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 Expectativa 

 Pregunta 1 

 A) Refere-se  aos  sensores  de  magnitudes  mecânicas  com  características  melhoradas  que  foram 
 miniaturizados  pela  eletrônica  a  partir  dos  anos  60  com  a  ajuda  de  técnicas  de  micro 
 mecanização de materiais semicondutores. 

 B)   Refere-se  ao  trecho  em  que  se  afirma  que  os  micro  sensores  têm  vantagens  como  baixo 
 custo, tamanho em miniatura e baixo consumo de energia. 

 Pregunta 2 

 O  analógico  é  o  preferido  porque  cumpre  a  premissa  de  ser  um  substituto  para  acelerômetros 
 comerciais instaláveis em hardware de análise de sinais do tipo industrial. 

 Pregunta 3 

 A  análise  desse  estudo  permitiu  a  utilização  do  dispositivo  demonstrando  grande  robustez,  não 
 apresentando  inconvenientes  seja  do  ponto  de  vista  elétrico  seja  mecânico.  Os  acelerômetros 
 desenvolvidos  no  presente  projeto  demonstraram  ser  uma  opção  de  excelente  relação 
 preço/qualidade,  que  exploram  ao  máximo  a  capacidade  do  chip  SMEM  utilizado,  embora  as 
 limitações  tenham  ficado  evidenciadas  nas  análises  dos  casos  de  interesse.  Os  resultados 
 mostram  que  é  necessário  analisar  e  configurar  em  detalhe  as  medições  e  o  pós-processamento 
 necessário para assegurar o cumprimento dos objetivos. 

 Pregunta 4 

 A)  O  acelerômetro  é  uma  unidade  de  aço  selada,  que  é  compacta  e  pode  ser  fixada  por  meio 
 de  uma  base  roscada  ou  magnética.  A  carcaça,  o  posicionamento  e  a  colagem  da  placa 
 foram  feitos  levando  em  conta  para  fornecer  uma  função  de  transferência  mecânica 
 adequada  da  peça  de  trabalho  para  o  sensor  SMEM  e  evitando  interferências  mecânicas  e 
 elétricas. 

 B)  O  presente  trabalho  foi  motivado  pela  necessidade  de  ter  vários  sensores  calibrados 
 disponíveis  em  pouco  tempo  e  a  baixo  custo  para  pesquisa  no  campo  automotivo,  o  que 
 levou  ao  uso  de  chips  comerciais  SMEM  de  acesso  comercial  relativamente  fácil.  Dada  a 
 incerteza  gerada  pelo  desempenho  dos  dispositivos  criados,  é  gerada  uma  nova  atividade 
 relacionada com a verificação e o contraste dos registros obtidos. 

 Pregunta  5 

 "Diante  do  entusiasmo  pela  tecnologia  moderna  e  barata,  o  trabalho  mostra  que  para  o  uso 
 desses  chips  é  necessário  ter  um  bom  controle  de  todos  os  parâmetros  envolvidos,  a  fim  de  obter 
 medições  sem  distorção,  dependendo  do  campo  ou  área  de  conhecimento.  Na  experiência  dos 
 autores  deste  trabalho,  é  fácil  cair  em  instalações  de  sensores  digitais  não  verificados,  onde 
 ocorrem  fenômenos  de  compressão  de  tempo  e  respostas  não  lineares  de  frequência 
 inesperadas.  A  qualidade  e  confiabilidade  dos  sensores  SMEM  demonstradas  nas  últimas 
 décadas,  e  sua  extraordinária  difusão  e  baixo  preço  associado,  sugerem  que  o  desempenho  será 



 significativamente  melhorado  para  sensores  comerciais,  de  modo  que  sua  aplicação  em  muitos 
 campos  do  conhecimento  se  expandirá,  por  exemplo,  no  campo  de  monitoramento.  Até  lá,  uma 
 boa  prática  é  exercer  cautela  com  base  em  uma  análise  minuciosa  do  desempenho  e  das 
 exigências.” 




