
Resumo  

Em várias aplicações de Engenharia é necessário tratar sinais cíclicos cuja evolução temporal é 

aleatória. Frequentemente estes sinais contêm ruído o que contribui para dificultar o processamento 

da informação. O estudo da fadiga em materiais é um exemplo deste tipo de aplicações em que um 

sinal aleatório que regista a evolução da carga é tratado para determinar a amplitude e duração de 

cada um dos tipos de carga aplicados.  

Neste trabalho é feita a apresentação e caracterização de dois algoritmos de contagem de ciclos: 

rainflow e mínimo—máximo. Ambos os métodos de contagem são caracterizados e aplicados sobre 

sinais conhecidos, em que são variados os principais parâmetros. Os valores obtidos por aplicação 

dos métodos de contagem são posteriormente analisados e comentados. Os dois métodos de 

contagem de ciclos são também aplicados ao estudo de sinais obtidos em duas situações reais: 

evolução do caudal de um rio e variação temporal da tensão instalada numa estrutura de um veículo 

de transporte. As conclusões e propostas de evolução futura encerram este trabalho.  

Abstract 

In several Engineering applications it becomes necessary to treat cyclic signals with random temporal 

evolution. Often, these signals possesses noise witch contributes to make information processing 

harder. The study of material fatigue is an example of this type of applications in witch a random signal 

that records the charge evolution, is treated to determine the amplitude and duration of each type of 

employed charge.  

In this work, are presented and characterized two algorithms of cycle counting: rainflow and minimum-

maximum. Both counting methods are characterized and applied to well known signals, varying the 

principal parameters. The values obtained by the application of the two methods are afterward 

analysed and commented. The two methods are also applied to the study of signals gathered in two 

real situations: evolution of river caudal and temporal variation installed in a transport vehicle 

structure. Conclusions and future work proposals terminate this work.  


