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Question 1 

A sugestão dos autores é usar sensores geralmente integrados em smartphones; esses dispositivos foram 

estudados e é demonstrado, de certa forma, que eles são confiáveis em termos de precisão e eficiência 

para estruturas locais e relativamente pequenas. Além disso, muito recentemente, foi relatado na literatura a 

validação de smartphones, particularmente sob carregamento sísmico usando mesas de agitação para a 

excitação de quadros pequenos. No entanto, para aumentar o estado da arte nesta área, investigações 

adicionais devem ser realizadas relacionadas ao uso de smartphones em SHM de estruturas complexas sob 

condições de manutenção em tempo real.  

Question 2 

Segundo os autores, a principal vantagem do GPS é a capacidade de medir diretamente os deslocamentos 

sem a necessidade de dupla integração de acelerações; geralmente necessário em outros dispositivos. 

Receptores GPS podem determinar deslocamentos dinâmicos, estáticos, semi-estáticos e frequências 

características de estruturas. Além disso, os modernos receptores GPS de nível geodésico permitem a 

coleta de dados com uma taxa de amostragem de 50 a 100 Hz, proporcionando alta precisão e operação 

automática, e não precisam de uma linha de visão entre os receptores. Por outro lado, o GPS pode 

apresentar algumas desvantagens como, por exemplo, ter seu sinal afetado quando passa por diferentes 

camadas da atmosfera ou por objetos que circundam o entorno da antena. Essas limitações podem ser 

reduzidas pela aplicação de diferentes metodologias relacionadas às técnicas de processamento de sinais, 

como diversos filtros que melhoram significativamente os resultados.  

Question 3 

Em comparação com os receptores GPS, os acelerômetros proporcionam maior frequência de amostragem, 

que é uma de suas principais vantagens. Assim, pode-se obter melhores informações e mais dados sobre 

características dinâmicas da estrutura em consideração. Outro benefício dos acelerômetros em relação aos 

receptores GPS é que eles são menos afetados pelas condições externas, ou seja, os acelerômetros são 

mais independentes. Em alguns casos, o acelerômetro pode melhorar o processo de monitoramento 

estrutural devido à quantidade de dados adquiridos. 

Question 4 

O principal objetivo e contribuição deste trabalho para a literatura é demonstrar as capacidades de detecção 

de receptores GPS, acelerômetros e smartphones em termos de um sensor inteligente alternativo, 

implementando sua aplicação com o estudo de uma estrutura de ponte com sérios problemas de vibração.  

Question 5 

Em consequência, o sinal de GPS reflete para o receptor, isto é, a antena GPS obtém sinais diretos e 

indiretos. Como alternativa, está documentado na literatura que o SHM pode ser realizado usando 

acelerômetros comerciais. No entanto, eles apresentam precisão reduzida em tempo real. Além disso, os 

deslocamentos estáticos e semi-estáticos não podem ser obtidos diretamente, isto é, uma integração dupla 

deve ser implementada para calcular o deslocamento de séries temporais de aceleração produzindo 

diferenças de decímetro a até mesmo à ordem de metro em relação a valores reais. 

 

 


