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Conteúdo

A compra de um analisador de textura não é apenas uma
questão de especificação do equipamento  versus custo. Há
outros fatores que precisam de sua análise cuidadosa antes de
você fazer o seu pedido.

Entre as considerações mais importantes estão as questões de suporte e
consultoria, a capacidade de análise customizada, versatilidade e
fornecimento de software.

Obviamente, existem muitos aspectos únicos de sua necessidade
particular e escolher a solução ideal pode ser uma decisão complicada.
Mas neste documento você pode descobrir respostas para pelo menos
algumas das perguntas que você tem em mente. Esperamos que ele seja
útil para você. 

Introdução

?



Então o seu analisador de textura chega e você está esperando
ansiosamente para utilizá-lo na análise de suas amostras. 

Se você nunca usou um analisador de textura antes você vai precisar de
ajuda para começar, ter alguém para guiá-lo através dos recursos do
instrumento e das possibilidades dentro do software. Você vai precisar
da ajuda de especialistas de textura para certificar-se de que poderá
desenvolver o método mais repetível possível, com uma compreensão
clara de como analisar seus resultados de forma significativa e relacioná-
los com as perguntas que eles estão tentando responder sobre o seu
produto. Afinal, você acaba de adquirir o analisador de textura para um
ou mais dos seguintes motivos:

• Para avaliar alterações durante o armazenamento ou transporte;

• Avaliar as matérias-primas ou excipientes, produtos semiacabados,
embalagens e produtos acabados;

• Determinar os efeitos das variáveis   de formulação ou processamento
no final aceitabilidade do produto;

• Determinar as propriedades físicas do "padrão ouro" do seu produto
para um controle de qualidade consistente;

• undamentar as suas reivindicações de produto;

• Comparar com produtos da concorrência;

• Fornecer um resultado quantitativo objetivo que poderá ser arquivados
e recuperado para visualização futura se você precisar comparar com
os dados históricos.

Nossa promessa para você: Suporte Técnico GRÁTIS ao longo
da vida do seu instrumento! 

Não dá para ficar muito melhor do que isso. Nós não fabricamos apenas
analisadores de textura; nós lutamos para prover um suporte contínuo
que aperfeiçoe o entendimento de nossos clientes sobre os seus
equipamentos para que, com isso, seja tirado proveito do uso mais
universal da sua nova ferramenta.

E se você precisar de ajuda para o desenvolvimento de um método para o
seu produto? Nossa biblioteca de estudos de aplicações será de primordial
importância para você. Os estudos disponíveis na biblioteca revelam
métodos de ensaio viáveis para uma grande variedade de produtos
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específicos e também funcionam como ponto de partida ideal para estudar
outros produtos semelhantes. Relatórios detalhados apresentam resultados
típicos e interpretações. Os métodos de ensaio podem ser escolhidos pelo
tipo de produto, por probe/acessório disponível, pela propriedade
física/estrutural ou de acordo com um método padrão. E se você não
conseguir encontrar algo próximo o suficiente da sua própria necessidade,
então é só entrar em contato conosco.

E se no futuro distante for preciso avaliar um produto recém-
desenvolvido, o qual exigirá claramente um método diferente? Basta
entrar em contato conosco. Nós ficaremos felizes em ajudá-lo a
desenvolver o seu novo protocolo e a sua nova análise de projeto. Nosso
Testing Advice Service online ajuda você a tirar o máximo do seu
analisador de textura, permitindo contato direto com o nosso laboratório
de aplicação in-house, onde todos os desenvolvimentos de aplicações
ocorrem. A partir dele, conselhos úteis de ensaios podem ser dados de
forma confidencial. Estamos confiantes de que os nossos serviços de
laboratório demonstram nosso compromisso com uma filosofia de
“sistema completo". 

Muitas vezes é preciso seguir a exigência de treinar novos funcionários
e, juntamente com o rápido avanço dos computadores e seus sistemas
operacionais correspondentes, os clientes possuem a necessidade de
chamar-nos para aconselhamento técnico. Nossa equipe de
desenvolvimento de software e engenheiros de suporte está disponível
para solucionar os seus problemas de software.

Então, você tornou-se confiante o suficiente para desenvolver métodos
por sua própria conta. Parabéns! Você está no seu caminho para tornar-
se um especialista em textura. Porém, pode ser que você queira um
suporte apenas para verificar se está no caminho correto, checar se sua
análise faz sentido e saber se ela está otimizada para o seu tipo de gráfico.
Se você gostaria que nós ajudássemos a escrever uma macro ou uma
sequência especial para o seu analisador de textura, a nossa
Macro/Sequence Writing Service permitirá que você nos forneça seus
requisitos de análise sob medida e receba uma resposta rápida para sua
dúvida ou problema.

Talvez você já seja um especialista em textura e gostaria apenas de ficar
ligado, mantendo-se atualizado sobre os novos desenvolvimentos no
campo da análise de textura que possam ser de algum interesse para você.
Não tem problema. Nós estendemos nossa rede de conhecimento por
intermédio do nosso feed do Twitter, dos grupos do LinkedIn, do canal
do YouTube e da nossa newsletter mensal. Fazemos todos os esforços
para mantê-lo bem informado.

Ah! E como já mencionamos: É TUDO GRATUITO!
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Muitos testes de análise de textura como a análise da força de
Bloom para géis de gelatina constituem normas
internacionais, enquanto outros são reconhecidos como testes-
padrão dentro de uma indústria, como o Texture Profile
Analysis para muitos produtos alimentícios.   

Para ser bem-sucedido, todos estes testes dependem da integridade do
analisador de textura, da seleção do método de análise correto, da
precisão do probe ou acessório utilizado e da precisão do software de
análise para proporcionar os resultados de uma forma clara e em um
formato conciso.

O principal objetivo de muitos estudos de textura é conceber um ou mais
testes mecânicos que tenham a capacidade de substituir a avaliação
sensorial humana como uma ferramenta para avaliar a textura. São
mensurações que fornecem características fundamentais e empíricas de
produtos bem desenvolvidos, ao passo que amplos procedimentos de
testes imitativos também estão se tornando cada vez mais importantes.
A relevância de tais ensaios reside na imitação das situações da vida real,
condição que permite uma interpretação de dados muito mais
simplificada.

Nossa linha de analisadores de textura com sua riqueza de
métodos de aplicação e da gama de mais de 200 probes e
acessórios são o resultado de décadas de experiência na
concepção e no fabrico destes equipamentos. 

Se você precisa de mensurações de rotina ou da realização de
investigações fundamentais, a Stable Micro Systems fornece uma
incomparável variedade de acessórios de precisão além do mais amplo e
inigualável pacote de software de análise de textura para garantir a
validade de seus testes.

A escolha do probe ou acessório adequado vai depender do formato da
amostra, da propriedade que você deseja medir ou da ação que você
deseja executar. Os acessórios estão disponíveis para fornecer as ações
necessária de compressão, extrusão, corte, extensão ou flexão das
amostras ou para apoiar, ancorar ou deformá-las de uma maneira
específica.
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Acima de tudo, nós ouvimos você cliente e trabalhamos constantemente
no sentido de aperfeiçoar os nossos produtos para atenderem as suas
necessidades. Estamos sempre à disposição para ouvir os usuários com
sugestões sobre como podemos melhorar ou ampliar a nossa linha de

acessórios. Engenheiros mecânicos, eletrônicos e
programadores de software in-house também
garantem o desenvolvimento de probes e
acessórios sob medida para atender novos
requisitos de teste ou para cobrir necessidades
específicas que possam surgir.

Como um profissional de medição de textura, você
pode notar a frequência com que as invenções e
inovações da Stable Micro Systems são copiadas
pelos nossos imitadores. No entanto, tais imitações
muitas vezes perdem a sutileza e a elegância do
projeto original e, em todos os casos, são carentes
de background, entendimento da aplicação e do
desenvolvimento necessário para a implantação
bem sucedida. É por isso que, desde 2007, todos os

probes e acessórios originais da Stable Micro Systems vem sendo
protegidos pela Community Designs Regulation, regulamentação
responsável pela proteção do design industrial na comunidade europeia.
Nós somos o único fabricante de analisadores de textura a manter
qualquer solução de análise de textura registrada no Registered
Community Designs (RCD).

Ninguém pode projetar soluções para atender os seus desafios de testes
como nós podemos ...
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A análise de textura típica envolve a coleta e interpretação de
dados de Força, Distância e Tempo, mas naturalmente você
deseja que o seu instrumento seja tão universal quanto
possível, independentemente de seus requisitos iniciais. 

Afinal, você sabe qual será o próximo teste a ser solicitado a você? Então,
ao invés de comprar apenas um instrumento para atender às suas
necessidades de hoje, considere as opções de mensuração adicionais que
possam estar disponíveis no futuro para você. E se houvesse toda uma
série de acessórios opcionais que pudessem ser conectados ao seu
analisador de textura para coletar medidas adicionais simultaneamente
ou até mesmo transformar o instrumento para executar uma outra função
de medição?

A nossa linha Texture Analyser Plus foi projetada para
incorporar portas de aquisição de dados multicanal para
permitir que você conecte periféricos (outras opções de
medição).  

Isto permite que muitos outros aparelhos de mensuração sejam utilizados
em conjunto com o analisador de textura e seus dados sejam
simultaneamente recolhidos para, opcionalmente, serem plotados através
de um segundo eixo y. Os módulos de temperatura, módulos de
umidade, sondas de temperatura PT 100, milliohmeter, extensômetro,
detector acústico e sistema de sincronização de vídeo são todos
facilmente conectados à parte de trás do instrumento.

Um vernier (permite medições de distância linear para ser alimentado
diretamente no software Exponent como parte da sequência de ensaio)
ou scanner de código de barras scanner (um código de barras do produto
podem ser digitalizados para selecionar automaticamente o projeto
correto pronto para o teste, permitindo a automação e redução de erro
do usuário) – podem ser facilmente conectado ao seu PC e serem capazes
de se comunicar com software Exponent para realizar eficazmente suas
tarefas. 

A capacidade de automatizar seus testes com um Sistema Integrado de
Indexação de Amostras para acelerar todo o processo de análise pode ser
uma decisão de eficiência futura ou talvez, como um desejo por medidas
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de segurança adicionais, você deseje instalar o seu analisador de textura
dentro de um Gabinete de Segurança. 

Para uma completa transformação de teste, anexe um Analisador de
Fluxo do Pó para mensurar as propriedades de fluxo de pó ou um Sistema
de Expansão de Massas para permitir que informações de pressão

indiquem as propriedades extensionais biaxiais de
massas. 

Todos os dados coletados podem ser plotados em
quase qualquer arranjo de eixo que você desejar
(desde que, obviamente, fizer sentido) com uma
vasta gama de opções de unidades.

Nenhum outro instrumento é tão versátil e
adaptável como o nosso. Nós medimos muito
mais do que Força...
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Seu instrumento está instalado e funcionando e você já se
sente confiante para começar a investigar novas possibilidades
de teste a partir da experiência inicial que você tem. 

Você provavelmente vai querer ver o que os outros estão fazendo no
campo da análise de textura, experimentar novas técnicas de análise de
dados e investigar as diferentes formas de expandir o uso do seu
instrumento. Se você é novato em análise de textura, provavelmente vai
querer aumentar a base do seu conhecimento através da leitura de
materiais desse campo e vai estar interessado em quais recursos estão
disponíveis para você entender melhor esta área da ciência e seus
princípios.

Ninguém sabe mais sobre a análise da textura do que nós ...
apresentando a Zona da Educação.

Nossa exclusiva Zona Educação consiste em material didático completo
em formato de arquivo de ajuda contendo animações para tornar o mais
simples possível as suas correspondentes explicações. Assim como os
inigualáveis métodos embutidos que desenvolvemos como Application
Studies, também reunimos estudos publicados internacionalmente que
utilizam analisadores de textura da Stable Micro Systems em suas
metodologias de ensaio. Essas referências são destacadas para você em
resumos, sendo dividimos por indústria e por produtos específicos. Isso é
igualmente importante para nós pois permite-nos manter a par das novas
metodologias e técnicas de análise de dados para garantir o continuo
incremento do pacote de instrumentos e software para atender as
necessidades em curso e em desenvolvimento de nossos clientes. 

Nossa seção Data Analysis Techniques vai dar orientações sobre as
formas de análise de curvas e as opções de cálculo disponíveis para você.
A variedade de técnicas de análise de dados é inigualável em qualquer
parte do mundo. Tutorials irão guiá-lo através de procedimentos básicos
de utilização do software passo-a-passo, enquanto a nossa Video Library
permitirá que você veja uma coleção abrangente de testes ou arranjos de
acessórios que você pode não ter visto antes. 

Quando você estiver pronto para ensinar sobre o seu trabalho e apresentar
seus dados, você também poderá incluí-los em nossas apresentações
como nosso convidado!
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Na hora de comprar o analisador de textura correto, você pode
querer atender uma necessidade atual de teste específico ou
pode estar limitado por um determinado orçamento. 

Neste momento, porém, é importante não estar focado apenas nas
demandas de hoje, de forma que o seu equipamento seja durável e atenda
projetos em potencial cujas necessidades futuras ainda não sejam
conhecidas por você.

É preciso saber o que pode ser adicionado no futuro para expandir as
suas possibilidades - afinal, você tem toda a razão ao querer extrair o
máximo de valor do seu dinheiro.

Tantas vezes nos encontramos com pessoas que optaram pela
solução de análise de textura mais barata no momento em que
esta parecia atender suas necessidades de teste de curto prazo. 

Em um momento posterior, porém, ao tentarem aumentar a cobertura de
testes para novos projetos, já foi possível perceber as limitações de suas
escolhas.

A compra dos analisadores de textura da Stable Micro Systems constitui
o seu passaporte para o avançado mundo da análise de textura. A linha
Plus é reconhecida internacionalmente como composta por instrumentos
completos e a satisfação de nossos clientes é inigualável. Nós projetamos

nossos analisadores de textura para trabalharem
com células de carga variáveis   de 0,5 kg até 750
kg (para modelos de colunas individuais) além de
outros aspectos de engenharia que permitem a
utilização da maior variedade de probes,
equipamentos e acessórios do setor. 

Por estarmos em contínua evolução, você pode ter
certeza de que novos recursos e técnicas serão
incorporados aos projetos de hardware e software
no futuro e estaremos à sua disposição para
mantê-lo na vanguarda da análise de textura.
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Talvez você seja a única pessoa no laboratório de uma
pequena empresa ou parte integrante de uma equipe dentro
de uma corporação nacional ou internacional. 

De qualquer maneira, em algum momento você vai precisa informar seus
dados, partilhar seus resultados ou comparar a sua análise de textura com
outros locais de testes. A capacidade de enviar dados em uma ampla
variedade de formatos para aqueles que não possuem um software de
análise de textura ou a capacidade de receber dados de épocas diferentes
para comparar de acordo com a sua necessidade será importante para
você. Você também quer uma forma rápida de enviar uma curva ou um
relatório via e-mail, além de manipular e criar layouts para que seus
dados sejam apresentados ou arquivados em um determinado formato.

O software Exponent apresenta na demonstração, comparação,
envio e compartilhamento de dados as questões fundamentais
da sua utilização.

Nós permitimos que você crie projetos, macros, planilhas de resultados e
relatórios para atender às suas necessidades, assumindo que em algum
momento você vai querer compartilhar, distribuir e sobrepor os dados
históricos para finalidades de comparação. Nós inserimos os botões 'Mail
To' sempre que possível e provemos uma ampla variedade de formatos

de arquivo para curvas (.jpg, .bmp),
planilhas (.xml, .html, .guia) e relatórios
(.pdf, .rtf) para que outras pessoas que
talvez não tenham software Exponent
encontrem outras opções para ler os
seus dados 

A comparação dos seus próprios dados
históricos ou a comparação com os
dados de outras pessoas é de
fundamental importância para o uso
analítico do software. E é por isso que o
número de curvas que você pode inserir
em um gráfico é infinito e você sempre
será capaz de ler os seus dados, não
importa o quão velhos eles sejam.
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Se você já comprou um software antes, provavelmente estará
ciente de que qualquer versão é passível de ser substituída por
outra no futuro.

Você deve estar se perguntando se as versões futuras terão qualquer custo
e se você precisará comprar todos os recursos adicionais, por exemplo,
para obter outras opções de análise de dados.

Se você é novato em análise de textura você pode preferir um pacote de
software mais básico, mas esteja ciente de que uma vez que o seu
conhecimento nesta área aumenta, é só uma questão de tempo até você
querer adotar algumas medidas mais diversificadas e sofisticadas de
técnicas de análise de dados. Você precisa se certificar de que dispõe da
opção para fazer isso, se conhece os seus limites e se as funcionalidades
atuais não serão prejudicadas no futuro à medida que novas tecnologias
para PC e sistemas operacionais avançam cada vez mais rápido.

Há muito tempo reconhecemos a necessidade de expandir
constantemente a riqueza de possibilidades de testes, formatos
de apresentação e soluções analíticas em nosso software
Exponent. 

No entanto, reconhecemos também que uma percentagem considerável
de usuários exige uma solução simples de teste e de análise de dados,
efetuados em um ambiente de produção de alto rendimento em diferentes
níveis. Em suma, muitos usuários necessitam de um método rápido e fácil
de operar em uma base frequente. Por esta razão, oferecemos duas opções
de software: o Exponent (oferece sofisticação e flexibilidade) ou o
Exponent Lite (oferece simplicidade, onde a atualização para o Exponent
também é possível).

Independentemente do pacote de software que foi inicialmente escolhido,
posso assegurá-lo de que será um software continuamente melhorado e
disponível para download gratuito em nosso site. Se você está em nossa
lista de newsletter, vamos enviar um e-mail automaticamente para dizer
que há uma nova versão disponível para download. As atualizações incluem
os pequenos bugs que são encontrados, novas funcionalidades que foram
sugeridas pelos usuários, estudos de aplicativos adicionais, arquivos de
exemplo de projetos inclusos para seu uso e extensão de nossos resumos
que destacam o uso do analisador de textura na investigação científica.
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O mundo da análise de textura é um de constante
desenvolvimento e descobertas científicas. Sempre avançando
para novos e muitas vezes inesperados campos de testes, é
uma área de pesquisa interessante e contagiante, sendo
também de grande importância comercial.

Quaisquer que sejam suas necessidades: se no final do mais complexo
espectro de desenvolvimento de produto ou na repetitiva e exigente área
de controle de qualidade, você precisa pensar cuidadosamente sobre como
pode extrair o melhor valor disponível do seu orçamento. Tenha em
mente que a disponibilidade de educação em profundidade, serviços de
design de teste customizados e aconselhamento gratuito de análises são
especialmente importantes para que você comece a trabalhar em seus
projetos iniciais de análise de textura. Embora possa haver alternativas
que sejam aparentemente mais baratas, não há nenhum substituto real
para muitos anos de estudo científico, desenvolvimento de engenharia e
software proprietário inovador.

Em suma, os analisadores de textura da linha Plus e o software Exponent
da Stable Micro Systems oferecem um pacote de funcionalidades,
expansão e geração de valor para o seu dinheiro que é simplesmente
inigualável em qualquer lugar do mundo.

Conclusão

Jo Smewing trabalha para Stable Micro Systems desde 1994. Ela gerencia o
Laboratório de Aplicações onde são desenvolvidos métodos específicos de
análise de textura para a indústria alimentícia. 

Agora, como Diretora de Desenvolvimento de Negócios, ela lidera a equipe de
desenvolvimento da empresa, a qual envolve a coordenação de engenheiros
mecânicos, eletrônicos e de software na geração de novos produtos. 

Jo escreve regularmente para revistas de uma variedade de indústrias,
incluindo alimentos, produtos farmacêuticos, cosméticos e adesivos, tendo
publicado vários artigos com base na ciência da análise de textura.
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