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Resumo. Este trabalho tem como objetivo principal abordar todas as etapas que constituem o
projeto e a confecção de uma célula de carga construída em aço com extensômetros elétricos
de resistência (strain gages). Inicialmente, cálculos teóricos são realizados para se estimar o
dimensionamento da célula de carga e, a partir destes dados, faz-se a otimização do
detalhamento da mesma segundo restrições de tensões e deslocamentos através do software
Ansys®. Testes experimentais de calibração e verificação são realizados num protótipo real
de dimensões otimizadas, evidenciando o bom funcionamento do equipamento desenvolvido.
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1.

INTRODUÇÃO

Células de Cargas podem ser usadas como transdutores de força, podendo ser aplicadas
em diversas situações graças a grande diversidade de formas. O princípio de funcionamento
normalmente é baseado na variação ôhmica sofrida em um sensor denominado extensômetro
elétrico de resistência ou strain gages, quando este é submetido a deformações.
A maioria das células de carga é fabricada com os extensômetros elétricos de resistência
ligados entre si através de uma ponte de Wheatstone equilibrada. Esta configuração amplifica
os sinais obtidos nas medições, permitindo que se avalie a variação ôhmica dos extensômetros
de modo mais exato.
Uma vez identificada a variação ôhmica dos extensômetros elétricos de resistência é
possível, através de relações de calibração e/ou dados fornecidos pelo fabricante da célula de
carga, avaliar as tensões e/ou forças a que a mesma está submetida.
Obviamente, a forma e as características do corpo da célula de carga devem ser objeto de
um meticuloso estudo de projeto, visando assegurar relações lineares entre a intensidade da
força atuante e a conseqüente deformação dos extensômetros.
Entre os modelos mais comuns de células de carga destacam-se aqui aqueles de
configuração semelhante à apresentada na Figura 1. Neste caso são medidas as deformações
por flexão e pode-se chegar a uma relação entre estas medidas e o carregamento, fazendo com
que a célula de carga funcione como transdutor de força.
Este trabalho estuda este tipo de célula de carga, analisando desde modelos teóricos e
computacionais até o funcionamento de um protótipo experimental.

Figura 1 – Dimensões e funcionamento de uma célula de carga.

2.

METODOLOGIA
Pode-se dividir a apresentação deste trabalho em três etapas distintas e seqüenciais:
Projeto da Célula de Carga:

Nesta etapa são realizados experimentos teóricos e numérico-computacionais via MEF
visando otimizar as dimensões da célula.
Confecção da Célula de Carga:
São abordados aspectos relativos a confecção da célula, colagem de strain gages,
cuidados na montagem, etc.
Calibração e Testes da Célula de Carga:
De modo a se obter uma célula de carga com medidas confiáveis, testes de calibração são
realizados visando avaliar suas características de linearidade e repetibilidade.
A seguir cada uma destas etapas são analisadas de maneira mais abrangente.
3.

PROJETO DA CÉLULA DE CARGA

O dimensionamento foi feito baseando-se em resultados obtidos na otimização das
dimensões principais da célula através de uma modelagem computacional utilizando o método
dos elementos finitos.
Como a célula de carga possui uma axissimetria tanto geométrica quanto para as
condições de contorno, optou-se por um modelo numérico utilizando apenas ¼ do modelo
geométrico, como mostra a Figura 2.
Para um pré-dimensionamento definiu-se a capacidade da célula de carga e utilizando as
formulações teóricas de placas e cascas fornecidas por Timoshenko & Woinowsky (1959),
onde foram determinadas medidas iniciais para atender as restrições de tensões e
deformações. Inicialmente verificou-se a validade dos resultados teóricos do deslocamento
vertical máximo e da tensão máxima (equações 1 e 2) comparando-os com os resultados
obtidos na simulação computacional utilizando o software Ansys®, como mostra a Tabela 1.
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onde:
W – deslocamento vertical máximo (Fig. 1)
σ1 − tensão principal máxima
q – carga uniformemente distribuída (Fig. 1)
k – parâmetro dado em função da razão a/b válido para coeficiente de Poisson = 0,3
E – módulo de elasticidade adotado = 210 GPa
h – altura da célula de carga (Fig. 1)
a e b – Fig. 1.

Tabela 1 – Resultados teóricos e numéricos.
Resultados
Teórico
Numerico

W (mm)
0,000850
0,000879

σ1 (MPa)
2,812
2,202

Figura 2 – Dimensões utilizadas nos cálculos teóricos.
Segundo os resultados teóricos e numéricos, para uma célula com capacidade de 1kN, um
raio externo de 40mm e altura de 20mm, conforme indicado na Figura 2. Tais medidas foram
suficientes para garantir dimensões internas que viabilizassem o trabalho da peça em regime
elástico, atendendo as restrições de deslocamento máximo e tensão de escoamento.
Antes de se executar a otimização fez-se necessário a verificação da convergência dos
resultados, segundo a densidade de elementos finitos da malha utilizada. O gráfico da Figura
3 mostra os valores da tensão principal máxima σ1 nos nós pertencentes a um dos trechos
onde foram posicionados os extensômetros. A malha inicial foi refinada até chegar a uma
densidade com resultados confiáveis. A convergência dos resultados se deu no terceiro
refinamento (malha com 17772 nós), definindo-se a densidade de malha ideal utilizada no
modelo numérico para a otimização.
A otimização do protótipo foi realizada utilizando a ferramenta do Ansys® (2003), onde
foram definidos os parâmetros principais do projeto:
• Função objetivo: menor volume;
• Variáveis de projeto: dimensões otimizadas (A e h - Fig. 2);
• Variáveis de estado: Tensão de escoamento do aço utilizando um coeficiente de
segurança igual a 1,4.
Após o processamento da otimização, as dimensões ideais para as variáveis de projeto
foram: A = 25 mm e h = 3,2 mm. A Figura 4 mostra o projeto completo com as dimensões da
célula de carga e a Figura 5 mostra os resultados de tensões máximas e mínimas principais
(σ1 e σ3, respectivamente), indicando o melhor posicionamento dos strain gages na célula.

Figura 3 - Resultados para o teste de convergência da malha.

Figura 4 – Projeto da célula otimizada.

Figura 5 – Tensões principais máximas e mínimas (σ1 e σ3).

4.

CONFECÇÃO DA CÉLULA DE CARGA:

A usinagem da célula de carga foi realizada em aço de mesmas características que as
consideradas na modelagem computacional. O protótipo é mostrado na Figura 6 (ver
dimensões na Figura 4).

Figura 6 – Protótipo da célula de carga.
A avaliação da força aplicada na direção axial da célula de carga é feita com o auxílio de
4 strain gages formando uma ponte de Wheatstone conforme mostra a Figura 7.
Os strain gages utilizados têm as seguintes características:
• Resistência: 120Ω;
• Comprimento: 5mm.
A disposição dos strain gages adotada amplifica as leituras e elimina os erros nas
medições das deformações provenientes de variação de temperatura conforme é mostrado a
seguir

Figura 7 – Strain gages colados formando uma ponte de Wheatstone.

Uma ponte de Wheatstone consiste na ligação de 4 resistores (neste caso strain gages),
como esquematizado na Figura 8. Aplicando-se a lei de Ohm, pode-se escrever a expressão:


R1
dV = V  R4 (R3 + R4 ) −
(R1 + R2 )


(3)

onde:
R1, R2, R3 e R4 – Resistências dos strain gages;
V – Voltagem de alimentação entre os pontos 1 e 2;
dV – Leitura de voltagem entre os pontos 3 e 4.

3
R2

R1

V
1

2
R4

dV

R3
4

Figura 8 – Ponte de Wheatstone.
Se R 4 R 2 = R 1 R 3 , tem-se dV = 0 e diz-se que a ponte de Wheatstone está equilibrada.
Com a aplicação de cargas sobre a célula, os strain gages acompanham sua deformação e
os valores iniciais R1, R2, R3 e R4 se alteram.
Admitindo que os resistores R1 e R3 representem os strain gages localizados mais
próximos ao centro da célula de carga, que R2 e R4 sejam os outros dois strain gages e que a
força axial sobre a célula seja vertical e de baixo para cima, tem-se um aumento de resistência
elétrica proveniente de alongamento para os resistores R1 e R3 e uma redução de resistência
elétrica proveniente de encurtamento para os demais resistores. Estas características quando
analisadas com auxílio da equação (3) faz com que a voltagem dV seja 4 vezes maior que a
obtida com apenas um strain gage ativo.
Como os 4 strain gages estão no mesmo ambiente, as variações de resistência em função
da dilatação térmica são as mesmas para os 4 resistores. Desta forma, observando a equação
(3) e a disposição adotada, tem-se a anulação deste efeito.
Após a colagem dos strain gages foram feitas as conexões via solda de um cabo contendo
os 4 fios usados na alimentação e leitura de voltagem conforme mostrado na Figura 9. Esta
figura mostra também o dispositivo enroscado no centro da célula de carga, onde se aplica a
força axial. A referência Carrasco (2001) abrange toda o procedimento prático de colagem de
strain gages.
Uma vez de posse da célula de carga completamente confeccionada, passou-se para a
calibração e testes da mesma.

Figura 9 – Célula de Carga com a ligação dos fios.
5.

CALIBRAÇÃO E TESTES DA CÉLULA DE CARGA:

Neste trabalho são analisadas duas características do protótipo da célula de carga
projetada: Linearidade e Repetibilidade.
5.1. Linearidade

A relação entre o desequilíbrio de voltagem (equação 3) e a força que se submete a célula
de carga deverá ser linear.
Assim sendo, deve-se ter F (força axial - ver Figura 10) diretamente proporcional a dV
(ver equação 3). A Figura 10 mostra o esquema de aplicação de força na célula de carga.

F

Figura 10 – Aplicação da força axial.
Utilizando-se um dinamômetro de referência, aplicaram-se forças F variando entre 0 e
488,20 N na célula de carga, fazendo as respectivas leituras de dV.
A Figura 11 mostra a relações entre dV/V e F para uma alimentação de 5V e 10V. Para
viabilizar a comparação entre os resultados obtidos para 5V e 10V, a escala horizontal do
gráfico foi adimensionalizada.

500
450
400

Força (N)

350
300
250

5V

200

10V

150
100
50
0
0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,10

Leitura (m V/V)

Figura 11 – Relações entre dV/V e F para as alimentações de 5V e 10V.
Os resultados obtidos para os dois casos de alimentação considerados mostram um
comportamento linear com retas praticamente coincidentes evidenciando que a fonte de
alimentação não influenciou na linearidade da relação F x dV, como era de se esperar.
Ajustando-se via método dos mínimos quadrados uma reta a todos os pontos do gráfico
da Figura 11 chega-se à equação (4) que pode ser adotada para calibração da célula de carga.
F [N ] = 5704

dV
− 0,7569[ N ]
V

(4)

Aplicando à equação (4) as forças de referência, obtém-se a Tabela 2 que mostra uma boa
correlação entre os valores de força F impostos à célula de carga w aqueles obtidos via
equação de calibração (equação 4).
Tabela 2 – Valores de força calculados utilizando equação de calibração e
fonte de alimentação em 10V
Carga de referência
(N)

Força calculada
com equação 4 (N)

0,00
31,40
128,30
220,70
349,00
488,20

-0,76
29,53
126,49
224,10
349,98
483,91

5.2. Repetibilidade

A relação obtida entre F e dV deve se manter suficientemente constantes com o passar do
tempo. Com o propósito de verificar esta característica, foram analisadas 100 seqüências de
medidas para cada força de referência e seus respectivos desvios padrões são apresentados na
Tabela 3.
Tabela 3 – Força e desvio padrão
Força (N)
0
31,40
128,30
220,70
349,00
488,20

Desvio Padrão (N)
3,61
4,59
4,19
3,93
5,10
3,25

Analisando a Tabela 3, conclui-se que a exatidão das medidas obtidas com o protótipo e o
sistema de aquisição utilizado varia em torno de 0,51% da capacidade total da célula de carga
(1KN).
6.

COMENTÁRIOS FINAIS E CONCLUSÕES

É importante salientar que o nível de exatidão obtido nas medidas está intimamente
ligado ao sistema de aquisição de dados disponível. No presente trabalho utilizou-se a placa
PCI 6013 da National Instruments® (2003) e o software de aquisição de dados distribuído com
a placa. Mesmo com este sistema de aquisição bastante simples, pode-se dizer que os
resultados obtidos foram satisfatórios.
Outro fator importante a ser observado é o baixíssimo custo final do protótipo. Quando se
compara o orçamento final da célula incluindo apenas os gastos com materiais (aço, strain
gages, cola, solda, etc.) com o preço de venda de aparelhos similares fornecidos por
fabricantes nacionais e internacionais, vê-se uma diferença bastante significativa.
Como expectativas de trabalhos futuros, tem-se:
• Melhoria no sistema de aquisição de dados;
• Projeto de células de carga de forma e tamanho diferentes dos abordados neste
artigo.
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