 5,031 5,046 5,037 5,038 15 µm 

12/09/11 5,041 5,046 5,041 5,039 5,046 5,042 7 µm 

03/10/11 5,042 5,037 5,046 5,041 5,042 5,042 9 µm 

20/10/11 5,038 5,042 5,035 5,037 5,037 5,038 5 µm 

28/10/11 5,047 5,033 5,047 5,035 5,040 5,040 14 µm 

 

Tabela 4.9 – Dias e indicações do teste de estabilidade para a peça de 36,860 mm  

Dia Indicações (mm) Média(mm) Amplitude 

01/09/11 36,859 36,859 36,860 36,864 36,862 36,861 5 µm 

12/09/11 36,865 36,862 36,869 36,867 36,857 36,864 12 µm 

03/10/11 36,854 36,862 36,862 36,855 36,859 36,858 8 µm 

20/10/11 36,862 36,865 36,862 36,865 36,865 36,864 3 µm 

28/10/11 36,869 36,859 36,859 36,865 36,869 36,864 10 µm 
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A partir dos valores das Tabs (4.8) e (4.9) e utilizando as Eqs. (4.10) e (4.11) 

foram encontrados respectivamente os valores de     (média das médias) e   n (média 

das amplitudes) para cada peça, abaixo a Tab (4.10) apresenta estes valores. 

    
       

 
 (4.10) 

  

    
           

 
 (4.11) 

 

 

Tabela 4.10 – Valores das médias (média das médias e  média das amplitudes)   

 Peça 1 (5,040 mm) Peça 2 (36,860 mm) 

    5,04 mm 36, 862 mm 

    10 µm 8 µm 

 

 O passo seguinte foi a obtenção dos valores de limite superior de controle (LSC) 

e limite inferior de controle (LIC) para as cartas das médias. Estes limites são 

encontrados aplicando-se as Eqs. (4.12) e (4.13). O valor da constante    nas equações 

a seguir, foi extraído da Tab. (A2) do Anexo A (ALBERTAZZI e SOUSA, 2008).  

LSC =            (4.12) 

  

LIC =            (4.13) 

 

Então: 

 Para a peça de 5,040 mm: 

LSC = 5,04 + 0,01 . 0,577 = 5,045 mm 

LIC = 5,04 - 0,01 . 0,577 = 5,034 mm 
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 Para a peça de 36,860 mm: 

LSC = 36,862 + 0,008 . 0,577 = 36,866 mm 

LIC = 36,862 - 0,008 . 0,577 = 36,857 mm 

Na carta das amplitudes, o LSC e o LIC são determinados pelas equações (4.14) e 

(4.15), respectivamente: 

LSC =         (4.14) 

  

LIC =         (4.15) 

Sendo: D4 e D3 – Constantes tabeladas também inseridas na Tab. (A.2) do anexo 

A desta dissertação. 

Calculando os limites de controle das cartas das amplitudes para os três 

comprimentos de peças, tem-se: 

Então: 

 Para a peça de 5,040 mm: 

LSC = 0,01 . 2,155 = 0,021 mm 

LIC = 0,01 . 0 = 0,000 mm 

 Para a peça de 36,860 mm: 

LSC = 0,008 . 2,155 = 0,017 mm 

LIC = 0,008 . 0  = 0,000 mm 

Conhecidos os valores das médias e amplitudes e dos respectivos limites de 

controle, são traçadas as cartas de controle das médias e das amplitudes, Figs. (4.25) à 

(4.28).  
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Figura 4.25 – Carta das médias para a peça de 5,040 mm de diâmetro 

 

Figura 4.26 – Carta das Amplitudes para a peça de 5,040 mm de diâmetro 

 

Figura 4.27 – Carta das médias para a peça de 36,860 mm de diâmetro 
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Figura 4.28 – Carta das Amplitudes para a peça de 36,860 mm de diâmetro 

 

Analisando as cartas das médias e das amplitudes pode-se afirmar que o 

processo de medição é estável no período avaliado, pois nas cartas de médias não se 

percebe nenhuma tendência que indique a presença de alguma causa de variação 

especial. Não se percebem, também, pontos fora dos limites de controle em nenhuma 

das cartas. 

4.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo foram apresentados todos os procedimentos experimentais 

realizados com o protótipo do sistema de medição sem contato desenvolvido, bem como 

os resultados obtidos em cada um deles. Percebe-se que o protótipo de sistema de 

medição sem contato, apresentou boa: repetitividade, reprodutibilidade e estabilidade a 

longo prazo. 
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CAPÍTULO 5  

- 

 

CONCLUSÕES 

 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo o estudo das técnicas de medição sem contato 

em processo de fabricação e, além disso, projeto e desenvolvimento de um sistema de 

medição à laser para inspeção do diâmetro de peças no processo de usinagem em um 

torno mecânico.  

Nas técnicas de medição sem contato destacam-se as que utilizam a tecnologia 

óptica como princípio de medição, uma vez que estas apresentam uma maior 

versatilidade em relação às outras. Um componente fundamental para as técnicas 

ópticas de medição é o CCD, pois este evoluiu muito, motivado pelo seu emprego em 

equipamentos como: máquinas fotográficas, vídeo filmadoras, fax, copiadoras, entre 

outras. Atualmente duas técnicas de medição merecem destaque, são elas: a 

triangulação à laser, que atende uma ampla gama de aplicações sendo ela confiável e 

consolidada, uma vez que esta não é apenas utilizada na medição em processo, mas 

também na engenharia reversa, e a técnica do tipo visão de máquina que é bastante 

promissora, pois um fator importante para sua disseminação e diminuição de custos é a 

evolução da eletrônica e informática, tendo em vista que estas ocorrem de forma 

acelerada. 

No projeto e desenvolvimento do sistema de medição se fez necessário 

desenvolver uma estrutura mecânica, um módulo de controle e um firmware em 

linguagem C de programação. 

Após concluir a montagem do sistema de medição, procedimentos experimentais 

foram realizados com o objetivo de obter as características metrológicas do mesmo. 
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Para avaliação foram realizados experimentos estáticos e dinâmicos. Com base neste 

contexto, as principais conclusões deste trabalho de dissertação são: 

 

- No ensaio de repetitividade do sistema de medição no modo estático foi possível 

verificar uma boa repetitividade na faixa de medição inspecionada. Com os mesmos 

resultados das indicações obtidas para este experimento, verificou-se que o erro 

sistemático é proporcional ao deslocamento do sistema, necessitando de uma 

determinada compensação para cada faixa.  

- No ensaio de repetitividade no modo dinâmico, o sistema de medição proposto 

apresentou uma repetitividade semelhante para as peças com diâmetros menores, porém 

para as duas peças com diâmetros maiores a repetitividade aproximadamente dobrou, 

entendendo que quanto menor o valor de repetitividade melhor é essa característica, 

podemos afirmar que a repetitividade para as peças com diâmetros maiores no modo 

dinâmico não é tão boa quanto no modo estático. Dentre os diversos fatores que 

influenciaram esse resultado podemos destacar as condições dinâmicas da máquina- 

ferramenta. Também observou-se que o erro sistemático foi positivo em todas as 

indicações,  o que provavelmente ocorreu sob a influência da vibração da máquina-

ferramenta e do posicionamento do protótipo durante a  instalação. 

- No procedimento experimental para análise da influência das cores de peças na 

repetitividade do sistema, observou-se que não houve variação neste parâmetro, 

podendo afirmar que a cor do material não é um fator que pode influenciar nos 

resultados das indicações. 

- Para o ensaio de reprodutibilidade com operadores distintos foi possível verificar que 

os valores de repetitividade estão bem próximos, ou seja, não houve influência dos 

operadores envolvidos no experimento. Este fato se deve ao processo automático de 

medição do sistema que, quando comparado com os equipamentos de medição 

convencionais (por exemplo: paquímetro e/ou micrômetro), isso poderia não acontecer. 

- Para o ensaio de reprodutibilidade em dias distintos, verificou-se uma consistência nos 

resultados das indicações entre os dois dias, podendo assim concluir que o protótipo 

apresentou uma boa reprodutibilidade. 

- No ensaio de estabilidade a longo prazo foi possível atestar que o sistema de medição 

se mostrou estável no período avaliado, uma vez que  as cartas de controle de média e 

amplitude não mostraram tendências que indicasse a presença de causas de variação 
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especial, tendo em vista que nenhum dos pontos ultrapassaram os limites de controle 

estabelecidos.  

O presente trabalho de dissertação apresentou as principais técnicas de medição 

sem contato aplicadas aos processos de fabricação, destacando-se dentre as técnicas 

ópticas, temos a triangulação laser e os sistemas de visão de máquina. Para melhor 

compreensão da utilização e funcionamento de um sistema de medição sem contato, foi 

projetado e desenvolvido um protótipo de um sistema de medição óptico, para a 

inspeção do diâmetro de peças. Foram realizados experimentos afim de obter algumas 

características metrológicas do sistema proposto, como: repetitividade e 

reprodutibilidade. Também foi verificada a influência da cor do material das peças no 

valor de repetitividade.          

Adicionalmente, o sistema contribui para a diminuição do tempo de operação da 

máquina e de problemas ergométricos aos operadores. 

  

5.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Utilização de mais um eixo de deslocamento do sistema para inspeção de peças 

com diâmetros escalonados. 

 Aplicação de componentes ópticos de melhor desempenho, principalmente para 

obter-se um feixe de luz com melhores características ópticas.  

 A comparação do sistema de medição desenvolvido com outro sistema de 

medição sem contato de melhores características metrológicas.   

 Utilização de um sistema de aquisição de dados mais robusto para utilização de 

um deslocamento mais rápido do sistema de medição. 

 Analisar a influência da vibração da máquina-ferramenta nas indicações do 

protótipo.     
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ANEXO A 

 

A.1 COEFICIENTES t DE STUDENT (ALBERTAZZI E SOUSA, 2008) 

 

Graus de 

Liberdade 

σ 

68,27 % 

1,96 σ 

95 % 

2,00 σ 

95,45 % 

2,58σ 

99,00 % 

3,00 σ 

99,73 % 

1 1,837 12,706 13,968 63,656 235,811 

2 1,321 4,303 4,527 9,925 19,206 

3 1,197 3,182 3,307 5,841 9,219 

4 1,142 2,776 2,869 4,604 6,620 

5 1,11 2,571 2,649 4,032 5,507 

6 1,091 2,447 2,517 3,707 4,904 

7 1,077 2,365 2,429 3,499 4,530 

8 1,067 2,306 2,366 3,355 4,277 

9 1,059 2,262 2,320 3,250 4,094 

10 1,053 2,228 2,284 3,169 3,957 

11 1,048 2,201 2,255 3,106 3,850 

12 1,043 2,179 2,231 3,055 3,764 

13 1,040 2,160 2,212 3,012 3,694 

14 1,037 2,145 2,195 2,977 3,636 

15 1,034 2,131 2,181 2,947 3,586 

16 1,032 2,120 2,169 2,921 3,544 

17 1,030 2,110 2,158 2,898 3,507 

18 1,029 2,101 2,149 2,878 3,475 

19 1,027 2,093 2,140 2,861 3,447 

20 1,026 2,086 2,133 2,845 3,422 

25 1,020 2,060 2,105 2,787 3,330 

30 1,017 2,042 2,087 2,750 3,270 

35 1,014 2,030 2,074 2,724 3,229 
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A.2 CONSTANTES PARA OS CÁLCULOS DOS LIMITES DE CONTROLE DAS 

CARTAS DE MÉDIA E AMPLITUDE (ALBERTAZZI E SOUSA, 2008) 

 

Nº de observações 

por grupo 
A2 D3 D4 

2 1,880 0 3,267 

3 1,023 0 2,575 

4 0,729 0 2,282 

5 0,577 0 2,155 

6 0,483 0 2,004 

7 0,419 0,076 1,924 

8 0,373 0,136 1,864 

9 0,337 0,184 1,816 

10 0,308 0,223 1,777 

11 0,285 0,256 1,744 

12 0,266 0,284 1,716 

13 0,249 0,308 1,692 

14 0,235 0,329 1,671 

15 0,223 0,348 1,652 

 


