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ABSTRACT

This work shows the study of a new methodology to realize Tilt Test. The Tilt Test 
(Test of Inclination of the Bases) consists in verify the levelling of the bases of the ar-
maments of a warship in relation to the Master Level (Reference Master Level) of the 
ship. These alternative methodology proposes the realization of this activity without 
the necessity of the ship being inside a dock. Nowadays, the Tilt Test happens with 
the ship inside a dock, during the night and takes approximately five days, causing 
restrictions to the main activities of the ship and considerable costs. This method 
uses analogical clinometers and specialized technicians to make the readings of in-
clination. The proposal of these work is to use electronic clinometers in the Master 
Level and in the armaments, linked to a computer. The calculation of the inclinations 
is done after simultaneous and continuous readings, in real time. The experiments in 
laboratory were carried out with a triaxial sensor positioned in a plane. The readings 
generated by rotation of  X and Y axis were applied to the mathematical method and 
the inclination of the plane in relation to the horizontal plane was calculated.

Keywords  - leveling of bases, armaments, Tilt Test, Master Level.

RESUMO

O presente trabalho descreve o estudo de uma nova metodolçogia para realização 
do “Tilt Test”. O “Tilt Test” (Teste de Inclinação das Bases) consiste na verificação no nive-
lamento das bases dos armamentos de um navio de guerra em relação ao “Master Level” 
(Nível Mestre de Referência) do navio. Esta metodologia alternativa propõe a realização 
desta atividade sem a necessidade de colocar o navio em um dique. Atualmente, o “Tilt 
Test” ocorre à noite, com o navio colocado num dique, e leva, aproximadamente, cinco 
dias para sua realização, trazendo restrições às atividades principais do navio a um custo 
considerável. É realizado por técnicos especializados, com clinômetros analógicos, que 
efetuam, as leituras de inclinação. Este trabalho propõe o uso de clinômetros eletrônicos 
no Nível Mestre e nos armamentos, conectados a um computador. O cálculo da inclina-
ção é realizado após leituras contínuas e simultâneas, em tempo real. Os experimentos 
em laboratório foram efetuados com um sensor triaxial posicionado num plano. As leitu-
ras geradas pelas rotações dos eixos X e Y foram aplicados ao método matemático e a 
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inclinação do plano, em relação ao plano horizontal foi calculada.

Palavras-chave: Nivelamento das bases, armamentos, teste de inclinação, 
Nível Mestre de Referência. 

INTRODUÇÃO

Um navio de guerra normalmente possui um sistema de armas composto de 
radares, canhões, lançadores de mísseis e plataformas com equipamentos óticos e 
optrônicos. Esse sistema de armas deverá operar de forma integrada. Para que isso 
ocorra, existe a necessidade de uma correta troca de dados entre os componentes 
desse sistema para que ele funcione apropriadamente. Para garantir essa correta tro-
ca de dados, os equipamentos e os subsistemas devem estar alinhados em relação 
a uma referência comum. Para se atingir a efetividade do sistema de armas, cada 
equipamento deve ser alinhado levando-se em conta as tolerâncias de fabricação e 
o próprio ambiente no qual o elemento irá operar. Assim, pode-se garantir o desem-
penho esperado de cada subsistema. 

O objetivo desse trabalho é o estudo de uma metodologia alternativa para a exe-
cução de uma das etapas do alinhamento do sistema de armas de um navio de guer-
ra. Essa etapa é denominada de Tilt Test (TT) – Teste de Inclinação das Bases. O Tilt 
Test  consiste na verificação das inclinações das bases dos armamentos em relação ao 
Master Level (ML) - Nível Mestre de Referência do navio. Atualmente, essa atividade 
é realizada com o navio dentro de um dique (docagem), com a utilização de clinôme-
tros analógicos para a verificação das inclinações das bases. A metodologia proposta 
consiste na realização do Tilt Test sem a necessidade de docagem do navio. Serão 
instalados clinômetros digitais nas bases a serem verificadas, ou seja, no Master Level 
e nos armamentos. Esses clinômetros serão interligados a um computador, possibilitan-
do, assim, as leituras de inclinação das bases em tempo real, com o navio flutuando no 
cais ou navegando no mar. Essas leituras serão captadas pelo computador e servirão 
de base para os cálculos do Ponto Alto da base de cada elemento em relação ao Plano 
Horizontal. O Ponto Alto é representado pelo valor da máxima inclinação do plano da 
base do elemento e da conteira (ou azimute) correspondente.

Essa pesquisa se justifica pelo fato de se tratar de um tema pouco estudado, 
dada a inexistência de artigos sobre o assunto, e pelos custos envolvidos na ativi-
dade de Tilt Test executada atualmente. Além disso, evitará uma grande restrição 
das principais atividades do navio por, aproximadamente, cinco dias, proporcionando 
economia de gastos e otimização de tempo.

TILT TEST  (TT) – TESTE DE INCLINAÇÃO DAS BASES

O Tilt Test consiste na verificação das inclinações das bases dos armamentos 
em relação ao Master Level, observando se essas bases estão paralelas ao mes-
mo e, consequentemente, paralelas entre si. Atualmente, essa atividade é realizada 
com o navio docado. O Tilt Test é executado à noite para eliminar interferências que 
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causem vibrações nos clinômetros e alterações estruturais devido às oscilações tér-
micas. Clinômetros analógicos são posicionados nas bases dos armamentos e no 
Master Level e são realizadas leituras a cada 10 graus de conteira (0 à 350 graus). 
Sequencialmente, são coletadas as leituras dos clinômetros e introduzidas em um 
programa. Este calcula as correções a serem implementadas no sistema operacional 
do navio, caso os valores de inclinação encontrados não excedam as tolerâncias 
especificadas para cada armamento. A inclinação relativa de cada equipamento é 
representada pela subtração entre as inclinações absolutas das bases dos arma-
mentos e o valor da inclinação medida no Master Level.

METODOLOGIA ATUAL X METODOLOGIA PROPOSTA

A inclinação entre o Plano de Passeio dos Roletes (PPR) de um armamento e 
o Master Level (ML) é representada pelo Ponto Alto. Entende-se por PPR, a  super-
fície sobre a qual o armamento se movimenta em conteira. O Ponto Alto é represen-
tado pelo valor da máxima inclinação do plano da base do elemento e da conteira 
(ou azimute) correspondente. Na Figura1, a linha AB representa a interseção entre 
o plano de referência ML e o PPR de um armamento qualquer. A inclinação entre os 
dois planos é representada pelo ângulo a, Figuras 1 e 2; e a conteira, onde esta in-
clinação ocorre, pelo ângulo b, Figura 1. O vetor L’L representa a linha de centro do 
navio e está contido no plano de referência Master Level. Analisando a Figura 1, o 
ângulo a assume o valor de 0º na direção OB. Na direção OE assume o valor de - a, 
e na direção OA assume novamente o valor de 0º. Portanto, a variação é senoidal.

Fonte: Notas de aula do Curso de Alinhamento do CASOP, 2009.
                        Figura 1 - Inclinação relativa entre dois planos.

                             
   Figura 2 -  Inclinação do PPR de um canhão em relação ao Master Level.
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Na metodologia atual, são coletadas as informações de inclinação, variando de 
10 em 10 graus, em conteira, utilizando-se clinômetros analógicos instalados nas ba-
ses dos armamentos e do Master Level. Em seguida, esses valores são plotados em 
eixos cartesianos onde as ordenadas representam as inclinações e as abscissas os va-
lores de conteira. A representação gráfica da inclinação entre planos é feita através de 
curvas senoidais, Figura 3, onde poderá ser identificado o Ponto Alto para os planos em 
relação ao plano horizontal. Em seguida, o vetor inclinação relativa entre cada base de 
armamento e o Master Level é obtido. O vetor inclinação relativa é, então, decomposto, 
originando as inclinações longitudinal e transversal. Essas duas inclinações farão parte 
das futuras correções a serem realizadas pelo sistema operacional do navio. 

Figura 3 -  Exemplo de inclinação de um armamento em relação ao plano horizontal.

A nova metodologia propõe a instalação de dois clinômetros eletrônicos uniaxiais 
em cada base de armamento e outros dois no Master Level, conforme Figura 4. Os dois 
clinômetros uniaxiais podem ser substituídos por um clinômetro  biaxial ou multiaxial. 
Os pares de clinômetros uniaxiais, formando ângulos de 90° entre si, serão interligados 
a um computador. Esse computador irá receber várias medidas de inclinação, oriundas 
dos clinômetros, durante um determinado intervalo de tempo. As leituras dos clinôme-
tros deverão ser simultâneas e contínuas e serão realizadas em tempo real. O sincro-
nismo é importante para que as leituras de todos os equipamentos sejam realizadas no 
mesmo instante de tempo. 

 
     Figura 4 -  Esquema reduzido da interligação entre clinômetros e computador.
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Considerando-se quatro clinômetros uniaxiais, sendo dois instalados no ML 
(m) e dois instalados na base de um armamento (a) qualquer que se deseja alinhar. 
Esses clinômetros serão dispostos de tal modo que possam registrar as rotações 
em torno dos eixos X (linha 0° - 180° de azimute ou conteira) (Cx) e Y (linha  90° - 
270° de azimute ou conteira) (Cy).

Assim:
Cxm registra os movimentos de balanço do Master Level – inclinações ηm;

Cxa registra os movimentos de balanço do armamento – inclinações ηa;

Cym registra os movimentos de caturro do Master Level – inclinações μm; e
Cya registra os movimentos de caturro do armamento – inclinações μa.

O balanço representa o movimento ou jogo do navio de um bordo a outro e o 
caturro é o jogo do navio no sentido proa a popa (FONSECA, 1989).

μm, μa, ηm e ηa deverão ser observados em um mesmo instante de tempo t0. 
De acordo com a Figura 5, seja μ = μa - μm a inclinação relativa do plano do 

armamento com referência ao Master Level (caturro) no instante t0; e η = ηa - ηm a 
inclinação relativa do plano do armamento com referência ao Master Level (balan-
ço) no instante t0.

Figura 5 -  Plano Resultante - OPQ.

Assim, para o cálculo do plano relativo entre a base do armamento considera-
do  e o Master Level, tem-se:   

A origem do sistema é definida por O = (0, 0, 0);
O versor normal ao plano inclinado na direção 90° - 270° é dado por OPa = 

(cos μ , 0, sin μ); e
O versor normal ao plano inclinado na direção 0° - 180° é dado por OQa = (0, 
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cos η , sin η).

Onde a, b, c e d são os coeficientes da equação do plano.

Resolvendo-se o DET 1, segundo STEINBRUCH (1987), obtém-se a EQ 1 
para o Plano Resultante da Figura  5.

A Equação 1 servirá de base para os cálculos das inclinações dos planos, 
utilizados nos experimentos, em relação ao plano horizontal.

EXPERIMENTOS REALIZADOS

Foram realizados no IME (Instituto Militar de Engenharia) em março de 2011, 
experimentos em bancada com dois sensores inerciais modelo: 3DM-GX2, da 
MicroStrain, http://www.microstrain.com/3dm-gx2.aspx, Figura 6. Esses sensores 
pertencem ao Laboratório de Mecânica do IME e são uma combinação de, entre 
outros dispositivos, um acelerômetro e uma giro triaxiais.

Fonte: http://www.microstrain.com/3dm-gx2.aspx
Figura 6 - Sensor Inercial 3DM-GX2, da MicroStrain.
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MATERIAIS E MÉTODOS

Para  a realização dos experimentos, foram utilizados os seguintes itens:

• 2 sensores inerciais modelo: 3DM-GX2, da MicroStrain – número de série 
(n/s): 1710 e 1798.

• Uma base quadrada de madeira, com cada lado medindo 54,5 cm.
• Uma folha de papel A4 com marcações de 0° à 360 °, de 10° em 10°.
• Dispositivos para possibilitar a introdução de inclinações na base de ma-

deira.
• Base niveladora.
• 1 cabo modelo: MICROSTRAIN RS-232-4005-0037 para interligar o sen-

sor ao cabo conversor USB / serial.
• 1 cabo conversor USB / serial.
• Um laptop Asus modelo: Eee PC 1000H, Intel (R) Atom (TM), CPU N270, 

1.60 GHz, 0,99 GB de RAM, Windows XP.
• Software Inertia – Link 1.2 – Software que acompanha o sensor.
Os dois sensores de números de série (n/s) 1710 e 1798 foram posicionados 

em cima da base de madeira de 0° à 360°, de 45° em 45°. Como se trata de um 
equipamento triaxial, foram obtidas leituras nos três eixos: X, Y e Z. A variação em 
torno do eixo X representa o movimento de roll, em torno do eixo Y, o movimento de 
pitch e em torno do eixo Z, o de heading. Na FIG 7 pode ser visualizado o arranjo 
para a realização dos testes com o referido sensor e a FIG 8 representa o diagrama 
esquemático das ligações.

                             
 Figura 7 -  Arranjo para realização dos testes em bancada no IME.

            
Figura 8 -  Diagrama esquemático das ligações.
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Para possibilitar a familiarização com o equipamento, foram realizadas algu-
mas leituras com o sensor em uma base inclinada. Durante essas leituras, obser-
vou-se que o equipamento somente estabilizava sua medidas após o intervalo de 
40 segundos. Portanto, a cada anotação de leitura, esperava-se o intervalo de 40 
segundos para permitir a estabilização do sensor.

Inicialmente,  as leituras foram realizadas com a base de madeira na posição 
horizontal e, em seguida, foi introduzida uma inclinação à mesma. Como pode ser 
visualizado na Tabela 1, comparando-se as medidas obtidas nas duas situações 
pode ser verificado que as leituras de X e Y, para a base inclinada, variam segundo 
aproximadamente uma senóide, Figuras 9 e 10, o que era esperado, conforme as 
explicações dadas para as Figuras 1 e 3. Mas, as leituras de X e Y, para a base 
na posição horizontal, praticamente se mantiveram estáveis. Daí, pode-se concluir 
que, na realidade, o plano de referência do sensor não é o plano horizontal e é ca-
racterístico de cada sensor. Portanto, todos os valores das leituras para os planos 
inclinados deveriam ser subtraídos dos valores correspondentes, nas mesmas con-
teiras, lidos para o plano na posição horizontal. E, somente então, esses resultados 
estariam prontos para serem aplicados na Equação 1 do Plano Resultante. Dessa 
forma, a referência passa a ser o plano horizontal. 

Tabela 1 -  Leituras iniciais.

CONTEIRA (em 

graus)

PLANO INCLINADO PLANO HORIZONTAL
X Y Z X Y Z

(em graus) (em graus)
0 -6,6 -7,0 8,9 -6,6 -9,9 0,3

45 -4,0 -8,5 49,0 -6,5 -10,4 37,7

90 -3,4 -10,9 87,7 -6,7 -10,2 79,7

135 -4,8 -13,3 144,6 -6,8 -10,2 135,3

180 -7,4 -13,9 -160,4 -6,8 -10,0 -169,8

225 -10,0 -12,2 -109,4 -6,9 -10,1 -123,5

270 -10,6 -9,4 -70,8 -6,9 -10,0 -81,5

315 -9,0 -7,2 -31,3 -6,7 -10,0 -40,7

360 -6,4 -6,6 9,3 -6,8 -10,0 0,5

    

    
Figura 9 -  Senóide referente às leituras de X.
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                  Figura 10 - Senóide referente às leituras de Y.

 Com o objetivo de se verificar, na prática, a metodologia proposta, os seguin-
tes experimentos foram realizados:

Leituras com o sensor em cima da base de madeira na posição horizontal, 
com e sem a utilização da base niveladora, conforme Figuras 11 e 12. A utilização 
da base niveladora foi para verificar se a base de madeira poderia ser considerada 
uma superfície realmente plana, como também para observar se o metal teria influ-
ência nas medições;

     
Figura 11 -  Sensor 3DM-GX2 posicionado em cima da base niveladora.

     
Figura 12 - Sensor 3DM-GX2 posicionado em cima da base de madeira (plano  horizontal) sem a base niveladora.
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1- Leituras com o sensor em cima da base de madeira com a inclinação I, em torno 
de 1,8° (108’),  como mostrado na Figura13 e;

Figura 13 -  Sensor 3DM-GX2 posicionado em cima da base de madeira com 
inclinação I.

2- Leituras com o sensor em cima da base de madeira com a inclinação II, em torno 
de 5,5° (330’), que pode ser visualizado na Figura 14.

    
Figura 14 -  Sensor 3DM-GX2 posicionado em cima da base de madeira com inclinação II.

ANÁLISE DOS RESULTADOS

No experimento 1 foram realizadas as medidas de inclinação no plano hori-
zontal. As leituras foram obtidas com a utilização de uma base niveladora e  sem o 
referido elemento. O sensor foi posicionado,  de 0° à 360°, de 45° em 45°, em cima 
da base de madeira, sem inclinação alguma, representando o plano horizontal. 
Aguardava-se em torno de 40 segundos para a estabilização do sensor naquela 
determinada posição. Somente após a estabilização do sensor, essas leituras eram 
transferidas para o laptop. Para cada marcação ou conteira eram computados em 
torno de 1000 registros. Ao final dessa etapa, foram gerados 9 arquivos, de modo 
que cada um deles correspondente aos 1000 registros feitos para cada marcação. 
Em seguida, foram calculadas as médias das leituras registradas para Y (pitch) e X 
(roll). Os valores gerados, com e sem a base niveladora, ficaram muito próximos. 
Para o sensor n/s: 1710, a diferença, em valor absoluto,  de X foi de 0,1° (6’) e de Y 
também de 0,1° (6’). Para o sensor n/s: 1798, a diferença, em valor absoluto, de X 
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foi de 0,3° (18’) e de Y foi de 0,1° (6’). Portanto, para os cálculos finais, somente fo-
ram considerados os valores gerados sem a base niveladora. Quanto à dispersão, 
para o sensor n/s: 1710, em relação à X, o valor foi de 4,4% com a base niveladora 
e de 1,2% sem a base niveladora, em valores absolutos. Em relação à Y, o valor foi 
de 2,7% com a base niveladora e de 1,3% sem a referida base, em valores absolu-
tos. Para o sensor n/s: 1798, em relação à X, a dispersão foi de 3,5% com a base 
niveladora e de 2,4% sem a base niveladora. Em relação à Y, o valor foi de 6,1% 
com a base niveladora e de 2,2% sem a referida base.

No experimento 2 foi introduzida a inclinação I, em torno de 1,8° (108’), à base 
de madeira. Conforme mostrado na Figura 13 foram, então, realizadas leituras com 
o sensor inercial 3DM-GX2 posicionado em cima dessa base de madeira. Essas 
leituras foram registradas, manualmente, de 0° à 360°, de 45° em 45° de marcação 
ou conteira. Antes do registro de cada leitura, eram aguardados em torno de 40 se-
gundos para que o equipamento se estabilizasse. Depois, foram subtraídos dessas 
leituras os valores das médias, calculados para X e Y, para o plano horizontal sem 
a base niveladora. 

No experimento 3, foi introduzida a inclinação II, em torno de 5,5° (330’), e realiza-
do o mesmo procedimento adotado para o experimento 2, de acordo com a Figura 14. 

O objetivo da subtração é a obtenção dos valores de inclinação em relação 
ao plano horizontal. Em seguida, esses valores foram aplicados na Equação 1, 
originando a Tabela 2, onde podem ser visualizados os resultados finais que repre-
sentam o Ponto Alto de cada plano inclinado. No Tilt Test, o Ponto Alto da base da 
cada armamento será utilizado para o cálculo da verificação da inclinação dessa 
base em relação ao Master Level do navio.

Os valores das elevações introduzidas nas inclinações I e II, foram calculados 
de acordo com a Figura 15. Utilizando-se uma régua metálica, foram realizadas 
as medidas de “a” e “b” para as duas situações de inclinação. Em seguida, esses 
valores foram aplicados na  fórmula do Teorema de Pitágoras. Os valores encontra-
dos após os cálculos foram, aproximadamente, θ = 1,8° (108’) para a inclinação I e 
θ = 5.5° (330’) para a inclinação II. Comparando-se esses valores com as médias 
encontradas para essas duas elevações, verifica-se que a diferença, em valores 
absolutos, para a inclinação I foi de 0,1° (6’)  para os dois sensores.  Para a inclina-
ção II, foi de 0,2° (12’) para o n/s: 1710 e de 0,1° (6’) para o de n/s: 1798.  Para a 
inclinação I, o  valor medido para “a” foi de 1,7 cm e para “b” foi de 54,5 cm. Para a 
inclinação II, o  valor medido para “a” foi de 5,3 cm e para “b” foi de 54,8 cm. 

 
Figura 15 -  Representação do arranjo montado.
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A seguinte legenda deverá ser adotada para a Tabela 2.
Legenda:
C – Conteira em graus
E – Elevação em graus
INC – Inclinação
PA – Ponto Alto

Tabela 2 -  Resultados do Ponto Alto das inclinações I e II.

C (°)

SENSOR N/S: 1710 SENSOR N/S: 1798
INC I INC II INC I INC II
PA PA PA PA

E (°) C (°) E (°) C (°) E (°) C (°) E (°) C (°)
0 2,0 103 5,5 100 1,8 116 5,4 113
45 1,8 96 5,7 99 1,6 118 5,2 113
90 2,1 105 6,1 99 1,8 110 5,3 109
135 1,8 103 5,8 104 1,8 108 5,4 108
180 2,0 105 5,6 102 2,0 104 5,6 104
225 2,1 106 5,8 104 2,2 104 6,1 106
270 1,8 106 5,7 104 1,9 104 5,8 108
315 1,8 106 5,3 103 2,1 112 5,7 112
360 1,8 103 5,5 101 2,0 116 5,6 113
MÉDIAS 1,9 104 5,7 102 1,9 110 5,6 110

Devido ao fato do plano permanecer o mesmo, sem alterações, durante as 
medições, os valores de elevação e conteira (marcação) foram muito próximos ao 
longo dos 360°. Calculou-se, então, a média dos valores de elevação e de conteira 
para representar o Ponto Alto para cada inclinação.

Em relação à elevação, para a inclinação I, a dispersão foi de 6,7% para o 
sensor n/s: 1710 e de 9,0% para o sensor n/s: 1798. Para a inclinação II, as disper-
sões foram de 3,8% e 4,7% para os sensores n/s: 1710 e 1798, respectivamente. 
Em relação à conteira, para a inclinação I, a dispersão foi de 2,9% para o sensor 
n/s: 1710 e de 4,8% para o sensor n/s: 1798. Para a inclinação II, as dispersões 
foram de 2,0% e de 2,9% para os sensores n/s: 1710 e 1798, respectivamente. 

Com relação à inclinação I, a diferença entre o Ponto Alto, quando compa-
rados os dois sensores, em valores absolutos, foi de  0,0° para elevação e de 6° 
(360’) para conteira. Com relação à inclinação II, a diferença entre o Ponto Alto, 
quando comparados os dois sensores, em valores absolutos, foi de  0,1° (6’) para 
elevação e de 8° (480’) para conteira.

Para o mesmo sensor, quando comparados os valores de conteira das incli-
nações I e II, pode ser verificado que a diferença, em valores absolutos, foi de 2° 
(120’) para o sensor n/s: 1710 e de 0,0° para o de n/s: 1798. 
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CONCLUSÕES

Com relação aos experimentos, Tabela 2, pode ser verificado que os valores 
das médias encontrados para a elevação do Ponto Alto de uma mesma inclinação, 
comparando-se os dois equipamentos, são praticamente iguais. Logo, conclui-se 
que todo o procedimento realizado para se obter as leituras reais de inclinação, em 
relação ao plano horizontal, está preciso. Pelos dados técnicos do sensor 3DM-
-GX2, a sua precisão é de +- 0,5° (30’) para condições estáticas. Comparando-se 
os valores encontrados para o Ponto Alto, para os dois sensores,  em relação à ele-
vação, as diferenças estão de acordo com a precisão do equipamento. Mas, quan-
do comparamos os valores de conteira, as diferenças ficaram maiores, ou melhor, 
6° (360’) para a inclinação I e 8° (480’)  para a inclinação II. Isso pode ser explicado 
pela instabilidade que o sensor 3GM-GX2 possui em relação às medidas coletadas 
para o eixo Z (heading). Durante os experimentos, observou-se que os valores 
variavam, mesmo após o intervalo de tempo aguardado para a estabilização do 
sensor. Esse intervalo foi em torno de 40 segundos. Comparando-se os valores de 
conteira das inclinações I e II, para o mesmo equipamento, pode ser observada a 
proximidade dos valores. Isso se deve ao fato de que a elevação da base de ma-
deira é que sofreu alteração, mas a direção da inclinação da base não se modificou.
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