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RESUMO
Este trabalho de conclusão de curso apresenta as etapas de desenvolvimento do
projeto de um sistema laser de medição de baixo custo para grandes dimensões com
o objetivo de acompanhamento de obras na construção civil. Para esse objetivo foram
utilizados princípios empregados em equipamentos que operam sob um sistema de
coordenadas esféricas, medindo dois ângulos e uma distância até o alvo. Com essas
informações é possível localizar um ponto no espaço e utilizá-lo para adquirir
informações como distância, área e perpendicularidade, aplicando equações da
geometria analítica. Através da metodologia de projeto PRODIP (Projeto de
Desenvolvimento Integrado de Produtos), desenvolveram-se etapas de pesquisas do
produto, seleção dos materiais e componentes necessários para validação do
conceito utilizando recursos de software. Com os resultados obtidos pelas simulações,
pesquisas de mercado e ensaios, foi possível projetar um sistema laser de medição
de baixo custo que atenda aos requisitos de projeto.
Palavras-chave: Sistema laser de medição. Grandes geometrias. Acompanhamento
de obras. PRODIP.

ABSTRACT
This course conclusion paper presents the stages of development of the project for a
low-cost laser measurement system for large dimensions with the objective of
monitoring works in constructions. For this purpose, principles used in equipment
operating under a spherical coordinate system were used, measuring two angles and
a distance to the target. With this information, it is possible to locate a point in space
and use it to acquire information such as distance, area and perpendicularity, applying
equations of analytical geometry. Through the PRODIP (Projeto de Desenvolvimento
Integrado de Produtos), stages of product research, selection of materials and
components necessary to validate the concept using software resources were
developed. With the results obtained by simulations, market research and tests, it was
possible to design a low-cost laser measurement system that meets the design
requirements.
Keywords: Laser measuring distance. Large geometries. Constructions monitoring.
PRODIP.
.
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1.

INTRODUÇÃO
Desde a sua origem a construção civil constitui uma parcela expressiva na

economia e cultura de um país. Apesar do mercado atual disponibilizar tecnologias
inovadoras para o setor, a maior parte dos canteiros de obras brasileiros ainda utilizam
métodos pouco produtivos e arcaicos, resultando em obras de longa duração e caras.
Mão de obra barata, ambiente insalubre e grandes tolerâncias contribuem para esse
cenário de resistência a modernização.
Diante deste cenário, a construção civil é um campo extremamente
promissor para implementação de novas tecnologias, pois engloba diversos campos
de estudos. Entre eles a metrologia atua como um diferencial tecnológico por inferir
características como padronização e qualidade tanto na fase de planejamento quanto
no acompanhamento de obras. Nesse campo destacam-se os sistemas laser de
medição, solução difundida para medição de grandes geometrias.
As vantagens dos sistemas supracitados, quando comparados às
máquinas de medir por coordenadas (MMC), são economia e flexibilidade. Entretanto,
para a maioria das aplicações da construção civil, esses equipamentos representam
soluções caras, dificultando a aquisição de novas tecnologias pelo setor, cujo nível de
precisão mais flexível admite utilizar aparatos de medição pouco produtivos como
prumo, trena etc.
A fim de propor um equipamento de baixo custo para medições de grandes
geometrias, esse trabalho analisa os conceitos para chegar a uma solução que atenda
os níveis de precisão do mercado sem comprometer o custo do equipamento. Com
esse objetivo, serão utilizados como inspiração sistemas de medição que têm seu
princípio de operação baseado num sistema de coordenadas esférico que mede dois
ângulos e uma distância até um alvo.
Para o estudo da criação desse produto será utilizada a metodologia
PRODIP (Projeto de Desenvolvimento Integrado de Produtos), sendo os capítulos
divididos entre as etapas de projeto que compõem essa metodologia. O capítulo dois
foi inserido para detalhar a metodologia utilizada e não faz parte das etapas de
desenvolvimento de produto.
Em seguida, o capítulo três inicia a primeira etapa de projeto, no qual
abordará a problemática de trabalho, a fundamentação teórica, informações sobre o
mercado e os requisitos de projeto. O capítulo quatro reúne uma discussão acerca
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das possíveis soluções tecnológicas para construção do aparato, sendo essa decisão
fundamentada nos requisitos de projeto.
Por último, o capítulo cinco inicia o projeto preliminar, que é a última etapa
antes da construção do produto. Nesse capítulo serão discutidos a configuração final
do projeto e como deve ocorrer a integração entre partes de hardware, software e
mecânica. Ao final do capítulo é apresentada uma tabela com o custo necessário para
construção do aparato e discutido os níveis de precisão do equipamento após os
resultados de uma simulação utilizando recursos de softwares.
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2.

METODOLOGIA DE PROJETO
O projeto de desenvolvimento integrado de produtos (PRODIP) é um

processo industrial utilizado para criação de novos produtos, ordenando as etapas de
forma sistematizada (BACK et al, 2008). Essa metodologia surgiu da necessidade de
apresentar as etapas de processo de forma estruturada, baseadas em pesquisas que
buscam identificar desde as necessidades dos consumidores, na etapa inicial de
projeto, até o descarte do produto. Este modelo surgiu graças as experiências de
pesquisa, estudo e ensino no Núcleo de Desenvolvimento Integrado de Produto
(NeDIP) do Departamento de Engenharia Mecânica da UFSC (BACK et al, 2008).
De forma sucinta, as etapas de projeto desenvolvem-se em três processos:
planejamento, projetação e implementação, conforme ilustrado na Figura 1. A solução
proposta por este trabalho contempla a etapa de projetação, englobando as fases de
projeto informacional, projeto conceitual e projeto preliminar.
Figura 1 - Modelo PRODIP

Fonte: (OLIGARI, 2019)

O projeto informacional é a primeira fase do desenvolvimento de um
produto. Seu objetivo é dispor as características do equipamento, a justificativa do
projeto, os conceitos que definem o produto e uma análise de como o mercado
funciona e quais são as soluções já existentes. Em seguida o projeto conceitual define
as soluções tecnológicas do produto com base na função global e nas subfunções do
mesmo.
Na divisão seguinte, no projeto preliminar, é determinada a configuração
do produto, seu esboço 3D, design e estrutura a fim de cumprir as especificações de
projeto. Esse capítulo integra as funções do produto, definindo sua arquitetura,
aspectos de qualidade, segurança e ergonomia. Em seguida, o projeto detalhado
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apresenta os desenhos técnicos do projeto mecânico, assim como também a
quantidade de componentes necessários para montagem. Essa etapa de projeto não
será abordada, pois a construção do equipamento não é escopo desse trabalho.
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3.

PROJETO INFORMACIONAL
A primeira etapa de projeto deve ser o levantamento dos requisitos e

restrições do produto baseados na definição do problema, nos princípios que definem
o produto e nas necessidades do mercado.
3.1.

Definição do problema
A construção civil destaca-se por ser um dos setores mais importantes para

o desenvolvimento econômico de um país. Apesar de ainda resistir a abordagens e
aplicação de novas tecnologias, é uma área extremamente promissora em
oportunidades de modernização, pois engloba diversos estudos como ciência dos
materiais, engenharia mecânica e mecatrônica aplicada ao maquinário, topografia,
metrologia entre outros (PORTO; KALDEC, 2018).
Mesmo sendo uma prática muito antiga, este setor pouco mudou seus
métodos de produção manual, principalmente nos países em desenvolvimento como
o Brasil. A prática de trabalhar com objetos pesados e de grandes dimensões, mão
de obra barata, ambiente insalubre e grandes tolerâncias justificam a resistência de
algumas empresas para explorar novas soluções tecnológicas.
Sendo assim, apesar de já existirem comercialmente equipamentos de
medição modernos como as estações totais robotizadas, receptores GNSS, níveis e
drones, estes apresentam a desvantagem de ter seu custo elevado, desmotivando
muitos usuários ao seu uso e, com isso, levando a utilização de métodos de medição
pouco produtivos caracterizados pelo baixo nível de precisão exigidos na construção
civil.
Esta característica da indústria de construção civil tem impacto na
produtividade dos processos, limitando a modernização. Suas consequências
refletem num setor pouco competitivo e contribui negativamente para a economia do
país, pois o setor ocupa um papel importante no panorama econômico brasileiro.
Segundo um estudo de 2013 divulgado o Brasil é apresentado como um dos países
que menos evoluiu no quesito produtividade da mão de obra na construção civil entre
os anos 2000 e 2013 (FIESP, 2016), como ilustrado na Figura 2.
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Figura 2 - Evolução da produtividade do trabalho na construção civil entre 2000 e 2013 em (%)
ao ano

Fonte: (FIESP, 2016)

Entretanto, muitos desperdícios poderiam ser evitados na cadeia produtiva
da construção civil por meio de medições mais confiáveis e eficientes realizadas
durante todas as fases de execução de uma obra. Neste cenário, a metrologia
dimensional desempenha papel importante para o desenvolvimento do potencial
tecnológico de empresas e instituições de ensino na criação de produtos que
garantam qualidade e padronização.
Desta maneira, este projeto de produto tem o intuito de fomentar as
pesquisas de novas tecnologias para a construção civil, especialmente no controle de
erros de medições em obras, oferecendo uma solução tecnológica de baixo custo. O
equipamento proposto tem como inspiração conceitos já bem consolidados nesta
área, utilizados em aparatos como estações totais, teodolitos e laser tracker1, que
serão definidos no tópico 3.4.

1 Sistema que utiliza um interferômetro laser e o rastreamento de um alvo móvel. Será
definido no tópico 3.4.3.

7

3.2.

O produto
Define-se o produto como um sistema laser de medição para grandes

geometrias no acompanhamento de obras na construção civil. A grande vantagem
dos sistemas laser de medição em relação às máquinas de medição por coordenadas
(MMC) é a flexibilidade, pois quando aplicadas a objetos de grandes dimensões essas
tornam-se pouco flexíveis por necessitarem de um grande espaço de alocação, além
de terem o custo muito elevado. Isso justifica o crescimento dos sistemas laser de
medição para atender a demandas onde o objeto inspecionado é demasiado grande
ou complexo.
Além disso, os sistemas de medição que utilizam laser são portáteis e não
necessitam de um apalpador físico, podendo alcançar grandes distâncias. Alguns
dispositivos, como o laser tracker, podem alcançar de 0,5 m até 250 m. Para
compreender o alcance dos sistemas laser de medição, a distância entre a Terra e a
Lua, foi medida pelos astronautas da Apollo 16 utilizando o tempo de voo da luz:
Os astronautas da Apollo 16 instalaram em vários locais na Lua espelhos
chamados retrorrefletores de laser. Quando um raio laser da Terra atinge o
espelho e se reflete, o tempo do percurso de ida e volta pode ser medido com
precisão notável. Esse tempo multiplicado pela velocidade da luz nos dá a
distância à Lua naquele momento com uma precisão notável. (SAGAN, 1980,
p.129)

A maior desvantagem desses sistemas perante as máquinas cartesianas
são os erros de medição, que costumam ser maiores. Atualmente estas tecnologias
encontram solução em equipamentos como o laser tracker, teodolitos e estações
totais que operam sob um sistema de coordenadas esféricas, semelhante ao ilustrado
na Figura 3:
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Figura 3 - Mecanismos de um sistema laser de medição que utiliza coordenadas esféricas

Fonte: (BRIDGES, 2009)

De forma simplificada o sistema deve medir dois ângulos e uma distância
utilizando sensores comerciais e, com estas informações, obter as coordenadas
esféricas de um ponto no espaço. Os tópicos a seguir tem o objetivo de esclarecer os
princípios utilizados para chegar ao resultado da medição, iniciando com um estudo
sobre os métodos de medição de distâncias com raio laser e indo até a manipulação
de equações que serão úteis a esse projeto.

3.2.1.

Medição de distância com uso do raio laser
Na Física quanto maior o comprimento de uma onda maior é a dispersão

que ela sofre, fenômeno conhecido como difração. Partindo deste princípio, se uma
onda é emitida por um emissor, ecoa por um obstáculo e retorna, quanto menor a
difração melhor será a qualidade do sinal recebido pelos sistemas de recepção
(SCHOENKNECHT, 2010).
A emissão do raio laser consiste no processo de radiação estimulada
introduzido por Einstein em 1917. Este método infere ao feixe de laser características
como: luz coerente (ondas alinhadas entre si), monocromática (mesmo comprimento
de onda/mesma cor) e colimada (O feixe é emitido em uma só direção), viabilizando
sistemas de medição (SCHOENKNECHT, 2010).
Similar aos radares, existem os sistemas que utilizam a luz como princípio
de funcionamento, sendo denominados pela sigla LIDAR (Light Detection and
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Ranging), ou LADAR (Laser Detection and Ranging) quando utilizam o laser como
fonte de luz. Nesse cenário, os principais métodos de medição ópticos dividem-se em
três princípios: a interferometria, a triangulação e o conceito de medir o tempo de voo
da luz, conhecido pela sigla em inglês TOF (time-of-light) (SCHOENKNECHT, 2010).

3.2.2.

Triangulação
É o processo no qual a distância ou posição de um objeto é determinada

com base na semelhança de triângulos. Um exemplo deste método é ilustrado na
Figura 4 utilizando um sensor óptico de medição. Uma fonte de laser colimada,
(ilustrada pela seta em vermelho na Figura 4 ) incide sobre o objeto, a luz refletida
pelo mesmo é detectada por um sistema de recepção constituído por uma lente e um
detector sensível a posição (PSD). Assim, a distância pode ser calculada pela
semelhança dos triângulos formados (BERKOVIK; SHAFIR, 2012).
Figura 4 - Método da triangulação

Fonte: (BERKOVIK; SHAFIR, 2012)

3.2.3.

Interferometria
Este método foi introduzido por Albert Michelson em 1887 para medir

distâncias com grande exatidão e atualmente é aplicado também para monitorar
deslocamentos, sendo o princípio de funcionamento do laser tracker. Conforme é
ilustrado na Figura 5, um feixe de raio laser é incidido sobre o interferômetro de
Michael, de modo que parte desta luz é refletida para um espelho de referência e a
outra metade segue seu trajeto até atingir o espelho de medição, que pode ser
deslocado (RENISHAW, 2019). O interferômetro recombina as ondas ecoadas antes
que elas atinjam o detector e a distância medida é proporcional a diferença de fase
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entre as ondas, disparidade criada pela diferença entre as distâncias percorridas
(RENISHAW, 2019).
Figura 5 - Método da interferometria

Fonte: (RENISHAW, 2019)

3.2.4.

Tempo de voo
Outro método comum para medir distâncias utilizando laser é através da

contagem do tempo que uma onda leva para atingir um obstáculo e retornar para um
receptor, também conhecido pela sigla TOF (time-of-flight). Este conceito é muito
utilizado em radares, com a substituição das ondas de luz pelas de rádio
(SCHOENKNECHT, 2010). Assim, conhecendo o tempo de voo da onda e sabendose que a luz se propaga a uma velocidade fixa de aproximadamente 299 792 458 m/s,
a distância até o objeto é dada pela multiplicação do tempo de voo pela velocidade,
dividindo o resultado por 2, como ilustrado na Figura 6:
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Figura 6 - Método do tempo de voo

Fonte: Elaborada pela autora.

3.2.5.

Processamento matemático
No sistema de coordenadas esféricas, um ponto P no espaço

tridimensional pode ser representado pelas coordenadas r, 𝜃 e φ conforme é exibido
na Figura 7.
Figura 7 - Sistema de coordenadas esféricas

Fonte: (INSTITUTO DE FÍSICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO,
2008)

Conhecendo as coordenadas dos pontos, as fórmulas matemáticas da
geometria analítica permitem chegar a um resultado de interesse como a área de uma
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peça, distância ou perpendicularidade entre objetos. Sendo assim é interessante
trabalhar sob um sistema de coordenadas cartesianas. Obtendo-se as coordenadas
esféricas de um ponto e aplicando seus parâmetros nas equações (1), (2) e (3) as
coordenadas cartesianas são obtidas.
𝒙 = 𝒓 𝐬𝐢𝐧 𝝋 𝐜𝐨𝐬 𝜽

(1)

𝑦 = 𝑟 sin 𝜑 sin 𝜃

(2)

𝒛 = 𝒓 𝐜𝐨𝐬 𝝋

(3)

Onde:
(𝑥, 𝑦 𝑧) = coordenadas cartesianas do ponto
𝑟 = distância do ponto P até a origem (u.m2)
𝜃 = ângulo entre a reta que liga a origem até o ponto P e o semieixo z > 0 (°)
𝜑 = ângulo entre o semieixo x>0 e o ponto P′ (°)

Buscou-se agregar no produto projetado funções básicas de medição de
distâncias e ângulos, o que é demonstrado matematicamente nos próximos itens do
texto.

3.2.5.1.

Distância entre um ponto e um plano
A equação que define a distância entre um ponto e um plano é um artificio

matemático útil quando deseja-se saber a distância entre dois objetos. Nesse sentido,
é necessário que o equipamento laser de medição faça a aquisição de pelo menos
quatro pontos: três para definir o plano em um dos objetos e um na superfície do outro.
Sendo assim, dada a equação do plano (4), a distância entre esse e um ponto M =
(Mx, My, Mz) é expressa pela equação (5).
𝜋1 : 𝐴𝑥1 + 𝐵𝑦1 + 𝐶𝑧1 + 𝐷1 = 0

2

Unidade de medida

(4)
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Onde:
𝜋1 = equação do plano 1
(𝐴1 , 𝐵1, 𝐶1 ) = coordenadas do vetor normal ao plano
𝐷1 = constante

𝑑=

|𝐴1 . 𝑀𝑥 + 𝐵1 . 𝑀𝑦 + 𝐶1 . 𝑀𝑧 + 𝐷1 |
√𝐴1 2 + 𝐵1 2 + 𝐶1 2

(5)

Onde:
𝑑 = distância entre plano e ponto (u.m)

3.2.5.2.

Ângulo entre dois planos
É um recurso interessante conhecer o ângulo entre duas superfícies planas

na construção civil. Isso facilita verificar a perpendicularidade entre paredes, por
exemplo. Conhecendo-se as equações de dois planos quaisquer, dados pelas
equações (4) e (6), o ângulo entre eles pode ser encontrado pela equação (7).
𝜋2 : 𝐴𝑥2 + 𝐵𝑦2 + 𝐶𝑧2 + 𝐷2 = 0

(6)

Onde:
𝜋2 = equação do plano 2
(𝐴2 , 𝐵2, 𝐶2 ) = coordenadas do vetor normal ao plano
𝐷2 = constante

cos 𝛼 =

|(𝐴1 . 𝐴2 ) + (𝐵1 . 𝐵2 ) + (𝐶1 . 𝐶2 )|
√𝐴1 2 + 𝐵1 2 + 𝐶1 2 . √𝐴2 2 + 𝐵2 2 + 𝐶2 2

Onde:
cos 𝛼 = ângulo entre planos (°)
(𝐴1 , 𝐵1, 𝐶1 ) = coordenadas do vetor normal ao plano 1
(𝐴2 , 𝐵2, 𝐶2 ) = coordenadas do vetor normal ao plano 2

(7)
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3.2.5.3.

Distância entre dois planos paralelos
Dados dois planos paralelos, a distância entre eles é a distância de um

ponto qualquer de um dos planos ao outro. Isso significa que o cálculo obedece à
equação (5).
.
3.3.

O mercado
O uso de tecnologias na construção civil é uma tendência cada vez mais

presente em países desenvolvidos. No Brasil, o setor tem passado por grandes
transformações, saindo de um período com poucos investimentos para um cenário
mais otimista, como aponta o Índice de Confiança da Construção (ICST) calculado
pela FGV/IBRE (Instituto Brasileiro de Economia) (NAKAMURA, 2019).
Este índice era de 80,3 em setembro de 2018, subiu para 81,8 no mês
seguinte e chegou a 84,7 em novembro. Esta tendência aponta também para uma
mudança do perfil da construção civil, reforçando o uso de tecnologias como
inteligência artificial, impressão 3D e internet das coisas a fim de tornar o setor mais
competitivo e aberto a novas propostas (NAKAMURA, 2019). Sendo assim, os
métodos eletrônicos de medição inserem-se nesta perspectiva no intuito de otimizar
os processos de acompanhamento de obras.
3.4.

Concorrentes
O produto não possui concorrentes diretos. Seus concorrentes indiretos

são os equipamentos utilizados como inspiração para sua concepção, no que se
refere ao princípio de funcionamento. A seguir serão discutidas as características
técnicas desses produtos, cujos fabricantes mais conhecidos são as empresas: Leica,
Hexagon, Nikon, Faro, Renishaw, Spectra etc.

3.4.1.

Teodolito
É um equipamento utilizado na topografia para realizar medidas de ângulos

verticais e horizontais, consiste em um par de círculos graduados posicionados em
ângulos retos entre si (NAKAMURA, 2019). Para o levantamento das coordenadas de
um terreno, por exemplo, aponta-se a luneta do instrumento para o objeto em estudo,
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anotando os ângulos obtidos. O cálculo de coordenadas é feito manualmente pelo
método da triangulação após medir a distância linear entre o equipamento e o objeto,
utilizando outro instrumento de medição, como uma trena. A Figura 8 exibe um modelo
deste aparato.
Figura 8 - Teodolito digital

Fonte: (NAKAMURA, 2019)

A principal vantagem deste equipamento, comparado às modernas
estações totais, é o preço mais acessível. Como desvantagem, requer conhecimento
do operador para medição de ângulos com precisão, além de exigirem a presença de,
pelo menos, outra pessoa além do operador principal. O preço de um teodolito digital
varia entre R$4.500,00 a R$7.000,00. Quanto a precisão, segundo a NBR 13133 os
teodolitos são classificados segundo o desvio padrão de uma direção observada em
duas posições da luneta conforme a Tabela 1 a seguir:
Tabela 1 - Classificação dos teodolitos segundo a NBR 13133

Classe de teodolitos

Desvio-padrão - Precisão angular

1 – Precisão baixa

≤ ± 30"

2 – Precisão média

≤ ± 07"

3 – Precisão alta

≤ ± 02"
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3.4.2.

Estação Total
A principal diferença entre uma estação total, ilustrada na Figura 9, e o

teodolito é sua integração com componentes eletrônicos digitais. Todas as
informações coletadas pela estação total são armazenadas na memória interna do
equipamento e os dados podem ser utilizados em programas específicos para realizar
os cálculos topográficos.
Figura 9 - Estação total digital

Fonte: (VEIGA et al., 2012)

Sendo assim, a estação total é capaz de medir distâncias lineares com
auxílio de um prisma refletor. Entretanto, por serem equipamentos mais complexos,
as estações totais são mais caras, custando em média R$15.000,00, e exigem
conhecimento tanto do equipamento quanto de software. A NBR 13133 classifica as
estações totais, quanto a precisão, analisando dois parâmetros, de acordo com a
Tabela 2.

17

Tabela 2 - Classificação da estação total segundo a NBR 13133

Classes de estações
totais

Desvio- padrão –
Precisão angular

Desvio padrão – Precisão
linear

1 - Precisão baixa

≤ ± 30"

± (5mm + 10 ppm x D)3

2 - Precisão média

≤ ± 07"

± (5mm + 5 ppm x D)

3 - Precisão alta

≤ ± 02"

± (3mm + 3 ppm x D)

3.4.3.

Laser tracker
O laser tracker é um equipamento aplicado na inspeção de grandes peças.

Para isso utiliza um interferômetro laser e o rastreamento de um alvo móvel. Utilizando
o princípio da interferometria, funciona através da emissão de um feixe de raio laser a
um alvo retrofletivo em contato com a superfície a ser medida. Um modelo do
equipamento é ilustrado na Figura 10.
Figura 10 - Laser Tracker

Fonte: (FARO, 2019)

3.5.

Requisitos e restrições de projeto
Grande parte das aplicações tecnológicas na construção civil têm os níveis

de precisão mais flexíveis, comparada às indústrias automobilística e aeroespacial.
Não é raro encontrar nos canteiros de obras equipamentos cujo erro de medição seja
quantificado em centímetros, nesses casos o uso de equipamentos mais baratos é

3

Onde D = distância medida em km e ppm = parte por milhão.
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desejável. Dessa forma, o baixo custo desse projeto é o requisito mais importante.
Ademais o componente deve oferecer dois modos de operação: manual e automático,
além de realizar os cálculos matemáticos que possibilitem as medições necessárias.
Foi especificado uma gama de opções de medições mínimas que devem
ser oferecidas pelo produto. Consiste em medir distância entre planos, ângulos entre
planos e distância entre pontos em ambientes internos, justificando um alcance do
laser de medição em torno de 10 m. Após a aquisição de pontos, conforme foi
explanado no tópico 3.2.5, as coordenadas cartesianas são manipuladas por meio de
equações para inspecionar os elementos desejados.
Características como peso, dimensão, velocidade e robustez do
equipamento também são relevantes. De modo geral o equipamento deve ser leve e
pequeno, tornando-o flexível e ergonômico para o operador. Por fim, estabeleceu-se
que a velocidade de rotação máxima do equipamento deve ser de aproximadamente
30 rpm. Esse é um valor típico dos equipamentos lasers de medição como o laser
tracker.

3.6.

Especificações de projeto
A última etapa do projeto informacional consiste em reunir as

especificações de projeto com base no que foi explanado nos tópicos anteriores.
Sendo assim, a
importância.

Tabela 3 resume as especificações em valores e em grau de
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Tabela 3 - Especificações de projeto

Requisitos

Valor especificado

Unidade

Importância

Baixo custo

750 – 1500,00

R$

1

Grande alcance de
medição

10000

mm

2

Preciso

±10

mm

3

Leve

4

kg

4

Compacto

200x200x400 mm

mm

5
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4.

PROJETO CONCEITUAL
Após resumir os requisitos de projeto, o próximo capítulo fará o

levantamento das possíveis soluções tecnológicas para o equipamento.

4.1.

Funções do produto
Dimensionar e inspecionar objetos de grandes geometrias utilizando um

sistema de coordenadas esféricas para aquisição de pontos. A primeira etapa de
funcionamento do produto consiste em posicionar o equipamento em local apropriado,
próximo ao alvo de medição. A seguir deve-se ligar o equipamento e alimentar o
circuito eletroeletrônico, para em seguida o tipo de medição que deverá ser
processada pelo equipamento e se a operação será manual ou automática.
O método automático consiste em movimentar os eixos da máquina por
meio de uma interface de controle, já a opção manual oferece ao usuário a
oportunidade de mover os eixos através do ajuste manual das partes móveis do
equipamento. Assim que selecionado o modo de operação, o feixe de raio laser é
emitido no objeto de medição e os sinais analógicos são convertidos para unidade de
engenharia por um circuito.
Sabendo-se os valores de ângulos e uma distância, tem-se os parâmetros
necessários para definir um ponto no espaço através das coordenadas esféricas. As
equações da geometria analítica, apresentadas no tópico 3.2.5, são aplicadas. A
Figura 11 ilustra a síntese funcional do produto, onde a função principal é relacionada
com as subfunções.
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Figura 11 - Síntese funcional do produto

Fonte: Elaborada pela autora.

4.2.

Matriz morfológica
Ao detalhar a função principal em subfunções, é necessário elencar as

possíveis soluções tecnológicas para cada etapa do processo. Neste sentido, a matriz
morfológica é um recurso útil para comparar e selecionar os equipamentos que se
encaixam nos requisitos de projeto. O Quadro 1 lista quatro soluções para cada
subfunção do produto, dispostos em uma matriz.
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Quadro 1 - Matriz morfológica

Subfunção

Solução 1

Solução 2

Solução 3

Solução 4

Posicionar

Tripé

Bancada

Tripé flexível

Manual

Display LCD

Display 7

Touch-screen

Interface

equipamento
Exibir interface
de controle

segmentos

Ajustar

Teclado

parâmetros

numérico

Gerar

Motor de

movimento

passo

Origem dos
sinais para

Potenciômetro

analógica
Botões de

Touch-screen

membrana
Motor CC

Servo RC

Manual

Driver motor

Encoder

Acelerômetro

Sensor RVDT

de passo

incremental

Diodo laser

Trena manual4

CLP

Computador

medir ângulos
Origem dos

Módulo sensor Distanciômetro

sinais para

de distância

medir

laser

laser

distâncias
Processar

Arduino

Raspberry

sinais

4.3.

Avaliação das alternativas
O método de Pugh é uma análise criada por Stuart Pugh na década de 90

e objetiva comparar as possíveis soluções para um projeto entre si a fim de facilitar a
escolha de um conceito (CUTOVI; SALLES, 2013). Sendo assim, os requisitos de

4

Neste caso o operador deverá inserir o valor medido com a trena num campo específico da interface.
O valor lido será interpretado pelo microcontrolador como a distância de referência para os cálculos
matemáticos.
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projetos são listados numa tabela e as alternativas são comparadas com uma
referência utilizando os sinais de “+” quando apresenta vantagem sobre a solução de
referência, “-” quando apresenta desvantagem e “=” quando é equivalente a alternativa
de referência (CUTOVI; SALLES, 2013). As tabelas do apêndice A demonstram o
processo de avaliação das alternativas utilizando o método supracitado utilizando
como base datasheets e manuais de diversos fabricantes.
O Quadro A1 do apêndice A exibe o resultado para escolha do componente
de posicionamento do equipamento. De acordo com o método utilizado, o empate
entre os itens tripé e manual deve ser desfeito por meio da avaliação dos requisitos
de projeto. Sendo assim, utilizar o tripé como apoio ao equipamento é mais vantajoso
no quesito precisão, sendo esse componente o escolhido para a função de apoio.
Para gerar os movimentos horizontais e verticais do equipamento foram selecionadas
duas soluções: manual e motor de passo. Isso se deve a opção de operação manual
e motorizada do equipamento.
O item supracitado ainda interfere na escolha do componente que irá
realizar as medições angulares do equipamento. Apesar do Quadro A5 apontar para
a escolha do acelerômetro como solução, este seria útil para o modo manual do
equipamento, sendo necessário a utilização do driver de motor de passo para o cálculo
de posição angular por meio de software. Quando um mesmo equipamento é
destinado a várias funções, isso compromete seu desempenho no sistema,
desqualificando a precisão do equipamento. Nesse sentido, encoder incremental
apresenta-se como uma vantajosa solução por ser aplicável a ambos os modos de
operação, além de ser mais preciso que as demais soluções. Dessa forma, com as
justificativas apresentadas e os resultados exibidos no apêndice A, os componentes
selecionados são ilustrados no Quadro 2.
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Quadro 2 - Seleção dos componentes

Subfunção

Solução selecionada

Posicionar equipamento

Tripé

Exibir interface de controle

Display LCD

Ajustar parâmetros

Teclado numérico

Gerar movimento

Motor de passo + manual

Origem dos sinais para medir

Encoder incremental

ângulos
Origem dos sinais para medir

Módulo sensor de distância laser

distâncias
Processar sinais

Arduino
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5.

PROJETO PRELIMINAR
Com as alternativas selecionadas, o projeto preliminar do produto pode ser

discutido. Esse capítulo apresentará a configuração final do equipamento, as
especificações de hardware, de componentes mecânicos e como será feita a
integração entre essas partes. Ainda será explanada uma simulação computacional
do funcionamento do aparato a partir da precisão dos dois sensores principais.

5.2.

Painel do produto
O painel do produto é útil para a concepção física do equipamento,

dispondo de modelos que incorporam ideias criativas ao projeto. Após uma análise do
painel pode-se esboçar um modelo que atenda aos requisitos de produto,
incorporando aspectos como ergonomia, estética agradável, operacionalidade e
segurança. Nesse sentido, a Figura 12 ilustra os modelos de inspiração para a
configuração mecânica do produto.
Figura 12 - Painel do produto

Fonte: Elaborada pela autora.

O modelo 1 ilustrado na Figura 12 remete a um equipamento de iluminação,
cujo mecanismo de movimentação é similar a proposta desse projeto. A principal
vantagem desse modelo é sua estética agradável, com poucos elementos de
montagem. Já a segunda opção apresenta aspectos de ergonomia mais evidentes,
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como a alça superior para facilitar seu deslocamento pelo usuário e a interface de
controle projetada em ângulo favorável. Partindo desses modelos e dos requisitos de
produto, os tópicos a seguir definem e justificam a configuração final do produto.

5.3.

Arquitetura do produto e integração de qualidades
A construção do equipamento deve permitir que os componentes trabalhem

de forma dependente, sendo, portanto, de arquitetura integrada. Algumas
características de qualidade devem ser incorporadas ao produto e serão discutidas
nos tópicos a seguir.

5.3.1.

Ergonomia
Por ser um equipamento de dimensões pequenas, o sistema de medição

deve permitir que o usuário o desloque com facilidade. Para atender essa demanda,
é desejável que o equipamento seja composto por acessórios como uma alça
superior, semelhante ao modelo 2 ilustrado na Figura 12. Além disso deseja-se que o
operador disponha de uma interface com inclinação adequada para operação.

5.3.2.

Operacionalidade
A interface do produto deve ser simples e intuitiva. Para tal, deve-se ter

botões bem sinalizados na carcaça do equipamento. Além disso, para evitar que os
elementos eletrônicos e mecânicos sejam danificados por agentes externos, como
poeira e umidade, causando problemas na sequência de operação, todos os
componentes devem ser protegidos por uma carcaça. Para operação em modo
manual, serão inseridas alças na carcaça do equipamento para permitir movimento
do eixo horizontal e vertical

5.4.

Configuração do produto
As necessidades de projeto discutidas até aqui, somadas aos requisitos de

projeto, resultaram no modelo 3D da configuração do produto, ilustrado com as
dimensões finais na Figura 13 (198x203x372 mm).
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Figura 13 - Vista 3D do produto

Fonte: Elaborada pela autora

As Figuras 14 e 15 exibem as vistas frontal e inferior, respectivamente, para
demonstrar as partes principais do componente. A descrição das funções de cada
uma das partes destacadas é feita a seguir:
1. Alça para transporte do produto
2. Caixa de proteção do sensor de medição de distâncias lineares. A caixa
realiza movimentação angular (θ) com variação entre 0° e 90°.
3. Alça para ajuste em operação manual
4. Caixa de proteção do motor acoplado no eixo horizontal e do encoder.
A estrutura integra a base móvel no conjunto responsável pelo
movimento angular (ϕ) com variação entre 0 e 90°.
5. Tampa lateral
6. Alça para ajuste em operação manual
7. Tampa da base fixa
8. Base fixa. Serve como proteção ao circuito eletroeletrônico da estrutura.
9. Suporte para o tripé
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10. Furo roscado para encaixe no tripé
Figura 14 - Vista frontal do modelo CAD

Fonte: Elaborada pela autora
Figura 15 - Vista inferior do modelo CAD

Fonte: Elaborada pela autora.

Para melhor distribuição dos componentes no espaço interior, a base fixa
foi projetada em formato retangular com filetes de 3 mm nos cantos retos. Já a base
móvel abriga o motor de passo horizontal e o encoder. A Figura 16 ilustra uma prévia
da distribuição dos elementos na estrutura:
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Figura 16 - Distribuição dos componentes na estrutura

Fonte: Elaborada pela autora

Os fios oriundos do sensor, encoder e motor de passo devem passar para
a parte inferior (base fixa) e, portanto, está previsto que transpassem as estruturas.
Sendo assim, é interessante limitar a movimentação dos componentes móveis, como
a caixa do sensor e a caixa de proteção do motor e do encoder, para não causar fadiga
nos cabos de ligação elétrica, ocasionando rompimentos ou mal contato. Nesse
sentido, as Figuras 17 e 18 ilustram os limites de movimento desejado para as partes
móveis do produto. Essa limitação será realizada pelos dois encoders no modo
automático, no qual o microcontrolador receberá os ângulos identificados pelo sensor
e comparará com os limites estabelecidos por software. Para a versão manual do
sistema, podem ser utilizados batentes mecânicos.
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Figura 17 - Alcance de elevação (θ)

Fonte: Elaborada pela autora
Figura 18 - Alcance de azimute (ϕ) (as setas indicam o sentido de giro)

Fonte: Elaborada pela autora

5.5.

Justificativa dos elementos de máquina
O principal interesse deste projeto é apresentar os conceitos para

construção de um sistema laser de medição. Sendo assim, o enfoque desse tópico é
justificar os elementos de máquina selecionados de acordo com os dois principais
requisitos de projeto: custo e precisão, não sendo escopo desse trabalho o cálculo
dos esforços nos eixos e rolamentos.
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5.5.1.

Seleção dos eixos
O requisito primordial para selecionar os diâmetros dos eixos foi utilizar um

valor comercial que não inferisse custos mais elevados aos rolamentos utilizados. Isso
significa que, para um eixo de diâmetro muito pequeno ou muito grande seriam
necessários rolamentos caros e de elevada precisão. Nesse sentido, foram
selecionados dois eixos retificados de aço 1020, um de dimensão 10x100 mm para
transmitir movimento no sentido do ângulo θ e outro de dimensão 65x60 mm para
transmitir movimento no sentido do ângulo ϕ.
Entretanto, o eixo vertical deve passar por um processo de usinagem para
que fique com o formato ilustrado na Figura 19A, pois o diâmetro maior deve acoplar
um rolamento axial que suporte as cargas originadas do peso da base móvel, sendo
necessário um rolamento de diâmetro maior para esse fim. Além disso, esse eixo deve
ter uma extremidade roscada para fixação da base móvel ao rolamento. Ao final do
processo, o eixo vertical deve ter 10 mm de diâmetro nas partes menores.
Figura 19 - Eixos da estrutura: A) eixo vertical, B) eixo horizontal

Fonte: Elaborada pela autora

5.5.2.

Seleção dos rolamentos
Para a estrutura montada na Figura 13 é necessário o uso de rolamentos

para minimizar o desgaste por atrito entre as partes móveis e suportar as cargas nos
sentidos radial e/ou axial. O eixo vertical recebe cargas axiais da estrutura móvel,
como citado no tópico anterior. Sendo assim, conhecendo diâmetro do eixo, foi
selecionado um rolamento axial de esferas de escora simples, modelo NSK 51113
(Figura 20). Como justificado no tópico 5.5, a seleção dos rolamentos deve ser feita
de acordo com os requisitos de custo do projeto.
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Figura 20 – Rolamento axial

Fonte: Elaborada pela autora

O eixo horizontal suporta uma carga radial oriunda da caixa apoiada nesse.
Para aliviar as cargas no eixo, foram selecionados dois rolamentos radiais respeitando
o diâmetro do eixo, conforme exibido na Figura 21. Os dois componentes são do
modelo SKF 6200-2Z.
Figura 21 – Rolamentos radiais

Fonte: Elaborada pela autora

5.5.3.

Seleção dos motores de passo
O motor de passo é o responsável por transmitir movimento aos eixos nos

quais será acoplado. São dispositivos eletromecânicos capazes de transformar pulsos
elétricos em movimentos angulares discretos.
A rotação de tais motores é diretamente relacionada aos impulsos elétricos
que são recebidos, bem como a sequência a qual tais pulsos são aplicados
reflete diretamente na direção a qual o motor gira. A velocidade que o rotor
gira é dada pela frequência de pulsos recebidos e o tamanho do ângulo
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rotacionado é diretamente relacionado com o número de pulsos aplicados
(BRITES; SANTOS, 2008)

Para a aplicação desse projeto será selecionado um motor do modelo
NEMA 17, comumente utilizado em impressoras 3D. Sua corrente de operação DC é
de 1,5 A por fase e a tensão de operação é cerca de 4,8 V. O torque estático do motor
é de 320 N.m.

5.6.

Justificativa dos elementos de hardware
Os componentes de hardware do produto são minimamente um

microcontrolador, drivers para os motores de passo, teclado, display LCD e fonte de
alimentação, conforme discutido no capítulo 4. Esse tópico se limita a justificar os
modelos comerciais de cada um dos componentes supracitados e a função deles no
funcionamento do sistema laser de medição.
5.6.1.

Seleção do display LCD
É a interface de comunicação visual com o usuário. Os módulos LCD são

especificados de acordo com sua capacidade gráfica, isso é, o número de caracteres
por linha (colunas) e o número de linhas. Para esse projeto é desejável um módulo
LCD 20x4 (20 colunas e 4 linhas), pois esse modelo possibilita uma operação
confortável e dinâmica. A Figura 22 ilustra um modelo comercial desse componente.
Figura 22 - Display LCD 20x4

Fonte: (FILIPEFLOP, 2019)
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5.6.2.

Seleção do teclado numérico
A entrada de dados pelo usuário ocorre por um teclado numérico. Conforme

as opções de operacionalidade surgem no display LCD, o usuário seleciona os
comandos utilizando a numeração das teclas e as informações exibidas no display
como guia. O componente selecionado é um teclado de 12 teclas, cuja configuração
deve ser ajustada para atender aos requisitos e operação. A Figura 23 ilustra um
exemplo comercial desse produto.
Figura 23 - Teclado numérico de 12 teclas

Fonte: Elaborada pela autora.

5.6.3.

Seleção do driver
O driver é responsável por converter pulsos elétricos em movimento no eixo

do motor. Eles requerem uma entrada de direção e pulsos conectadas nas saídas de
um controlador, sendo que para cada pulso o driver gera corrente nas fases do motor
para mover o rotor em um passo inteiro ou micropasso. O componente selecionado
para aplicação desse projeto é do modelo A4988, comumente utilizado em projetos
para impressoras 3D. As principais características desse driver são ilustradas na
Figura 24 a seguir:
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Figura 24 - Driver A4988

Fonte: (ARDUINO E CIA, 2015).

As entradas de controle do modo de passo possibilitam selecionar entre os
modos de passo completo, meio-passo, um quarto de passo (1/4), um oitavo de passo
(1/8) ou um dezesseis avos de passo (1/16). A configuração de micropasso permite
reduzir o torque do motor, realizando movimentos mais suaves e com pouca vibração.

5.6.4.

Seleção do módulo sensor de distância laser
O módulo de distância laser selecionado é da marca JRT modelo M703A.

Este tipo de sensor opera sob o princípio do tempo de voo da luz e é o principal
componente das trenas digitais. Ele é composto basicamente por um emissor e um
receptor, sendo o primeiro um diodo laser pulsado e o segundo um fotodiodo do tipo
APD (avalanche photodiode), responsável por detectar os pulsos refletidos pelo objeto
cuja distância está sendo medida (SCHOENKNECHT, 2010). Para a recepção, são
utilizados componentes ópticos para aumentar a concentração de luz sobre o
fotodiodo (SCHOENKNECHT, 2010). A Figura 25 destaca os principais componentes
deste sensor.
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Figura 25 - Principais componentes do sensor laser

Fonte: Elaborada pela autora.

Os itens numerados na figura acima representam o diodo laser (3), o
microcontrolador da família STM32 (1), e o módulo gerador de frequência SI5351 (2).
A Figura 26 ilustra o relacionamento entre os componentes de hardware que integram
o módulo.
Figura 26 - Diagrama de funcionamento do sensor laser

Fonte: (HACKADAY, 2019)

O circuito que gera pulsos de alta frequência e contínuos no diodo laser é
composto pelo gerador de frequência (SI5351) e o driver de corrente (LASER Const.
Current Driver). Também são utilizados filtros do tipo passa faixa (BPF) e passa baixo
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(LPF), além de um amplificador (Amplifier) para condicionar o sinal do receptor (APD).
O processamento desses sinais é feito no microcontrolador STM32. As especificações
técnicas do componente selecionado, fornecidas pelo fabricante, são resumidas na
Tabela 4.
Tabela 4 - Dados técnicos do módulo laser

5.6.5.

Especificação técnica

Valor especificado

Unidade

Precisão

±1

mm

Alcance de medição

0.03 - 40

m

Dimensão

45x25x12

mm

Seleção do encoder incremental
O encoder é um sensor óptico de posição que converte uma posição em

sinal elétrico digital. Este equipamento possui um disco com marcações igualmente
espaçadas, um emissor e um receptor, sendo a função do disco permitir ou bloquear
a passagem do feixe de luz, criando assim um sinal em forma de onda quadrada
(ALMEIDA, 2017). Seu funcionamento é resumido na Figura 27 a seguir.
Figura 27 - Funcionamento do encoder incremental

Fonte: (ALMEIDA, 2017)

A resolução do encoder é indicada pelo número de marcações no disco,
que é proporcional a quantidade de ondas geradas em uma volta do encoder. Isso
significa que para um equipamento de 2000 marcações, tem-se uma resolução de
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2000 pulsos por revolução (ALMEIDA, 2017). É importante enfatizar que um encoder
de maior resolução não é necessariamente mais preciso (embora possa ser mais
caro), isso porque a precisão do equipamento é a relação entre o valor real da medição
e aquele lido pelo encoder, influenciado pelo conjunto da montagem na qual o
equipamento está inserido (US DIGITAL, 2019). Pode-se citar alguns agentes que
degradam precisão final desse componente, tais como:
•

Vibração, temperatura, fadiga do metal, corrosão etc.

•

Folgas e tolerâncias no conjunto eixo-motor-rolamento

•

Estabilidade e rigidez da estrutura

•

Fabricação do encoder: erro na colocação do disco, desalinhamento na
montagem do disco no eixo.
A precisão do encoder é medida em arcminutes (Um minuto de um arco ou

1/60 de 1 grau) ou arcseconds (Um minuto de um segundo ou 1/3600 de 1 grau).
Embora a montagem do equipamento não seja o escopo desse projeto, a precisão
típica de um encoder incremental de baixo custo é de 10 acrminutes, ou seja,
aproximadamente ± 0,17° podendo chegar a 25 arcminutes (≅ ± 0,40°) (US DIGITAL,
2019). Sendo assim o componente selecionado para essa aplicação é um modelo
comercial com resolução de 600 pulsos por revolução, no qual iremos assumir uma
precisão de ± 0,40°, pois não foi possível fazer um ensaio de precisão do equipamento
no contexto da montagem.

5.6.6.

Seleção do Arduino
Os componentes de hardware selecionados nos tópicos anteriores devem

ser integrados em um microcontrolador. Nesse sentido, o Arduino Mega 2560 é uma
escolha plausível, pois esse modelo baseado no microcontrolador ATmega2560,
possui 54 pinos de entradas e saídas digitais e 16 entradas analógicas. Esse Arduino
é recomendado para projetos grandes que necessitem de muitos pinos digitais e
analógicos, além de oferecer um número maior de memória flash, SRAM e EEPROM
quando comprado ao Arduino Uno, sendo um microcontrolador mais poderoso para
funções de programação. A Figura 28 ilustra um modelo comercial.
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Figura 28 - Arduino Mega

Fonte:(FILIPEFLOP, 2019)

5.6.7.

Seleção da fonte de alimentação
A maior parte dos componentes de hardware é alimentado com uma tensão

entre 5-24 V. Para simplificar o circuito será utilizada uma fonte chaveada de 5 V, 10
A e 50 W de potência. O Arduino possui uma saída de 3.3 V que poderá alimentar o
sensor laser de distância.
5.7.

Relacionamento entre as partes
Para compreender como os componentes se relacionam, a Figura 29 ilustra

o diagrama unifilar do fluxo de entrada e saída de dados do controlador. As setas
indicam o tipo de sinal que será interpretado, de entrada ou saída.
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Figura 29 - Integração das partes

Fonte: Elaborada pela autora.

Para interpretação dos sinais pelo microcontrolador foi desenvolvido um
fluxograma. A Figura 30 exibe a primeira parte desse recurso que, para melhor
visualização das etapas, dividido em três figuras. Em seguida são exibidas as Figuras
35 e 39, completando o fluxograma. Os números indicados nos círculos em branco
servem de guia para conectar as figuras de forma a interligar os processos.
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Figura 30 - Primeira parte do fluxograma

Fonte: Elaborada pela autora

A Figura 30 ilustra a parte inicial do processo. Após alimentação do circuito,
será exibida a primeira tela ao usuário, que se refere ao menu principal, cujo conceito
é exibido na Figura 31.
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Figura 31 - Conceito da tela de menu principal

Fonte: Elaborada pela autora

De acordo com a figura acima, caso o usuário insira ‘1’ no teclado, será
exibida a tela do menu de operação (Figura 32). Entretanto, se o operador entrar com
o número ‘2’ será chamada uma tela para guiar a buscar por resultados, conforme
exibido na Figura 33. Essa função existe para que o usuário possa consultar o
resultado de uma medição anterior a qual desejou salvar ao final do processo. Caso
o usuário insira ‘#’ para buscar o resultado, será exibida a tela com a medição
encontrada (Figura 34).
Figura 32 - Conceito da tela menu de operação

Fonte: Elaborada pela autora
Figura 33 - Conceito da tela menu de procura de dados

Fonte: Elaborada pela autora
Figura 34 - Conceito da tela menu de procura de exibição de dados de busca

Fonte: Elaborada pela autora
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Figura 35 - Segunda parte do fluxograma

Fonte: Elaborada pela autora

Dando sequência ao fluxograma, a Figura 35 contém o processo para
selecionar o modo de operação (Figura 36) e a escolha da operação de medição
(Figura 32). Os modos de operação disponíveis são manuais e automáticos, sendo
que cada um deve exibir uma interface de controle própria, conforme ilustram as
Figuras 37 e 38. Se o usuário selecionar o modo de operação manual, um circuito
deve comandar o desligamento dos motores de passo. Uma solução para isso poderia
ser o comando de um transistor por uma saída digital do Arduino, capaz de interromper
a alimentação dos motores sem comprometer os outros componentes.
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Figura 36 - Conceito para tela de seleção do modo de operação

Fonte: Elaborada pela autora
Figura 37 - Conceito para tela de operação em modo automático

Fonte: Elaborada pela autora
Figura 38 - Conceito para tela de operação em modo manual

Fonte: Elaborada pela autora

45

Figura 39 - Terceira parte do fluxograma

Fonte: Elaborada pela autora

Por último, após a aquisição dos pontos necessário, o microcontrolador fará
os processamentos matemáticos necessários. Ao final da operação é exibido a tela
com o resultado da medição (Figura 40), contendo a opção para salvar o resultado
caso o usuário opte por isso. Nesse caso, deve ser inserido um código para nomear
o processo e confirmar operação (Figura 41). Ao finalizar o usuário retornar a tela de
menu inicial.
Figura 40 - Conceito para tela de exibição do resultado de medição

Fonte: Elaborada pela autora
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Figura 41 - Conceito para tela de salvar arquivos (resultados da medição)

Fonte: Elaborada pela autora

5.8.

Seleção dos materiais e processos de fabricação
A soluções selecionadas nos tópicos 5.5 e 5.6 terão seu custo avaliado nesse

tópico, juntamente com os demais componentes necessários a construção do produto
discutidas até aqui. Sendo assim, o objetivo da Tabela 5 é levantar o custo médio para
construção desse equipamento.
Tabela 5 - Custo para construção do sistema laser de medição

Solução

Custo médio (R$)

Quantidade

Total (R$)

Display LCD 20x4

40,00

1

40,00

Teclado numérico

40,00

1

40,00

Motor de passo

60,00

2

180,00

Driver para motor de

7,00

2

14,00

Encoder incremental

130,00

2

260,00

JRT Módulo sensor de

160,00

1

160,00

Arduino

80,00

1

80,00

Fonte de alimentação

35,00

1

35,00

Eixo retificado

30,00

-

30,00

Rolamento radial

20,00

2

40,00

passo

distância
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Rolamento axial

30,00

1

30,00

Componentes de

1,20

50

60,00

fixação (parafusos)
Total (R$)

969,00

O processo de fabricação do equipamento deve ser em impressora 3D,
material ABS. Essa forma de fabricação permite construir elementos de geometrias
complexas sem a necessidade de ajustes de montagem, que podem ocasionar folgas
e, consequentemente, erros de medição. Assim, os elementos de fixação e peso do
equipamento serão menores.

5.9.

Testes e simulação
Para validar os conceitos apresentados nesse trabalho foi realizado um

teste para avaliar o módulo sensor de distância selecionado e uma simulação
computacional do funcionamento do equipamento.
5.9.1.

Avaliação do módulo sensor de distância
A precisão e a exatidão de um sistema são parâmetros qualitativos que

podem definir seu desempenho. Segundo G. Junior e Sousa (2008), um sistema
preciso é aquele que repete bem, com pouca dispersão em relação ao valor nominal.
A dispersão por sua vez está diretamente relacionada com o erro aleatório, que é a
parcela imprevisível do erro. Já a parcela previsível é denominada de erro sistemático
e é mais fácil de ser corrigido (G. JUNIOR; SOUSA, 2008). A estimativa do erro
sistemático é a tendência (Td) e a do erro aleatório é a repetitividade (Re), expressos
pelas equações (8) e (9).
𝑅𝑒 = ±𝑡. 𝑢

Onde:
𝑅𝑒 = repetibilidade (mm)
𝑡 = coeficiente de Student

(8)
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𝑢 = desvio padrão
𝑇𝑑 = 𝐼 ̅ − 𝑉𝑉𝐶

(9)

Onde:
𝑇𝑑 = tendência (mm)
𝐼 ̅ = média dos valores medidos (mm)
𝑉𝑉𝐶 = estimativa do valor verdadeiro convencional (mm)

O desvio padrão, cujo valor deve ser utilizado para o cálculo da
repetibilidade, expressa o grau de dispersão do conjunto de dados, indicando o quanto
ele é uniforme. Para quantificar esse valor para os ensaios de avaliação do módulo
laser foi utilizada a equação (10).

𝑢= √

∑𝑛𝑖=1(𝐼𝐼 − 𝐼 )̅ 2
𝑛

(10)

Onde:
𝐼𝐼 = i-ésima indicação (mm)
𝐼 ̅ = média das “𝑛” indicações (mm)
𝑛 = número de medições repetitivas efetuadas.

Para avaliar a precisão do sensor laser de distância foi realizado um
experimento com o objetivo de quantificar a tendência e a repetibilidade do sistema e
comparar com o valor fornecido pelo datasheet do fabricante (Tabela 4). O método de
ensaio consistiu na utilização dos seguintes materiais:
•

Módulo sensor laser de distância

•

Módulo ESP8266MOD NodeMCU

•

Escala métrica

•

Protoboard.

O aparato de medição laser, através de comunicação serial, recebe e envia
pulsos elétricos para o módulo ESP8266MOD onde um software programado na
plataforma Arduino, exibe a distância final no terminal. Partindo deste princípio, foram
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realizados dois ensaios: no primeiro o laser foi mantido numa posição fixa em relação
ao alvo de medição e o segundo variando a distância do sensor até o objeto.
O objetivo do primeiro teste foi avaliar a estabilidade da medição laser, de
modo que, a cada 3s, programado por software era registrado um valor para a
distância, mantida constante. Estes registros foram armazenados durante todo o
tempo deste ensaio, de quinze minutos. No segundo estudo o módulo laser foi posto
numa mesa de bancada em paralelo a uma régua métrica, como é exibido na Figura
42. Foram feitos dois ciclos de medição onde o laser aproximava-se do objeto distante
a incrementos fixos.
Figura 42 - Configuração do segundo ensaio

Fonte: Elaborada pela autora

Cada ciclo registrou seis medições com incrementos de 50 mm. Como o
laser foi movido manualmente a cada incremento, o software foi modificado para
registrar um valor de distância a cada 10s para que o operador do ensaio não
necessitasse parar o mesmo para anotar os valores exibidos pelo terminal.

5.9.1.1.

Resultados
O primeiro ensaio teve como resultado 222 pontos registrados em

intervalos de 2 segundos, estando a curva ilustrada no Gráfico 1. O resultado
demonstra que as medições apresentam boa repetibilidade, pois os valores tendem a
permanecer o mesmo durante a aquisição de pontos.
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Gráfico 1 - Curva do primeiro ensaio (Ponto x Distância)
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Fonte: Elaborada pela autora.

Para estimar a faixa dentro da qual se encontra o erro aleatório, a
repetibilidade do sistema no primeiro ensaio foi calculada utilizando a equação (8),
cujo resultado é expresso a seguir:
𝑅𝑒 = ±2,01 . 0,48
𝑅𝑒 = ±0,96 𝑚𝑚

Em seguida serão estimadas a tendência e a repetibilidade para o ensaio
da variação da posição do laser em relação ao alvo. O primeiro passo foi coletar as
distâncias para cada ciclo e calcular a média desses valores, exibidos nas Tabela 6 a
seguir:
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Tabela 6 - Valores medidos para cada ciclo

Ponto

Distância (mm) para o
ciclo 1

Distância (mm) para
o ciclo 2

Distância média
(mm)

0

5991

5993

5992,0

1

5944

5943

5943,5

2

5893

5893

5893,0

3

5842

5843

5842,5

4

5792

5793

5792,5

5

5743

5743

5743,0

Utilizando os valores da Tabela 10 e sabendo-se que o laser é deslocado
50 mm (valor nominal) na direção do alvo, a Tabela 7 exibe o erro de medição
comparando o deslocamento medido com a posição de referência do laser dada pela
régua.
Tabela 7 - Erro de medição para cada ponto

Posição de referência (mm)

Deslocamento medido (mm)

Erro (mm)

0,00

0,0

0,0

50,0

48,5

1,5

100,0

99,0

1,0

150,0

149,5

0,5

200,0

200,0

0,0

250,0

249,5

0,5

Conforme indicado na Tabela 7, existem divergências entre o valor real e o
medido, denominado erro de medição. Isso ocorre por causa das condições de ensaio
e dos equipamentos utilizados, pois nesse caso existe a incerteza da posição do laser
na régua, definida visualmente pelo operador. Nesse sentido, a tendência pode ser
calculada utilizando a média da variação deslocamento entre cada ponto e o valor
nominal de 50 mm. Assim, aplicando esses valores na equação (9) o erro sistemático
é expresso por:
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𝑇𝑑 = 49,8 − 50,0
𝑇𝑑 = −0,2 𝑚𝑚

A partir dos resultados apresentados, o Gráfico 2 ilustra a variação do
deslocamento entre os pontos.
Gráfico 2 – Gráfico da variação durante os ciclos de aproximação
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Fonte: Elaborada pela autora

Para o cálculo da repetibilidade do sistema no ensaio de variação da
distância, foram utilizadas as equações (8) e (10), cujo resultado é exibido a seguir:
𝑅𝑒 = ±2,571 . 0,77
𝑅𝑒 = ±1,97 𝑚𝑚

A repetibilidade dos dois testes difere do valor informado na Tabela 4. Isso
pode ocorrer por conta das condições do ensaio, erro humano e calibração dos
materiais utilizados, como a escala métrica (régua). Com esse resultado, fica claro
que a precisão final de um equipamento está diretamente relacionada com as
condições do ensaio ao qual foi submetido, ressaltando a importância do controle de
processo para calibração de equipamentos de precisão.
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Além disso, a diferença entre a repetibilidade do primeiro ensaio e o
segundo é resultado do método de ensaio utilizado para cada situação. No primeiro
caso o laser é estático, diminuindo as fontes de erros externos, como ocorre no
segundo ensaio. Nesse último caso, existe a interferência direta do operador e a
utilização de um equipamento de medição (régua), cuja calibração interfere no
resultado. Assim, para a simulação computacional a seguir, será utilizado a
repetibilidade do segundo ensaio, por simular melhor a realidade.

5.10. Simulação computacional para avaliação de erros
Para simular computacionalmente uma operação de medição de distâncias no
espaço, sob influência de erros nas medições angulares (encoder) e linear (laser)
utilizou-se como recurso o software SolidWorks. O primeiro passo foi modelar em 3D
e coletar as medidas da sala do laboratório de metrologia, que foi o objeto de estudo
dessa simulação, cujo modelo 3D é ilustrado na Figura 43
.
Figura 43 - Dimensões do laboratório de metrologia (9236x7624x3515 mm)

Fonte: Elaborada pela autora
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A operação avaliada nesta simulação foi a de medição do comprimento da
sala, cujo valor nominal é de 9236 mm. Dessa forma, foi inserido um ponto no espaço
interno da sala para indicar o laser de medição. Para simplificar a aquisição de pontos
pelo software, a montagem do equipamento não será ilustrada. A posição do laser
(local de onde saíra o feixe de luz) é indicada na Figura 44.
Figura 44 - Posição do laser na sala (1200 mm distante do chão)

Fonte: Elaborada pela autora

Uma vez posicionado o laser, foram feitos esboços de três pontos em cada
uma das duas paredes (1 e 2), consideradas planos nominais perfeitos. Para facilitar
a aquisição dos valores dos ângulos θ e ϕ foram criadas as linhas de esboço da Figura
45. As Figuras 46 e 47 exibem a posição dos pontos, distribuídos de maneira aleatória,
nos planos de interesse.
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Figura 45 - Esboço dos pontos que serão inspecionados

Fonte: Elaborada pela autora.
Figura 46 - Distribuição de pontos no plano 1

Fonte: Elaborada pela autora.
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Figura 47 - Distribuição de pontos no plano 2

Fonte: Elaborada pela autora.

O procedimento para aquisição das coordenadas esféricas dos pontos foi
por meio de esboços. Primeiramente foi traçada uma linha (indicada em azul da Figura
48) partindo da origem do ponto-laser até o ponto pertencente ao plano. Em seguida
foram traçadas linhas de esboço para facilitar a medição dos ângulos θ e ϕ em relação
a origem. Na Figura 48 é ilustrado o procedimento para a aquisição do ponto 6.
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Figura 48 - Coordenadas esféricas do ponto 6

Fonte: Elaborada pela autora

Após aplicar o procedimento da figura acima para localizar todos os pontos
na sala, as coordenadas esféricas obtidas foram aplicadas num algoritmo elaborado
no programa Mathcad para convertê-las em coordenadas cartesianas e calcular a
distância entre os planos. Trechos em formato de imagem desse algoritmo encontramse no Anexo B e a Tabela 8 e mostra as coordenadas esféricas e cartesianas dos
pontos para os planos 1 e 2, respectivamente.
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Tabela 8 - Resultados da distância entre os planos

Ponto

Coordenadas esféricas (r, θ, ϕ)

Coordenadas cartesianas (x, y, z)

1

(4729,96, 32,01°, 95,00°)

(3995,53, 2497,67, -412,24)

2

(4326,66, 354,29°, 68,20°)

(3997,31, -399,69, 1606,78)

3

(4842,52, 327,98°, 84,29°)

(4085,42, -2554,84, 481,80)

4

(5753,75, 159,09°, 76,06°)

(-5216,52, 1993,04, 1386,11)

5

(5239,10, 181,64°, 91,09°)

(-5236,00, -149,91, -99,66)

6

(6079,12, 207,28°, 74,01°)

(-5193,94, -2678,49, 1674,61)

Distância entre planos = 9265 mm

A Tabela 8 exibe um resultado diferente do valor real da distância, porém é
muito próximo. A variação pode ter sido ocasionada pelo arredondamento de valores
e pelas condições de simulação.

5.10.1.

Estimativa do erro do sistema na medição da distância entre planos
Para estimar a precisão do equipamento, pode-se utilizar os erros de

medição dos dois sensores principais e estimar a repetibilidade do sistema. Para isso
foi feito o mesmo procedimento detalhado para encontrar a distância entre os planos,
porém com adição do erro indicado pelo sensor de distância e do encoder incremental
nas coordenadas esféricas de cada ponto. O objetivo da primeira análise foi descobrir
a faixa dentro da qual encontra-se o erro aleatório do sistema.
Sendo assim, inicialmente será adicionado aos valores de coordenadas
esféricas da Tabela 9 os valores de precisão, isso indicará o valor máximo de medição
dentro da faixa de erro. Em seguida, na Tabela 10, será subtraído esses mesmos
valores, gerando o valor mínimo de medição. Para a coordenada r será empregado o
valor do erro encontrado no tópico 5.9.1.1. Já para as coordenadas θ e ϕ será utilizado
o valor discutido no tópico 5.6.5 de ± 0.40°.
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Tabela 9 - Resultados da distância entre os planos para o valor máximo da faixa de erro

Ponto

Coordenadas esféricas (r + 1,97,

Coordenadas cartesianas (x, y, z)

θ+ 0,40, ϕ+0,40)
1

(4731,93, 32,41°, 95,40°)

(3995,53, 2497,67, -412,24)

2

(4328,63, 354,69°, 68,60°)

(3997,31, -399,69, 1606,78)

3

(4844,49, 328,38°, 84,69°)

(4085,42, -2554,84, 481,80)

4

(5755,72, 159,49°, 76,46°)

(-5241.04, 1960.58, 1347.55)

5

(5241,07, 182,04°, 91,49°)

(-5235.97 -186.50, -136,28)

6

(6081,09, 207,68°, 74,41°)

(-5187.02, -2720.93, 1634,30)

Distância entre planos = 9271 mm
Tabela 10 - Resultados da distância entre os planos para o valor mínimo da faixa de erro

Ponto

Coordenadas esféricas (r - 1,97,

Coordenadas cartesianas (x, y, z)

θ- 0,40, ϕ-0,40)
1

(4727,99, 31,61°, 94,60°)

(4013,55, 2470,12, -379,18)

2

(4324,69, 353,89°, 67,80°)

(3981,35, -426,18, 1634,04)

3

(4840,55, 327,58°, 83,89°)

(4062,89, -2580,38, 515,21)

4

(5751,78, 158,69°, 75,66°)

(-5191,56, 2025,15, 1424,57)

5

(5237,13, 181,24°, 90,69°)

(-5235,52, -113.325, -63,06)

6

(6077,15, 206,88°, 73,61°)

(-5200,27, -2635,96, 1714,81)

Distância entre planos = 9259 mm

Os resultados das tabelas acima resultaram na definição da faixa na qual o
erro aleatório se encontra. Esse valor é também um indicativo da precisão do sistema,
não sendo considerado o indicativo real, pois muitas variáveis não puderam estar
presentes na simulação de precisão pelo fato da proposta de trabalho não ser
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construtiva. Assim, é provável que o valor indicado na Figura 49, de ± 6 mm seja maior
num teste real.
Figura 49 - Faixa do erro de medição

Fonte: Elaborada pela autora

Esta análise simulada indica que o sistema de medição possui potencial de
atender ao requisito de exatidão do produto definido no projeto informacional, que foi
de ± 10 mm. Além de chegar nessa informação, esta análise é bastante útil para
verificar a exatidão do sistema com o emprego de outros sistemas de medição
angulares (encoders) e linear (laser) de melhor performance e maior custo. Assim,
com os resultados obtidos até essa etapa de projeto, a comparação entre os requisitos
de projeto e o que foi alcançado pode ser visto na Tabela 11 a seguir:
Tabela 11 - Comparação dos resultados com as especificações de projeto

5

Requisitos

Valor especificado

Resultado

Unidade

Baixo custo

750 – 1500,00

969,00

R$

Grande alcance de medição

10000

400005

mm

Preciso

±10

±6

mm

Leve

4

3,19

kg

Compacto

200x200x400

198x203x372

mm

Valor informado pelo fabricante (Tabela 4)
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6.

CONCLUSÃO
Os sistemas laser de medição apresentam muitas vantagens para a

medição de grandes geometrias e sua combinação com medições angulares pode
resultar em soluções eficientes para a medição tridimensional de geometrias de
grande porte. Na construção civil podem ser uma solução para otimizar os processos
e inovar o setor, apresentando ao setor a oportunidade de qualificar os processos e a
mão de obra do setor. Apesar de trabalharem com grandes tolerâncias, muitos
equipamentos presentes no mercado oferecem soluções caras e precisas para
atender as demandas do setor.
Neste trabalho, após realizar uma pesquisa acerca dos princípios que
regem os sistemas laser de medição, concluiu-se que é factível elaborar o projeto de
um produto de baixo custo voltado a esse mercado. O custo final do equipamento,
cerca de R$ 969,00, reflete uma vantagem de realizar pesquisas que fomentem
tecnologias para a construção civil. Apesar da precisão do equipamento estar abaixo
dos sistemas laser de medição oferecidos pelo mercado, ainda assim o equipamento
é capaz de suprir as demandas do mercado sem grandes problemas para as análises
técnicas.
Ao direcionar o projeto para os dois principais requisitos: custo e precisão,
o dimensionamento dos elementos mecânicos e de hardware foram justificados a fim
de encontrar valores comerciais para os componentes de projeto. Para futuros
trabalhos, que incluem a construção do equipamento, é interessante aprofundar o
dimensionamento do projeto mecânico, cuja montagem influencia diretamente nas
folgas do sistema, acarretando erros de medição dos sensores, por exemplo.
A simulação final para medir o comprimento do laboratório de metrologia
comprova o conceito por trás do funcionamento do equipamento, além de permitir
simular uma estimativa da repetibilidade do sistema. Entretanto, é interessante
salientar que o valor real só pode ser obtido por meio de ensaios controlados, e isso
ficou evidente quando comparamos o valor de precisão indicado pelo fabricante para
o sensor de distância e aquele obtido por meio de um ensaio.
Considera-se atingido o objetivo deste trabalho de conclusão de curso em
projetar e avaliar computacionalmente um sistema de medição tridimensional por
coordenadas esféricas destinado a grandes volumes de medição para a construção
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civil, e recomenda-se em trabalhos futuros a construção, operacionalização e
calibração deste sistema.
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APÊNDICE A – TABELAS COM ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS PELO MÉTODO
DE PUGH
Quadro A1 - Soluções para posicionar equipamento

Critérios

Soluções para posicionar equipamento
Tripé

Tripé flexível

Manual

Baixo custo

-

-

+

Grande

=

=

=

alcance de

Bancada

medição

(referência)

Preciso

+

-

-

Leve

-

-

+

Compacto

+

+

-

Total

+2

+1

+2

Quadro A2 - Soluções para interface de controle

Critérios

Soluções para exibir interface de controle
Display LCD

Display 7

Touch-screen

segmentos
Baixo custo

+

+

Interface

Grande

=

=

=

alcance de

analógica
(referência)

medição
Preciso

+

+

+

Leve

+

+

+
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Compacto

+

-

+

Total

+4

+3

+3

Quadro A3 - Soluções para ajustar parâmetros

Critérios

Soluções para ajustar parâmetros
Teclado

Botões de

Touch-screen

numérico

membrana

Baixo custo

-

-

-

Grande

=

=

=

alcance de

Potenciômetro

medição

(referência)

Preciso

+

-

+

Leve

+

+

-

Compacto

-

-

-

Total

+1

-2

-2

Quadro A4 - Soluções para gerar movimento

Critérios

Gerar movimento
Motor de

Motor CC

Manual

passo
Baixo custo

-

-

+

Grande

=

=

=

alcance de

Servo RC

medição

(referência)
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Preciso

+

-

-

Leve

-

=

+

Compacto

+

+

+

Total

+2

+1

+3

Quadro A5 - Soluções para origem dos sinais para medir ângulos

Critérios

Origem dos sinais para medir ângulos
Driver motor

Sensor RVDT

Acelerômetro

de passo
Baixo custo

+

=

+

Grande

=

=

=

alcance de

Encoder
incremental

medição

(referência)

Preciso

-

-

-

Leve

+

=

+

Compacto

=

=

+

Total

+2

-1

+3

69

Quadro A6 - Soluções para origem dos sinais para medir distância

Critérios

Origem dos sinais para medir distância
Módulo sensor Distanciômetro
de distância

Trena manual

laser

laser
Baixo custo

-

-

-

Grande

+

+

-

alcance de

Diodo laser

medição
Preciso

+

+

-

Leve

+

-

-

Compacto

-

-

-

Total

+1

-1

-5
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Quadro A7 - Soluções para processamento de sinais

Critérios

Processar sinais
Arduino

Raspberry

CLP

Baixo custo

+

-

=

Grande

=

=

=

alcance de
Computador

medição

(Referência)
Preciso

-

=

=

Leve

+

+

+

Compacto

+

+

+

Total

+3

+2

+2
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APÊNDICE B – SCRIPT PARA CÁLCULO DA DISTÂNCIA ENTRE PLANOS
ELABORADO NO MATHCAD
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