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RESUMO 

 

SISTEMA DE CONTROLE FUZZY PARA VEÍCULO ELÉTRICO DE DUAS RODAS 

 
        
         Na última década, veículos elétricos de duas rodas foram construídos para 

aplicações em mobilidade humana, aplicações em robótica móvel, transportadoras 

industriais e robôs para aplicações domésticas. Neste trabalho de pesquisa 

apresenta-se a concepção e desenvolvimento de um veículo elétrico de duas rodas, 

controlado por um sistema baseado em um controlador Fuzzy. Um protótipo foi 

construído com dois motores de corrente contínua acoplados às rodas do veículo, 

assim os pneus foram controlados independentemente, porém, sincronizados com o 

movimento desejado. O sistema de controle é retroalimentado com as velocidades 

angulares dos motores, e a atuação do condutor sobre o guidão do veículo determina 

a velocidade de referência e direcionamento. As velocidades angulares dos motores, 

e o ângulo de inclinação do guidão são processados por um microcontrolador. Um 

sistema de instrumentação eletrônico é aplicado para leitura das variáveis de entrada 

e envio dos resultados para saída em forma de um sinal PWM para alimentação dos 

motores. Sensores do tipo encoder incremental rotativo e giroscópio MEMS são 

utilizados para medição da velocidade angular e ângulo de inclinação do guidão 

respectivamente. A unidade de potência, foi desenvolvida como interface para 

aplicação do sinal PWM nos motores. Um sistema microcontrolado foi utilizado com a 

finalidade de gerenciamento da velocidade e direção desejada do veículo.  Ao final 

apresenta-se a resposta do controlador para diferentes ângulos de arfagem e guinada, 

indicando por gráficos o valor das velocidades angulares  em RPM imposta as rodas 

pelo controlador. 

 

Palavras Chave: Veículos elétricos, motor CC, controle fuzzy, PWM.   



 

 

 

ABSTRACT 

 

FUZZY CONTROL SYSTEM FOR TWO-WHEELED ELECTRIC VEHICLE. 
 

 In the last decade, two-wheeled electric vehicles have been built for 

applications in human mobility, mobile robotic applications, industrial conveyors and 

robots for home applications. This work presents the design and development of a two-

wheel electric vehicle controlled by a system based on a Fuzzy controller. A prototype 

was built with two DC motors coupled to the wheels of the vehicle, so the tires will be 

independently controlled but synchronized with the desired movement. The control 

system is feedback with the angular speeds of the motors, the driver's action on the 

vehicle's handlebar determines the reference speed and steering. The angular speeds 

of the motors and the angle of inclination of the handlebar are processed by a 

microcontroller. An electronic instrumentation system is applied to read the input 

variables and send the results to the output as a PWM signal to feed the motors. 

Sensors of rotary incremental encoder and MEMS gyro are used to measure the 

angular velocity and angle of inclination of the handlebar respectively. The power unit, 

too, was developed as an interface for the application of the PWM signal in the motors. 

A microcontrolled system was used for the purpose of managing the desired speed 

and direction of the vehicle. At the end, the driver's response to different pitch and yaw 

angles is presented, indicating by graphs the value of the angular velocities in RPM 

imposed by the controller. At the end, the control response is presented for different   

pitch and yaw angles, indicating by graphs the value of the angular velocities in RPM 

imposed by the controller. 

 
Keywords: Electric vehicles, DC motor, fuzzy control, PWM. 
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     INTRODUÇÃO 

 Existe claramente a necessidade de veículos de transporte pessoal que usem 

menos energia e tomem menos espaço do que os carros. As motocicletas são um 

exemplo de tais veículos, mas não podem ser usados em calçadas ou dentro de casa. 

As bicicletas são outro exemplo que podem ser usados em uma gama mais ampla de 

locais, mas não ganhou muita aceitação para uso interno, exceto em grandes fábricas 

(ARNOLDO, 2012). Numa tentativa para abordar uma das necessidades do segmento 

de mercado no transporte pessoal, o Segway foi desenvolvido (ARNOLDO, 2012), 

como também o veículo EDWARD desenvolvido por estudantes da universidade de 

Adelaide na Austrália. O Segway é um sistema dinâmico que é comumente é referido 

como um pêndulo invertido; o veículo Segway e o condutor formam um pêndulo 

invertido que tem dinâmica incerta (ARNOLDO, 2012).  Em todas essas aplicações 

de motores CC são necessárias precisão no controle da velocidade, do torque, da 

direção e sentido.  

 Neste trabalho é descrito um controlador Fuzzy em malha fechada para 

controle da velocidade,  da direção e do sentido de um veículo elétrico de duas rodas 

semelhante ao Segway. Um protótipo foi construído com dois motores de corrente 

contínua acoplados às rodas do veículo. O veículo proposto nesse trabalho é um 

veículo elétrico com movimentação controlada através da inclinação do corpo do 

condutor sobre o guidão,  colocando-o na direção e velocidade angular desejada. A 

utilização de um giroscópio fixado no guidão, proporciona ao condutor, agilidade na 

pilotagem do veículo, pois através da utilização das coordenadas do giroscópio e do 

sistema de controle embarcado, o veículo irá trabalha sempre para manter  a 

velocidade e direção conforme posição do guidão perpendicular a plataforma do 

veículo. 

 

 OBJETIVO GERAL 

 

 O objetivo geral deste trabalho é concepção de um veículo elétrico de duas 

rodas para transporte individual utilizando controlador por lógica Fuzzy. 
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 Como objetivos específicos têm-se: 

 

 Projetar o circuito de chaveamento PWM para acionamento do motor a ser    

usado no veículo; 

 Desenvolver simulações do controlador Fuzzy no Simulink e no LabView™; 

 Determinar a dinâmica do veículo por identificação de sistemas; 

 Determinar a estratégia lógica para controlar a direção e sentido de movimento 

do veículo.  
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1. Revisão Bibliográfica 

 

1.1 Veículo elétrico para transporte pessoal 

     Segundo KIM et al.( 2016), veículos elétricos compactos de pequeno porte 

estão sendo solicitados para viagens de curta distância, em áreas urbanas ou privados; 

embora que os sistemas de carga de baterias em veículos elétricos presentes no 

mercado ainda seja problemático. Segundo KAMATA et al.(2006), os veículos elétricos 

de único passageiro, especialmente os chamados de mobilidade pessoal, estão 

recebendo maior demanda popular e aumentando sua importância em nossa 

sociedade. 

  Tomando o conceito de um sistema de pêndulo invertido, um veículo 

robotizado de duas rodas com sistema de controle embarcado foi implementado, e 

disponibilizado como o futuro dispositivo de transporte pessoal chamado TransBOT 

(Kim et al, 2016). O TransBOT tem dois modos de condução: um modo de veículo 

regular, onde o contato estável com o chão é mantido por duas rodas e dois rodízios; 

e o modo de balanceamento, que mantém a postura do condutor estável com o veículo 

equilibrado em duas rodas. O veículo com mecanismo de balanceamento de duas 

rodas pode ser usado como veículo de transporte em áreas urbanas com vias estreitas, 

ou em vias com circulação de pedestres. A programação no ganho do controlador com 

base em controladores lineares é usada para diferentes modos de direção. Além disso, 

os ângulos de equilíbrio desejados são especificados para os diferentes tamanhos e 

peso do condutor, a fim de ter um desempenho de controle e equilíbrio estável. Os 

valores dos ângulos de equilíbrio desejados foram encontrados por estudos empíricos. 

Estudos experimentais com condutores de diferentes pesos, bem como formas de 

condução interna e externa, foram conduzidos para garantir a viabilidade da TransBOT 

(KIM et al, 2016). 

 Segundo NAKAGAWA et al. (2009) um Veículo de Mobilidade Pessoal (VMP) 

deve-se mover em baixa velocidade e ser suficientemente pequeno para que possa ser 

usado em espaços para pedestres. Espera-se que este veículo seja um novo método 

de transporte prático e ambientalmente amigável. Como uma forma de VMP, os autores 

propõem um veículo de duas rodas com dois modos de condução: um modo de 



 

 

15 

condução de duas rodas em modo bicicleta; e de duas rodas em modo paralelo. Este 

veículo possui quatro motores elétricos, dois para a condução e dois para a direção, e 

um gerador conectado aos pedais. No modo bicicleta, o piloto movimenta os pedais 

para gerar energia elétrica e os motores nas rodas produzem torque usando a energia 

gerada. No modo paralelo de duas rodas, o veículo é estabilizado de acordo com a 

teoria do pêndulo invertido. Os autores propõem a estabilização da bicicleta com forças 

motrizes e um controlador usando a teoria do controle linear-quadrático.  

 No mundo, existem várias soluções usadas em veículos auto equilibrados, 

como Segway e o E.D.W.A.R. D. Um novo conceito de um veículo elétrico de duas 

rodas, auto equilibrado com assentos apresenta-se na Figura 1. O veículo elétrico, em 

questão coloca a segurança em primeiro lugar. O veículo tem aparência incomum com 

formas regulares e estrutura compacta que permite que duas pessoas com alguma 

bagagem realizem pequenas viagens confortavelmente (BŹDZIUCH et al, 2016).  

 

Figura 1 – Conceito de veículo com auto balanceamento. 

 

Fonte: BŹDZIUCH et al, 2016. 

 

 Em março de 2009, estudantes na escola de engenharia mecânica da 

Universidade de Adelaide, Austrália iniciou o projeto e a construção de um veículo 

elétrico denominado de E.D.W.A.R.D. (Electric DiWheel com Active Rotação Damping) 

(DYER et al., 2009). Um modelo apresenta-se na figura 2. Na construção das rodas 

exteriores utilizou-se aço inoxidável e uma tira de borracha é fixada na superfície 
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exterior ou superfície rolante. Uma cadeira interna apoia o condutor que é mantido fixo 

no assento por um cinto de segurança de 04 pontos. O quadro interno corre livre nas 

rodas externas devido a três rolos de nylon que é acoplada à armação interna por 

braços de suspensão, que atuam para fornecer suspensão e também para manter uma 

força de contato constante entre o quadro interno e o roda externa, dois motores CC 

que através de roda dentadas e uma corrente aciona uma pequena roda que age no 

raio interno da roda externa, assim, o veículo pode ser dirigido para frente e para trás, 

quando são aplicadas tensões diferentes nos motores o veículo gira para direita ou 

esquerda. O veículo é controlado via um joystick. Na instrumentação do EDWARD 

foram utilizados giroscópio de estado sólido e encoders incrementais nas duas rodas 

motrizes. 

 

Figura  2 – O veículo elétrico EDWARD. 

 

Fonte: DYER et al., 2009 

  

 A fim de cumprir os requisitos de veículo pequeno e leve, para a mobilidade 

pessoal, TASUKO et al, (2016) propôs um veículo elétrico pessoal conduzido por uma 

única “roda” esférica, denominado de OmniRide, um protótipo apresenta-se na Figura 

3. Usando um controle com retroalimentação apropriado, e estratégia de controle com 

estabilidade dinâmica, o veículo será sempre mantido na vertical em relação à 
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superfície. Também permite a mobilidade imediata para todas as direções, ao contrário 

dos veículos pessoais do tipo duas rodas. 

 

Figura 3 – Veículo elétrico OmniRide. 

 

Fonte: TASUKO et al, 2016. 

 

  No veículo OmniRide a roda esférica é acionada por quatro rodas 

omnidirecionais. O OmniRide consiste em uma única roda esférica e uma estrutura de 

veículo rígido montado sobre a “roda” esférica. O tamanho é semelhante a uma 

bicicleta, e a estrutura pesa cerca de 35 kg. A roda esférica é uma concha esférica de 

aço de 1,5 mm de espessura de 300 mm de diâmetro, coberto por uretano de 6 mm de 

espessura, e pode girar sobre qualquer um dos três eixos ortogonais usando quatro 

rodas omnidirecionais localizadas sob o chassi. Cada roda omnidirecional é acionada 

por um servomotor CA de 200 W através de engrenagens. Uma cadeira de bicicleta e 

um guidão são fixados no chassi. Cada extremidade da barra do guidão está equipada 

com uma alavanca multifuncional (TASUKO et al, 2016). 

 Segundo ARNOLDO (2012), o Segway é um sistema dinâmico semelhante ao 

pêndulo invertido. A forma mais simples de um pêndulo invertido consiste em uma 

massa anexada através de uma haste sem massa para uma massa base, isso é 

comumente conhecido como um sistema carrinho-pêndulo, conforme Figura 4. O 

carrinho é livre para se mover horizontalmente. A haste está conectada ao carrinho 
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através de uma junta rotacional. Este sistema está em equilíbrio instável quando a 

haste está na posição vertical. Matematicamente, esse equilíbrio pode ser mantido 

enquanto não houver forças de entrada no sistema. Contudo, tais condições não 

existem em sistemas reais, e alguns meios de estabilização são necessários para 

manter o pêndulo na posição vertical. Quando uma força é aplicada ao carrinho para 

movê-lo para frente ou para trás, desloca o centro de massa do pêndulo para o outro 

lado. O pêndulo sempre está caindo, mas o movimento aplicado ao carrinho tenta 

manter o ângulo de inclinação θ, em um valor mínimo (ARNOLDO, 2012).  

 

Figura 4 – Sistema carro pêndulo. 

 

Fonte: ARNOLDO, 2012. 

 

 Segundo ARNOLDO (2012), o veículo de transporte pessoal Segway, 

mostrado na Figura 5, é um dispositivo que transporta uma pessoa a uma velocidade 

relativamente baixa, a velocidade é limitada a aproximadamente 19 Km/h. Combinada 

com um sistema de propulsão elétrica faz o Segway um veículo candidato para fornecer 

transporte de curta distância nas ruas das cidades, calçadas e dentro de edifícios. 

Quando o Segway está em uso, o dispositivo é colocado em movimento por duas rodas 

que são colocados lado a lado, em vez da configuração padrão em linha de uma 

bicicleta ou uma motocicleta. Quando o operador se inclina para frente, as rodas se 

tornam uníssonas na mesma direção para fornecer um movimento para frente.  Para 

parar, as rodas devem acelerar para frente para passar do centro de massa do sistema 

e depois aplicar um torque de desaceleração para diminuir a velocidade do sistema 

sem causar a queda do operador. Esses mesmos princípios operacionais são aplicados 

com a inclinação do corpo para trás para permitir que o veículo se mova para trás. 
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Devido à configuração da roda lado a lado, e, o centro de massa elevado torna o veículo 

instável, o veículo irá cair se o sistema de controle não estiver girando continuamente 

as rodas. Este ajuste constante do dispositivo é semelhante a uma pessoa equilibrando 

uma vassoura invertida na palma da mão, para manter a vassoura na posição vertical, 

a pessoa deve mover sua mão continuamente na direção em que a vassoura está 

caindo (ARNOLDO, 2012). 

 

Figura 5 – Veículo elétrico Segway. 

 

                            Fonte: ARNOLDO, 2012. 

 

1.2 Controle de velocidade aplicado a motores CC 

 

 Os motores de corrente contínua são amplamente utilizados na indústria 

(PRECUP E PREITL, 2006; RAI et al, 2012) e existem diferentes métodos para 

controlar as velocidades desses motores de acordo com estrutura do motor CC, esses 

métodos podem ser: alterando a resistência da bobina da armadura, a resistência da 

bobina de campo ou a tensão da armadura (AL NISA et al., 2013). Aumentando a 

resistência da bobina de campo ou de armadura aumenta a perda nos motores de 

corrente contínua, então o melhor método é alterando a  tensão aplicada a armadura 

para alterar a velocidade. Existem diferentes métodos para alterar a tensão da 

armadura, que estão divididos em duas categorias: método clássico como o uso de um 

controlador PID (Proporcional-integral-derivativo) com modulação por largura de pulso  
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(MANSOOR et al., 2013) e métodos inteligentes tais como redes neurais (SAINI e 

KUMAR, 2012), algoritmos genéticos (MANSOOR et al., 2013) e controle difuso, mas 

o método mais comum para controlar um motor de corrente contínua é usando um 

controlador PID híbrido (AL NISA et al., 2013) com diferentes métodos de ajuste dos 

valores do controlador PID. Um dos métodos de ajuste PID são os Ziegler-Nichols 

(MALHOTRA et al., 2010), o uso do controlador PID no método clássico os valores do 

controlador PID são ajustados para uma velocidade constante; e se a velocidade do 

motor CC é variada, o sistema pode sair do modo de estabilidade e os valores do 

controlador PID devem ser reassentados. Métodos inteligentes pode ser usado para 

ajustar um controlador PID e converter o PID para um PID com auto ajuste (AKBARI-

HASANJANI et al, 2015). 

  A lógica Fuzzy é formada com base em simulações de usuários, ideias e 

percepções (MALHOTRA et al., 2010) para controlar um sistema. A área do controle 

difuso progrediu rapidamente nos últimos anos. O principal motivo do aumento de 

popularidade do controle por lógica difusa (CLF) é basicamente uma combinação da 

experiência humana e estratégias de controle para controlar processos (AKBARI-

HASANJANI et al, 2015). 

 O controlador PID Fuzzy de auto ajuste é mostrado na Figura 6. Com as 

estradas sendo o erro e a derivada do erro pode-se alterar os parâmetros fixos do 

controlador PID, se os parâmetros fixos do controlador não puderem ser controlados 

para diferentes velocidades, podemos ter mudanças indesejáveis na resposta do 

sistema. Para obter uma resposta favorável em um intervalo definido de velocidade, 

uma técnica inteligente pode ser usada, um desses métodos é o uso da lógica difusa 

para controlar o erro de velocidade do motor e derivada erro, desta forma um 

controlador Fuzzy é adicionado a o PID clássico. As regras de controle difuso são 

baseadas nas experiências dos usuários (AKBARI-HASANJANI et al, 2015). 
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Figura 6 – Controlador PID auto ajustável. 

 

Fonte: AKBARI-HASANJANI et al, 2015. 

 

1.3 Controladores Fuzzy aplicados a motores 

 

 Controladores inteligentes como novas tecnologias foram recentemente 

aplicado em sistemas de controle de energia elétrica em geral e em particular em 

sistemas de controle de motores  AHMED et al (2011).  

 RAMADAN et al (2013) descreve a implementação de um sistema de controle 

por lógica difusa (CLF) e de um controlador convencional proporcional-integral (PI) para 

controle de velocidade de motores CC, com base no Arranjo de Portas Programáveis 

em Campo (APPC). O esquema proposto visa melhorar o desempenho e eliminar as 

perturbações no controle da velocidade do motor CC, devido as  cargas inseridas no 

eixo do motor. O sistema difuso proposto foi aplicado a um motor CC de ímã 

permanente, através de uma configuração de ponte H. O algoritmo de controle difuso 

é projetado e verificado com um modelo não-linear. Tanto o CLF como o  controlador 

PI convencional foram sintetizados, funcionalmente verificados e implementados 

usando o Xilinx, Ambiente de Software Integrado (ASI) Versão 11.1i. Os resultados 

práticos mostraram que o esquema CLF proposto tem melhor desempenho do que o 

controlador PI convencional para o controle de velocidade de motores de corrente 

contínua. 

 Conforme RAMADAN et al (2013) na Figura 7 apresenta-se o diagrama em 

blocos do controlador PI implementado, e na Figura 8 o controlador CLF. 
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Figura 7 – Diagrama em blocos do Controlador PI. 

 

Fonte:  RAMADAN et al (2013). 

 

Figura 8 – Diagrama em blocos do controlador CLF. 

 

Fonte:  RAMADAN et al (2013). 

 

 Segundo CARVALHO (2012),  JÚLIO (2010) aplicou um controlador fuzzy a um 

sistema de controle de posição acionado por motores de indução trifásicos. O sistema 

utilizado para aplicar o controle foi uma mesa de coordenadas X-Y com dois graus de 

liberdade. Sinais de referência do tipo degrau, senoidal e cossenoidal foram aplicados 

para avaliar o desempelho do sistema, no controle de posição e acompanhamento de 

trajetória. Ela concluiu, baseada nos resultados obtidos, que a modelagem dos 

controladores desenvolvidos apoiados na lógica fuzzy foi bastante eficaz para 

posicionar o sistema. 

 Segundo PREMKUMAR et al (2014) maioria dos problemas associados ao 

motor CC escovado foi superado pelo motor CC sem escova. O motor CC sem escova 
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tem uma alta eficiência e uma menor susceptibilidade ao desgaste mecânico, menor 

peso, maior confiabilidade, ruído reduzido, vida longa e redução geral de interferências 

eletromagnéticas. O controle da velocidade do motor CC sem escova é um aspecto 

importante em muitos processos industriais. Vários esquemas de controle foram 

desenvolvidos para melhorar o desempenho do controle de velocidade dos motores 

CC sem escova. Como resultado, os interesses em sistemas emergentes de controle  

inteligente para acionamento de motores CC sem escova aumentaram de forma 

significativa e inúmeros esquemas de controle inteligentes para o motor CC sem 

escova foram projetados com base em modelos lineares e não-lineares.  

 Segundo PREMKUMAR et al (2014),  um algoritmo PID foi adotado para 

realizar o regulagem de velocidade de um motor CC sem escova, mas o controlador 

PID deu  problema de incerteza na determinação da velocidade devido a uma 

perturbação repentina da carga. Um controlador fuzzy adaptativo foi desenvolvido para 

o motor CC sem escova  e a resposta da velocidade do motor apresentou um erro 

maior para o estado estacionário e também para o tempo de estabilização. O 

controlador de velocidade lógica fuzzy adaptativo para a movimentação do motor CC 

sem escova já foi discutido em sua eficácia foi comparada com o controlador PI, no 

entanto, o controlador degrada a resposta da velocidade do motor CC sem escova 

durante o período transitório. Segundo PremKumar et al (2014), um controlador de 

lógica PI fuzzy híbrido foi desenvolvido para o motor CC sem escova. O desempenho 

do controlador PI Fuzzy híbrido foi melhor do que o controlador PI convencional. Mas, 

o controlador apresenta um problema de incerteza devido a variações nos ajustes de 

velocidade. Segundo Premkumar et al (2014), a velocidade do motor CC sem escova 

foi controlada usando um controlador de Fuzzy PD, este controlador produziu maiores 

ocorrências  de sobressinal e subsinal na resposta da velocidade devido as variações 

de carga. Segundo Premkumar et al (20140), o sistema proposto para  controle de 

velocidade do motor CC sem escova usando Bat algoritmo otimizado com sistema de 

inferência adaptativa Neuro-Fuzzy, possui desempenho superior ao de outros 

controladores considerados em termos de: tempo de computação , melhora nas 

especificações do domínio do tempo e  índices de desempenho aprimorados em todas 

as condições de operação. 

 AHMED et al (2017) afirma que em muitas aplicações dos sistemas de controle 

de velocidade do motor CC, os controladores PID são os mais usados. Esses sistemas 
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de controle não apresentam bom desempenho quando são aplicadas interferências de 

torque de entrada e carga. O modo de controle deslizante (SM) pode dar um melhor 

controle devido à sua propriedade robusta, mas tem um problema de vibração 

indesejado associado, o que prejudica a planta. Para limitar este problema é proposto 

um controlador híbrido no qual um controlador fuzzy é combinado com o controlador 

SM por um sistema de supervisão difuso de tal forma que o controlador SM funciona 

em estado transitório e o controlador fuzzy em estado estacionário. Os resultados da 

simulação mostram que, o controlador SM é mais robusto quando comparado ao PID 

e controle fuzzy, e o controle híbrido proporciona um melhor desempenho geral do 

sistema quando comparado ao controle SM.  

 YARAS et al (2014) afirma que os motores de corrente contínua (CC) são 

freqüentemente usados quando a posição e o controle de velocidade são requeridas.  

Durante a operação dos motores de corrente contínua,  parâmetros como resistência 

e indutância variam com o tempo, os motores podem estar expostos à cargas variadas, 

por esse motivo especial, o método de controle aplicado nos sistemas de alta precisão 

deve ser melhor selecionado. YARAS et al (2014) desenvolveram um método mais 

preciso baseado em controle difuso, que sintetiza o controle de modo deslizante com 

métodos de controle difuso. As variações de parâmetros e as incertezas são realizadas 

usando o Matlab / Simulink / Robust Control Toolbox. A resistência e a indutância 

recebem tolerância, a carga é incerta, ao analisar os resultados do método de modo 

deslizante baseado em método de controle difuso, foi concluído que é mais estável 

contra variações de carga e incertezas, o tempo de ajuste é menor e o sistema atinge 

o sinal de referência mais rápido. 

 Segundo CARVALHO (2012) os sistemas fuzzy são amplamente empregados 

em acionamento de velocidade variável, particulamente em máquinas de indução 

(LIAW e WANG, 1991). IVANQUI (2005) desenvolveu um sistema fuzzy para controlar 

a velocidade de rotação de uma esteira ergométrica através de conversores de 

frequência, com a finalidade de minimizar os riscos da atividade cardíaca do usuário, 

permitindo ainda maximizar os benefícios que a atividade física poderia proporcionar 

ao usuário deste equipamento. Os resultados obtidos foram satisfatórios. 

 Segundo CARVALHO (2012), YATIM e UTOMO (2005) desenvolveram um 

sistema neuro-fuzzy para controle de velocidade de rotação de compressores 

acionados por motor de indução. As simulações e resultados experimentais 
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demostraram que o método proposto diminui o consumo de energia elétrica em relação 

ao controle escalar (tensão/frequência), para velocidade de rotação inferior a cerca de 

60% da velocidade de rotação nominal e para o sistema experimental estudado. 

 Segunda JÚLIO (2010) um controlador digital único pode substituir numerosos 

controladores analógicos. O emprego do controle digital pode levar a uma maior 

flexibilidade na resposta a mudanças no projeto. Quaisquer modificações que sejam 

necessárias na lei de controle podem ser reconfiguradas via software em vez de 

alterações em hardware (NISE, 2002). Além disso, os controladores digitais 

apresentam: facilidade de inclusão de funções lógicas e não lineares na malha de 

controle; viabilidade de armazenamento de dados em tabelas e acumular 

conhecimento acerca das propriedades do sistema controlado; inexistência de 

problemas com relação à tolerância dos componentes analógicos, maior sensibilidade 

de medição e sensibilidade reduzida ao ruído dos sinais. 

 A técnica de controle usando lógica fuzzy é uma alternativa para solução de 

problemas de controle com não linearidade nas dinâmicas inerentes aos processos. 

Segundo JÚLIO (2010) no estudo comparativo de estratégia de controle para sistemas 

microposicionadores de máquinas-ferramentas, em RUBIO (1998) comprovou-se, por 

meio de simulações, a aplicabilidade e eficácia dos controladores fuzzy, visto que 

possuem maior adaptabilidade à ocorrência de variações próprias dos sistema. 

Segundo JÚLIO (2010),  CAMPOS e SAITO (2004) afirmam que  por meio da lógica 

fuzzy é possível reduzir, consideravelmente, o tempo de desenvolvimento de um 

controlador não-linear, respeitando as especificações e restrições operacionais, 

controlando processos complexos de maneira simples, robusta e em tempo real. 
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CAPÍTULO 2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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2.1       Controlador 

 Segundo OGATA (2000), o controle automático tem desempenhado um papel 

vital no avanço da engenharia e da ciência. Além de sua extrema importância para os 

veículos espaciais, para sistemas de guia de mísseis, sistemas robóticos e similares, 

o controlador automático tornou-se uma parte importante e integrante dos processos 

industriais e de manufatura modernos. Por exemplo, o controle automático é essencial 

no comando numérico de máquinas-ferramentas das indústrias manufatureiras. 

 Segundo DORF e BISHOP (2001), o Controlador Clássico é conhecido como 

controlador de três termos ou PID (Proporcional-Integral-Derivativo). Cada termo do 

Controlador Clássico forma uma ação de controle com características bem definidas 

e distintas entre si, proporcionando um sinal de controle preciso nas aplicações 

industriais. A ação de controle Proporcional Kp é aquela cujo sinal de saída do 

controlador é proporcional ao erro atuante do sistema. Nesta ação de controle quanto 

maior o ganho, menor será o erro em regime permanente, ou seja, melhor a precisão 

do sistema em malha fechada. Este erro pode ser diminuído com o aumento do ganho, 

mas nunca anulado. Conclui-se que a ação de controle proporcional mantém um erro 

de off-set ou erro de regime. A ação de controle Integral Ki está ligada diretamente a 

melhoria da precisão do sistema, pois atua na correção do erro que a ação 

proporcional não consegue anular. A velocidade com que o sinal da ação Integral varia 

é proporcional ao erro atuante no sistema. Se o valor do erro é dobrado, o sinal de 

controle varia duas vezes mais rápido. Se o erro for zero, significa que o sinal de 

controle fica constante, diferentemente da ação proporcional em que o sinal de 

controle iria também para zero. 

 Segundo GUERRA (2009), ação de controle Derivativa Kd corresponde à 

aplicação de um sinal de controle proporcional a derivada do sinal de erro, atuando 

no fornecimento de uma correção antecipada ao erro e diminuindo assim o tempo de 

resposta para eliminar o problema do overshoot. 

 Segundo DORF e BISHOP (1998), a popularidade dos controladores PID 

pode ser atribuída parcialmente ao seu desempenho robusto sobre uma grande faixa 

de condições operacionais e em parte a sua simplicidade funcional, que permite aos 

engenheiros operá-los de uma maneira simples e correta. Para implementar um 

controlador desse tipo é necessário determinar três parâmetros para o processo: 
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ganho proporcional, ganho integral e ganho derivativo. Na Figura 9 apresenta-se um 

controlador genérico PID. 

 

Figura 9 – Controlador PID genérico. 

 

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PID.svg, acesso em 08/08/2017. 

 

2.2 Controlador Fuzzy 

 

 A Lógica Fuzzy é uma técnica que incorpora a forma humana de pensar em 

um sistema de controle. Um controlador Fuzzy típico pode ser projetado para 

comportar-se conforme raciocínio dedutivo, isto é, o processo que as pessoas utilizam 

para inferir conclusões baseadas em informações que elas já conhecem. Por exemplo, 

operadores humanos podem controlar processos industriais e plantas com 

características não lineares e até com comportamento dinâmico pouco conhecido, 

através de experiência e inferência de relações entre as variáveis do processo 

(SHAW, 2007). 

 Segundo BITTENCOURT E OSÓRIO (2002), os controladores com lógica 

Fuzzy estão sendo utilizado amplamente em processos de diversas empresas, o 

controle de processo autônomo e inteligente, através de uma rede industrial no nível 

operacional, possibilita a intervenção instantânea, não sendo necessário remodelar 

um processo específico.  

 A lógica Fuzzy é uma das ferramentas que mais vem sendo utilizada no 

controle de tempo em linhas de montagem. Surgiu com base na Teoria de Conjuntos 

Fuzzy, no ano de 1965, em que a primeira vez foi usado o termo “lógica Fuzzy” na 

publicação feita por Lotfi A. Zadeh nos Estados Unidos (MALUTTA, 2004). 

 O controle Fuzzy não necessita da modelagem matemática do processo, e 

sim de uma modelagem das ações provenientes do conhecimento de um especialista, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PID.svg
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utilizando para isso termos linguísticos, ou seja, descrições verbais, portanto essa é 

uma abordagem diferente dos métodos tradicionais de controle, que são 

desenvolvidos via modelagem matemática das plantas, derivando as variáveis a 

serem controladas em função do estado e processo (SHHEIBIA, 2001).  

 Os controladores Fuzzy, além de não requererem o modelo matemático do 

processo a ser controlado, tratam igualmente sistemas lineares e não lineares e 

controlam sistemas multivariáveis complexos, executando estratégias de tomada de 

decisão nos mais variados tipos de planta (JÚLIO, 2010).       

 

 2..2.1  História da lógica Fuzzy 

 

 Os princípios de lógica fuzzy foram desenvolvidos primeiramente por Jan 

Lukasiewicz (1878-1956), que em 1920 desenvolveu e introduziu conjuntos com grau 

de pertinência que combinados aos conceitos da lógica clássica, desenvolvida por 

Aristóteles, deu embasamento suficiente para que na  década de 60, Lofti Asker 

Zadeh, professor de Ciências da Computação da Universidade da Califórnia, 

chegasse a ser o primeiro autor a ter uma publicação sobre lógica fuzzy (RIGUEL, et 

al 2011). 

 Zadeh observou que muitas regras presentes no cotidiano da população não 

podiam ser explicadas pelas pessoas que as usavam. Como por exemplo, podemos 

olhar para uma pessoa e imaginar que ela tenha 50 anos, porém não se sabe como 

explicar esse fato. Esta idéia levou Zadeh a desenvolver o que conhecemos por lógica 

Fuzzy (RUSS, 1996).  

 Inicialmente Zadeh foi criticado por vários cientistas e estudiosos da área da 

computação, porém logo sua idéia foi aceita nesse meio, sendo alvo de várias 

publicações que abordavam aplicações dos sistemas Fuzzy (RIGUEL et al, 2011). 

 Zadeh percebeu que a modelagem de muitas atividades relacionadas a 

problemas industriais, biológicos ou químicos seria complexa demais se 

implementada da forma convencional. Os sistemas Fuzzy foram utilizados, com 

sucesso, em algumas aplicações que se tornaram exemplos clássicos. Destaca-se a 

primeira aplicação que se tornou pública: Em 1974 o professor Mamdani, do Queen 

Mary College, da Universidade de Londres, implementou um controle de uma máquina 

a vapor, baseado em lógica Fuzzy. Até então, não se tinha conseguido automatizar 
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essas máquinas com outras técnicas de controle, nem mesmo com algoritmo PID  

(VILLELA et al, 2007). 

  

 2.2.2 Conceitos da lógica Fuzzy 

 

 Diferente da Lógica Booleana que admite apenas valores booleanos, ou seja, 

verdadeiro ou falso, a lógica difusa ou Fuzzy, trata de valores que variam entre 0 e 1. 

Assim, uma pertinência de 0.5 pode representar meio verdade, logo 0.9 e 0.1, 

representam quase verdade e quase falso, respectivamente (SILVA, 2005).   

 Com a necessidade de lidar com a complexidade dos problemas, a teoria da 

probabilidade era usada com sucesso em muitas áreas da ciência, porém com essa 

teoria era mais difícil de tratar a incerteza. Um exemplo disso era considerar o período 

meia-idade que começa em 35 anos e termina em 55 anos (MUKAIDONO, 2001).  

Utilizando a lógica tradicional, uma pessoa com 34 anos só iria pertencer a esse grupo 

após completar seu 35º aniversário. Desse modo uma pessoa que tenha 56 anos não 

faria parte de tal grupo. A Figura 10 mostra a definição de meia idade segundo a teoria 

de conjuntos convencional (MUKAIDONO, 2001). 

 

Figura 10 – Definição de meia idade em conjuntos convencionais. 

 

Fonte: Adaptado de (Costa, 2007) 

 

 Já na Figura 11, é apresentada a definição de meia idade segundo a teoria 

fuzzy. Nota-se que o grau de pertinência que uma pessoa de 25 anos pertença a tal 

grupo é muito menor em relação a uma pessoa de 45 anos (MUKAIDONO, 2001). 
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Figura 11 – Definição de meia idade em conjuntos fuzzy. 

 

Fonte: Fonte: Adaptado de (Costa, 2007) 

 

 Segundo (WAGNER, 2003), a lógica difusa é uma ferramenta capaz de 

capturar informações vagas, em geral, descritas em linguagem natural e convertê-las 

para um formato numérico, de fácil manipulação. 

 

 2.2.3 Variáveis lingüísticas 

 

 Uma variável lingüística é uma variável cujos valores são nomes de conjuntos 

fuzzy. Sua principal função é fornecer uma maneira sistemática de aproximação de 

fenômenos complexos ou mal definidos (GONÇALVES, 2007). Um exemplo disso é a 

temperatura de um determinado corpo, que pode ser uma variável lingüística 

assumindo valores baixo, médio e alto, conforme apresenta-se na Figura 12. 

 

Fig. 12 – Exemplo de variáveis linguísticas. 

 

Fonte: Adaptado de (COSTA, 2007) 

  

 2.2.4  Pertinência 
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 Um conjunto Fuzzy F é caracterizado por uma função de pertinência (função 

característica ou função de compatibilidade) f_F (x) que associa a cada elemento do 

universo de discurso X um número no intervalo real [0,1]. Sua representação é feita 

por meio de um conjunto de pares ordenados (TSOUKALAS e UHRIG, 1997). 

 

F={(x,f_F (x))}, x ∈ X 

 

 Desta forma, a dicotomia da concepção clássica, na qual um elemento x 

pertence ou não pertence a um conjunto é abandonada, cedendo lugar ao conceito 

de pertinência. O valor atribuído pela função característica f_F (x) indica o grau de 

pertinência de x ao conjunto F. Aproximando-se da unidade, maior é o grau de 

pertinência de x em F. 

 Considerando a tarefa de classificar um grupo de indivíduos em relação a 

altura (Jang et al., 1997). Segundo a concepção clássica, é possível adotar como 

métrica que indivíduos altos são aqueles cuja estatura é superior ou igual a 2,0 m. A 

função característica teria o padrão mostrado na Figura 13 (a). Segundo essa 

classificação, um indivíduo com 2,01 m é alto ao passo que um indivíduo medindo 

0,02 m a menos não faz parte do mesmo conjunto, tal critério não parece razoável. 

Contudo, segundo a concepção de grau de pertinência, pode-se atribuir valores 

decrescentes de pertinência à medida em que a estatura reduz: f_F (2)=1, f_F 

(1,9)=0,9, f_F (1,65)=0,5 , f_F (1)=0, como ilustrado pela Figura 12.b. Neste caso, 

indivíduos com 1,98 m possuem um alto grau de pertinência ao conjunto de indivíduos 

altos. 

Figura 13: Pertinência de indivíduos com relação à estatura. 

 

Fonte: JANG et al., (1997). 
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 2.2.5  Base de regras 

 

 As regras Fuzzy fornecem uma descrição qualitativa do sistema em estudo. O 

conhecimento em um sistema de inferência Fuzzy  é armazenado em geral na forma 

de regras composta pelos termos antecedente e o consequente, SE ENTÃO e também 

das operações nebulosas, como União, Interseção, entre outras (MINUSSI, 2009). 

 O antecedente é composto por um conjunto de condições envolvendo 

variáveis Fuzzy e expressões linguísticas que, quando satisfeitas, mesmo que 

parcialmente, determinam o processamento da parte consequente da regra através 

de um mecanismo de inferência Fuzzy. Tal processo é chamado disparo da regra 

(NOGUEIRA, 2013). 

 O consequente é composto por um conjunto de ações que são geradas com 

o disparo da regra. Os consequentes de todas as regras disparadas são processados 

em conjunto, para gerar uma resposta determinística para cada variável de saída do 

Sistema de Inferência Fuzzy. No sistema de inferência Fuzzy é importante que existam 

tantas regras quantas forem necessárias para mapear totalmente as combinações dos 

termos das variáveis, formando uma base de regras completa (Nogueira, 2013). 

 As regras de controle são baseadas no conhecimento e expectativa do 

projetista sendo que cada uma delas demanda uma ação de controle. A ordem em 

que são dispostas as regras, não afeta o resultado, pois elas são declarativas e não 

sequenciais (NOGUEIRA, 2013). 

  A seguir é apresentado um exemplo da forma de montagem da base de regra. 

 

 SE a temperatura está muito alta 

 E a pressão está levemente baixa 

 ENTÃO a mudança no aquecedor deve ser levemente negativa 

 

2.3  Motores CC 

 2.3.1 Introdução 
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 Segundo (OGATA, 2000), há muitos tipos de motores de corrente contínua 

em uso na indústria. Os motores de corrente contínua empregados nos 

servossistemas são chamados de servomotores de corrente contínua. Nestes 

servomotores, a inércia do rotor tem sido reduzida a valores muito pequenos, 

resultando na disponibilidade de motores comerciais com elevada relação torque-

momento de inércia. Servomotores de corrente contínua de potência relativamente 

pequena são usados em instrumentos e equipamentos periféricos de computadores, 

tais como acionamento de disco e impressoras. Servomotores CC de média e alta 

potência são usados em sistemas robóticos, máquinas fresadoras de controle 

numérico computadorizado, etc. Nos servomotores CC, os enrolamentos de campo 

podem ser conectados em série com a armadura ou serem independentes do circuito 

de armadura, ou seja, produzido por um circuito separado. Neste último caso, em que 

o campo é excitado separadamente, o fluxo magnético é independente da corrente de 

armadura. Em alguns servomotores CC, o campo magnético é produzido por meio de 

um imã permanente e, portanto, o fluxo magnético é constante. Tais servomotores CC 

são chamados servomotores de imã permanente. Os servomotores CC com 

enrolamento de campo separado, bem como os servomotores CC de imã permanente, 

podem ser controlados pela corrente de armadura. Esta forma de controlar a saída do 

servomotor CC através da corrente de armadura é chamada controle de armadura 

(OGATA, 2000). 

 2.3.2 Modelo da máquina CC 

 Segundo LIMA (1983), o fluxo do entreferro do motor CC é proporcional a 

corrente de campo, desde de que campo não esteja saturado, ou seja: 

 

Ø = 𝐾𝑓𝑖𝑓                                                  Eq (1) 

 

 Onde Ø é o fluxo do motor em Webers, 𝐾𝑓 é uma constante do campo do 

motor [webers/A], e 𝑖𝑓 é a corrente de campo [A]. Pressupõe-se que o torque 

desenvolvido pelo motor esteja relacionado linearmente com o Ø e a corrente da 

armadura [𝑖𝑎], segundo a expressão: 
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𝑇𝑚(𝑡) = 𝐾1𝐾𝑓𝑖𝑓(𝑡)𝑖𝑎(𝑡)                          Eq (2) 

 

 Onde 𝑇𝑚 é o torque do motor, 𝐾1 é uma constante do motor. É óbvio da Eq 

(2) que, a fim de se obter um dispositivo linear, uma das correntes deve ser mantida 

constante enquanto a outra se torna a corrente de entrada. Daí as duas possibilidades 

de controle do servomotor CC: por 𝑖𝑓  e por 𝑖𝑎 (LIMA, 1983). 

 Segundo AHMED et al. (2017), o modelo do motor CC excitado por corrente 

de armadura pode ser representado conforme  Figura 14.  

 

 Figura 14: Modelo do motor de corrente continua. 

 

. Fonte : AHMED et al. (2017). 

 

 A dinâmica do motor é representada por duas equações diferenciais de 

primeira ordem, uma em função da indução e outra  em função da velocidade do eixo 

do motor (AHMED et al, 2017). 

   

𝐿
𝑑𝑖

𝑑𝑡
= 𝑢 − 𝑅𝑖 − 𝐾𝑒𝜔                        Eq. (3) 

                           𝐽
𝑑ѡ

𝑑𝑡
= 𝐾𝑚𝑖𝑏𝜔                                  Eq.(4) 

 

onde 𝐿 representa a indutância de armadura, 𝑅 a resistência de armadura, 𝑖 a 

corrente de armadura, 𝐾𝑒 constante referente a força contra eletromotriz fcem, 𝜔 

velocidade angular do eixo do motor, 𝐽 momento de inércia, 𝑏 coeficiente de atrito 

viscoso, 𝐾𝑚 constante de torque do motor e 𝑢 tensão no terminal da armadura. 
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 Conforme AHMED et al (2017) ao usar a transformada de Laplace na Eq. (3), 

encontramos a função de transferência do sistema de acordo com a velocidade 

angular do eixo  do motor e da tensão aplicada na armadura. 

 

                        
 𝜔(𝑆)

𝑈(𝑆)
=

𝐾𝑚
𝐽𝐿

𝑆2+(
 𝑅

𝐿
+

𝑏 

𝐽
)𝑆+(

𝑅𝑏+𝐾𝑒𝐾𝑚
𝐽𝐿

 )
           Eq. (5) 

  

 Ilustra-se na Figura 15 algumas partes físicas de uma máquina de CC de dois 

pólos. Em alguns motores o fluxo de campo são fornecidos por imã permanente,  

nessa figura pode-se visualizar também as escovas e o comutador (Kosow, I. 1982). 

 

Figura 15 – Partes físicas de uma máquina de CC. 

 

Fonte: KOSOW, I (1982). 

 

2.4 Tipos de acionamentos dos motores CC 

 

 Usualmente as seguintes formas de  acionamento e controle  de máquinas  

CC são utilizadas: 

 

 1 - Inclusão de resistência em série com a bobina de armadura: É a pior 

técnica de controle de velocidade por haver perda energética nesse resistor. 
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 2 - Inclusão de resistência em série com a bobina de campo: O controle da 

velocidade ocorre às custa da perda de torque devido ao enfraquecimento do campo. 

A variarmos a resistência variamos também o fluxo de campo da máquina. 

 

 3 - Conversores estático: Nesse tipo de controle a tensão trifásica senoidal  de 

entrada é chaveada por meio de tiristores gerando na saída uma tensão CC cujo valor 

médio está relacionando ao ângulo de chaveamento dos tiristores, a medida que a 

tensão de armadura é aumentada, a máquina desenvolve velocidade crescente até 

que a velocidade nominal seja alcançada. Essa forma de chaveamento é mostrado na 

Figura 16. 

 

Figura 16 – Conversor estático. 

 

Fonte: http://eletronicadepotenciai.blogspot.com.br/, acesso em 06/07/2017. 

 

 4 - Acionamento PWM: O acionamento de motores CC pode ser feito através 

da variação contínua da tensão média aplicada ao motor conforme comentado no 

acionamento por conversores estático. Porém podemos realizar esse controle  usando  

a técnica  Modulação por Largura de Pulso (PWM), que é uma forma  mais moderna 

de acionamento  e que diminuem as perdas de energia e por conseguinte reduzem o 

aquecimento dos componentes do acionador permitindo a redução de seu custo e 

tamanho. Esta é técnica utilizada neste projeto. O PWM consiste num método de 

controle chaveado de tensão em frequências relativamente altas (usualmente da 

ordem de kHz), conforme apresentado em (KENJO,1991) (vide Figura 17). Nesta 

figura, o tempo T_ON  corresponde ao tempo que a chave permanece na posição 1 e 

T_OFF o tempo que a mesma permanece na posição 2, assim o controle da 
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velocidade do motor de CC é determinado pelo valor médio da tensão aplicada ao 

motor. A tensão média no motor é então: 

 

𝑉𝑚 = 𝑉𝑐𝑐
𝑇𝑜𝑛

𝑇𝑜𝑛+𝑇𝑜𝑓𝑓
                                              Eq. (6) 

 Sendo 𝑉𝐶𝐶 é a tensão de alimentação do circuito. 

 

 Normalmente o chaveamento é realizado por transistores, como no circuito 

mostrado por (KENJO,1991) na Figura 18. Nesta figura, também se utiliza um diodo 

em paralelo com a armadura para permitir o fluxo de corrente pela mesma quando o 

transistor não está no estado de condução (denominado diodo de roda livre). Neste 

circuito, o sinal PWM é aplicado à base (B) do transistor. Quando uma tensão positiva 

adequada é aplicada em B com relação ao emissor (E), o transistor satura 

comportando−se como uma chave fechada fazendo com que a tensão de alimentação 

(Vcc) seja aplicada ao motor. De maneira contrária, se a tensão na base com relação 

ao emissor é zero, então o transistor é cortado comportando−se como uma chave 

aberta e nenhuma tensão é aplicada ao motor. 

 

Figura 17 – Chaveamento PWM. (a) Circuito simplificado. (b) e (c) formas de onda 

aplicada ao motor para ciclos de condução distintos. 

 

 

Fonte: Kenjo (1991) 
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Figura 18 – Circuito simplificado de um transistor como cheve liga/desliga. 

 

Fonte:  KENJO (1991) 

2.5   Ponte H 

 

 Um circuito conhecido como Ponte H, que consiste de quatro transistores 

montados como na Figura 19, (extraída de KENJO, 1991), é utilizado no projeto como 

controlador bidirecional para motor CC em modo PWM. A Ponte H pode ser usada de 

diversas maneiras, sendo a mais simples descrita a seguir. Quando os transistores T1 

e T4 não estão em condução, T2 e T3 estão em condução, causando um fluxo positivo 

de corrente na armadura da direita para a esquerda conforme na Figura 19. Caso 

contrário, T1 e T4 em condução e T2 e T3 não estão em condução, então, o sentido 

do fluxo de corrente é invertido. Isso permite o controle do sentido de rotação do motor. 

A forma de onda pelos terminais do motor é mostrada na Figura 20, onde é mostrada 

também a tensão média variando "continuamente" de acordo com a variação da 

largura do pulso do sinal de controle. 

 

Figura 19 – Ponte H. 

 

Fonte:  KENJO (1991) 
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Figura 20 – Sinal PWM aplicada ao motor CC. 

 

Fonte:  KENJO (1991). 

  

2.6  Encoder  

 

 A depender do sistema a ser analisado, diversas podem ser as variáveis de 

estado de interesse. Quando o sistema em questão é um motor, uma das principais 

grandezas a ser mensurada é a velocidade de rotação do eixo. Existem diferentes 

formas de obter a medição desta variável dependendo do tipo de motor utilizado e do 

grau de confiabilidade necessário (SOUZA et al, 2012) . A medição de velocidade 

angular pode ser realizada, por exemplo, usando sensores de contato (como uma 

chave) acionado pelo giro do eixo do motor, ou sensores de não contato (Petukhov 

and Pruglov, 1984) (KURFESS e HODGSON, 2007). Dentre os métodos mais 

utilizados para medição de velocidade angular em motores, destacam-se aqueles que 

utilizam encoders ópticos (KURFESS e HODGSON, 2007). Encoders são 

classificados funcionalmente em dois tipos: incremental ou absoluto. 

 

 2.6.1  Encoder óptico Incremental  

 

 Um encoder incremental consiste basicamente de uma régua linear ou um 

disco, o qual é acoplado ao sistema que se deseja “medir”. Uma régua é utilizada num 

encoder incremental linear, e um disco num encoder incremental rotativo.  Nestes 

métodos, um disco contendo perfurações igualmente espaçadas é acoplado ao eixo 

do motor e um par emissor/receptor de infravermelho é posicionado de modo a 

observar a variação entre as perfurações e as áreas não perfuradas do disco.  
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Conforme o eixo do motor gira, a luz infravermelha emitida é bloqueada e não 

bloqueada sequencialmente, gerando no receptor um sinal com frequência 

proporcional à velocidade do eixo do motor (KURFESS e HODGSON, 2007). Tais 

perfurações  geralmente são dispostos de forma alternada e equidistante, como 

mostra a Figura 21,  mas  em todos os casos é desejado que o sinal de saída seja na 

forma de  um trem de pulsos elétricos com ciclo de trabalho de 50%. Na Figura 21, 

apresenta-se o disco usado no trabalho, o disco possui 20 furos e um diâmetro de 

aproximadamente 2,5 cm. 

 

Figura 21 – Disco para encoder incremental rotativo.  

 

Fonte: Próprio autor. 

 

  Na Figura 22 apresenta-se um exemplo de um encoder óptico rotativo, a 

propriedade física utilizada para diferenciar os setores de uma régua ou um disco é a 

óptica, os dispositivos de leitura são compostos por uma fonte emissora de luz, 

geralmente um LED infravermelho , e por um detector de luz (fotodetector), que pode 

um fototransistor ou um fotodiodo. Pode ou não haver elementos de focalização 

(lentes). Quando setores translúcidos e opacos são utilizados, o elemento móvel 

(régua ou disco) deve estar posicionado entre o emissor e o detector de luz. O 

elemento é comumente feito de vidro transparente e os setores opacos são obtidos 

através da deposição de cromo. Quando setores refletivos e não refletivos são 

utilizados, o emissor e detector devem ser posicionados do mesmo lado. A Figura 23, 

mostra um esquema de encoder óptico incremental linear que usa essa técnica. 
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Figura 22- Esquema de um encoder com disco constituído de setores            

transparentes e opacos. 

 

Fonte: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAcJ8AL/encoders-codificadores, 

acesso em 23/07/2017. 

Figura 23- Esquema de um encoder linear constituído de setores refletivos e não 

refletivos. 

 

Fonte: http://www.linearmotiontips.com/gaining-measurement-edge, acesso em 

23/07/2017. 

 Para efeito de ilustração, a Figura 24 mostra exemplos comerciais de encoder 

ópticos incrementais lineares presentes no (CATÁLOGO RENISHAW).  

 

Figura 24 – Exemplos comercias de encoders ópticos incrementais lineares. 

 

Fonte: Catálogo RENISHAW. 

http://www.linearmotiontips.com/gaining-measurement-edge/
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 A Figura 25 mostra exemplos de encoder ópticos incrementais rotativos e um 

desenho de encoder em corte, ambos do (CATÁLOGO TURCK). 

 

Figura 25 - Exemplos de encoders ópticos incremental rotativo. (a) Exemplos 

comerciais. (b) Desenho em corte. 

 

Fonte: Catálogo TURK. 

 

 2.6.2. Encoder Absoluto 

 

 Segundo (SOUZA et al, 2012), um encoder absoluto digital realiza a medição 

da posição angular com a utilização de diversos pares de emissor/receptor de 

infravermelho. O disco desse tipo de encoder é feito de forma que a resposta do 

conjunto de emissores/receptores de infravermelho corresponda a um único código 

para cada posição do eixo. A precisão da medição desse tipo de encoder é 

exponencialmente proporcional á quantidade de pares emissor/receptor de 

infravermelho empregada (SOUZA et al, 2012). O código para cada posição em 

questão é em binário, tal código determina vários conjuntos de sinais, sendo que cada 

conjunto indica  unicamente uma posição possível. A Figura 26 , exibe um exemplo 
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de código gravado num disco. Um encoder absoluto é dito linear quando o elemento 

móvel é uma régua, e é dito rotativo quando o elemento móvel é um disco. 

 

Figura 26 – Encoder absoluto de um disco. 

 

Fonte: Adaptado de http://www.tamagawa-seiki.com/english/encoder/about-

encoder.html, acesso em 13/07/2017. 

 

2.7 Giroscópio 

 

 2.7.1 Definição 

 

 O giroscópio é um dispositivo que mede a velocidade ou posição angular de 

um objeto em torno do seu eixo de rotação (ACAR e SHKEL, 2009). Segundo 

(Ferreira, 2013), podemos definir seus ângulos de orientação no sistema de 

coordenadas global Z, Y e X como guinada, arfagem e rolagem. O nome “giroscópio” 

foi criado pelo físico francês Jean Bernard Léon Foucault, combinando as palavras 

gregas “skopeein” e “gyros” que significam respectivamente “ver” e “rotação”. 

 

 2.7.2  Tecnologia MEMS 

 

 A tecnologia de sistemas microeletromecânicos conhecida atualmente nos 

Estados Unidos como MEMS (Microeletromechanical systems), na Europa como MST 

(Microsystems technology) e Micromachines (Micromáquinas) no Japão (SENTURIA, 

2001), surgiu nas últimas décadas como uma solução inteligente e eficiente para o  
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desenvolvimento de sensores e dispositivos de alta precisão. O pequeno consumo de 

potência, diminuição de peso, tamanho reduzido, alta confiabilidade e o baixo custo  

são as principais características desses sistemas. Um dispositivo que possui a 

tecnologia MEMS pode ser entendido como um sistema que possui em escala 

micrométrica uma interface eletrônica e uma interface mecânica (Ferreira, 2013). 

  

. 2.7.3  Giroscópio MEMS 

 

 . O giroscópio MEMS possui característica básica de um elemento mecânico 

vibrante (sistema massa mola com dois graus de liberdade), composto por um 

mecanismo de atuação e detecção. O principio fundamental de operação deste 

sistema mecânico é a possibilidade de medir a velocidade angular de um veículo em 

uma determinada direção ao induzir a força de Coriolis (FERREIRA, 2013). Na 

Figura 27, apresenta-se a estrutura de um giroscópio MEMS de 02 eixos.  

 Segundo (FERREIRA, 2013), diversos mecanismos de atuação podem ser 

usados para excitar as estruturas vibrantes destes microsensores. Foi utilizado o 

mecanismo de atuação eletrostática por possui maior vantagem com relação à 

atuação magnética ou térmica, pois não necessitam de materiais especiais e nem de 

uma temperatura estável. Esse mecanismo excitará o sistema através de um sinal 

elétrico que pode ser uma tensão ou corrente, e converterá este sinal em uma 

resposta mecânica dando origem a uma força atuadora. Para o mecanismo da 

detecção foi escolhido um sistema capacitivo, pois mostrou-se superior com relação 

à detecção magnética, óptica e piezoresistiva por oferecer um baixo consumo de 

potência. Neste mecanismo, o sensor precisará transformar a variação das placas dos 

capacitores em uma variável elétrica que possa ser detectada a partir de um circuito 

eletrônico (CHOLLET e LIU, 2012). 
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Figura 27 – Estrutura de um giroscópio MEMS de dois eixos. 

 

 

Fonte: /www.embarcados.com.br/sensores-inerciais-parte-2/, acesso em 04/07/2017. 

https://www.embarcados.com.br/sensores-inerciais-parte-2/
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CAPÍTULO 3 – MATERIAIS E MÉTODOS 
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3.1 Introdução 

 

 Neste capítulo são apresentados os equipamentos e instrumentos que foram 

utilizados nas simulações e experimentos. É apresentado, também, a descrição do 

sistema experimental e da forma como foi montada a estrutura para a realização dos 

experimentos e simulações. Todos as simulações e experimentos foram realizados no 

Laboratório de Instrumentação e Controle (LINC) do DEE da UFPb. Na Figura 28 

apresenta-se um desenho do veículo com os principais componentes. Na figura pode-

se visualizar a posição do encoder óptico, que mede a velocidade angular para o 

controlador fuzzy e do giroscópio que indica  a velocidade e direção desejada para o 

controlador fuzzy, a partir dos ângulos de guinada e arfagem. O ângulo de arfagem 

posto ao guidão irá indicar a velocidade comum a ser aplicado as duas rodas, já o 

ângulo de guinada irá determinar  velocidades diferentes a serem aplicado as rodas, 

determinando assim a direção e o sentido desejado. 

 

 Figura 28 – Principais componentes do veículo elétrico de duas rodas. 

 

Fonte: Adaptado de (ARNOLDO, 2012). 

 

3.2 Motor utilizado nesse trabalho 

 

 Neste trabalho o motor CC a onde as rodas estão fixadas é de fabricação NPC 

Robotics modelo NPC-T74 conforme Figura 29, que possui as seguintes 

características: 
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 - Tensão de trabalho: 24 Volts ( Podendo ir até 36 Volts com aumento de 50%      

no RPM e de 60% no HP); 

 - Potência : 1.7 HP; 

 - Velocidade máxima a 24 Volts: 245 rpm; 

 - Estator em Imã permanente; 

 - Fator de redução: 20:1; 

 - Peso: 6,53 Kg; 

 - Quantidade de Polos: 04. 

 

Figura 29 – Motor utilizado nesse trabalho. 

 

Fonte: adaptado de http://www.robotmarketplace.com/products/0-t64.html/ acesso 

08/07/2017. 

 

3.3  Encoder óptico 

 

 Nesse trabalho foi utilizando um encoder óptico incremental rotativo fixado no 

eixo do motor, esse encoder  gera um sinal digital de amplitude máxima de 5,0 V que 

é aplicada na entrada digital (pino 2) da placa Arduino Uno, para que seja tratado a 

partir de um programa em C++, e a sim seja determinada a velocidade em RPM do 

motor. Na Figura 30 apresenta-se o circuito elétrico do encoder  óptico utilizado.  

 O amplificador operacional LM358 está trabalhando como comparador de 

tensão, a saída será nível baixo, até que com o giro do disco a luz infravermelho passe 
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pelas aberturas do disco rotativo levando  o diodo a condução, tornando a entrada (+) 

com um nível de tensão maior que a entrada (-), levando assim  a saída do 

amplificador operacional para  saturação em 5,0 Volts.   

Figura 30 – Circuito elétrico do encoder fixado ao eixo do motor CC.

 

Fonte: Próprio autor. 

 Na Figura 31, apresenta-se o local de fixação do encoder óptico no motor CC 

NPC-T74. 

Figura 31 - Encoder fixado no eixo do motor. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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 Com o objetivo de melhorar a estabilidade do sinal do enconder a ser aplicado 

na entrada digital do Arduino para leitura da velocidade angular da roda, foi inserido 

um multivibrador monoestável na saída do encoder e antes da entrada digital da placa 

Arduino Uno. Na Figura 32 pode-se ver o diagrama elétrico do monoestável inserido 

no sistema, o tempo no nível instável deste multivibrador tem que ser menor que 

metade do período do sinal de saída do encoder para a máxima velocidade angular.  

  

Figura 32 – Circuito monoestável. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

3.4  Plataforma de desenvolvimento  e o Giroscópio/Acelerômetro 

 

 3.4.1 A placa Arduino Uno 

 

 O Arduino é uma plataforma de computação aberta baseado em uma simples 

placa com entradas e saídas tanto digitais quanto analógicas. Possui um próprio 

ambiente computacional  de desenvolvimento que implementa a Linguagem C++. O 

Arduino pode ser usado para desenvolver objetos interativos autônomos ou pode ser 

conectado a um software em seu computador (ex. Flash, Processing, MaxMSP). O 

Ambiente de desevolvimento (IDE) aberto pode ser obtido gratuitamente (atualmente 

disponível para Mac OS X, Windows, e Linux). 



 

 

52 

 A placa Arduino Uno, apresentado na Figura 33, é uma placa que utiliza o 

microcontrolador ATmega328. A placa possui 14 entradas/saídas digitais (das quais 

6 podem ser usadas como saídas PWM), 6 entradas analógicas, um cristal oscilador 

de 16MHz, conexão USB, uma entrada para fonte, soquetes para ICSP, e um botão 

de reset. O Arduino Uno seleciona automáticamente a fonte de alimentação (USB ou 

fonte externa). A placa Arduino Uno se diferencia das outras por não utilizar o chip da 

FTDI USB-to-Serial. Ao invés deste chip, um ATmega já programado faz a função de 

converter os dados da USB para Serial.   

  

Figura 33 – Placa Arduino Uno. 

 

Fonte: http://www.arduino.org/products/boards/arduino-uno, acesso em 07/07/2017. 

 

 3.4.2  Acelerômetro e Giroscópio GY521 

 

 Foi utilizando nesse trabalho a placa GY521 baseado no CI MPU-6050 de 

fabricação InvenSense. Esse CI possui em um mesmo encapsulamento de um 

acelerômetro e giroscópio de alta precisão com tecnologia MEMS. No total são 6 

eixos, sendo três para o acelerômetro e 3 para o giroscópio. 

 O MPU-6050 possui internamente um recurso chamado DMP (Digital Motion 

Processor). O DMP permite que o algoritmo de detecção de movimento seja 

processado no próprio CI liberando o microcontrolador dessa tarefa. O DMP faz a 

aquisição do acelerômetro, giroscópio e sensor adicional e faz o processamento dos 

dados. O resultado pode ser lido diretamente ou colocado em um buffer do tipo FIFO.   
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O MPU-6050 possui internamente conversores A/D de 16 bits de resolução para cada 

canal, dessa forma todos os sinais podem ser amostrados ao mesmo tempo. 

Internamente há um buffer FIFO de 1024 bytes, onde os valores podem ser 

armazenados e depois lidos, conforme configuração desejada.  

          Outro recurso interessante do MPU-6050, não utilizado nesse trabalho é o 

sensor de temperatura interno que permite medidas de -40 °C a +85 °C. A 

comunicação é feita através do padrão 𝐼2𝐶 usando os pinos SCL e SDA. A Figura 34 

exibe a placa GY-521 e a seguir a pinagem: 

 

Figura 34 – Giroscópio/Acelerômetro GY521. 

 

Fonte: www.circuitstoday.com/wp-content/uploads/2014/12/gy521-pinout.png, 

acesso em 08/07/2017. 

        

 A seguir são apresentadas as funções de cada pino: 

 

 • Vcc: Alimentação (3,3V à 5V); 

 • GND: 0V; 

 • SCL: I2C Serial Clock (SCL); 

 • SDA (Slave_Data): I2C Serial Data (SDA); 

 • XDA: I2C Master Serial Data, para conexão de sensor auxiliar; 

 • XCL: I2C Master Serial Clock, para conexão de sensor auxiliar; 

 • AD0: Define o endereço da I2C; 

 • INT: pino para interrupção 
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 3.5  Instrumentos e equipamentos 

 

 Na Figura 35, apresenta-se a bancada experimental, na mesma pode-se 

visualizar a estrutura mecânica a onde foi fixado o motor, a roda e o guidão, 

instrumentos e equipamentos diversos.  

Figura 35- Bancada experimental. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

 3.5.1 Relação dos instrumentos e equipamentos 

 

 Nos experimentos foram usados alguns instrumentos e equipamentos que 

estão relacionados e apresentados a seguir: 

 

01. Osciloscópio digital fabricação Agilent modelo DSO1012A; 

02. CC power suplly fabricação Minipa modelo MPL-3303M; 

03. Gerador de funções 20MHz fabricação Agilent modelo 33220A; 

04. 06.Bateria estacionária 12 V fabricação Moura modelo 12MN63; 

05. Tacômetro analógico Venture; 
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06. Estrutura mecânica a onde encontra-se instalados os dois motores CC 

modelo NPC-T74, duas rodas e guidão; 

07. Estrutura mecânica de suporte a teste de deslocamento e velocidade; 

 

 Nas figuras a seguir apresenta-se fotos do veículo elétrico desenvolvido junto 

com a base de teste de velocidade e deslocamento. 

 

Figura 36 - Estrutura onde estão instaladas as rodas, guidão e motores. 

                

Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 37 Estrutura de apoio para teste de deslocamento e velocidade. 

                

          Fonte: Próprio autor 
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 Figura 38 -  O veículo sobre a base de testes. 

      

   Fonte: Próprio autor. 

 

3.6 Software e hardware para o sistema de controle computacional 

 

        3.6.1 O programa LabView™ 

 

        O sistema computacional utilizado para suporte em hardware e software 

do sistema de controle e aquisição de dados foi o LabView™ (Laboratory Virtual 

Instruments Engineering Workbench), esse programa utiliza uma linguagem de 

programação visual desenvolvido pela National Instruments (NI). 

        O LabView™ possui uma mecânica de programação que difere das 

linguagens sequenciais usuais, pois incorpora um compilador gráfico aperfeiçoado 

para maximizar o desempenho do sistema, ao invés de utilizar as tradicionais linhas 
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de código. O fato de ser totalmente compatível com as interfaces (DAQ), também 

produzidas pela National Instruments (NI), facilita a compatibilidade para processar e  

armazenar os dados adquiridos. Os programas criados utilizando o LabView™ são 

chamados de instrumentos virtuais (VI´s), porque emulan a aparência e 

operacionalidade de equipamentos reais (CARVALHO, 2012). 

 

      3.6.2 Interface de aquisição de dados – DAQ 

 

 A aquisição de dados (DAQ), é o processo de medição de um fenômeno 

elétrico ou físico, como tensão, corrente, temperatura, pressão ou som, com o uso de 

um computador. Um sistema DAQ é formado por sensores, hardware de aquisição e 

medição de dados e um computador com software programável. Em comparação com 

os sistemas tradicionais de medição, os sistemas DAQ baseados em PC exploram a 

capacidade de processamento, produtividade, sistemas de visualização e recursos de 

conectividades dos computadores padrão da indústria. Com isso, temos uma solução 

de medição mais poderosa, flexível e de melhor custo-benefício (NI, 2017). 

  

Figura 39 - Interface de aquisição de dados cDAQ-9174 da National Instruments. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

3.7  Modelagem de sistemas dinâmicos 

 

 3.7.1   Introdução 
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 Nos estudos de sistemas dinâmicos é importante a obtenção de um modelo 

matemático que possa descrever ou em alguns casos prever seu comportamento 

considerando diversas situações (SILVA,2014). A área de identificação de sistemas é 

uma vasta área de pesquisa que procura construir a partir de dados de observção de 

entrada e saída, um modelo matemático para o sistema em estudo (LJUNG, 2008). 

Segundo (OGATA, 2000) a modelagem matemática de um sistema dinâmico é 

definida como um conjunto de equações que representam a dinâmica do sistema com 

precisão ou, pelo menos, de forma aceitável. Segundo (AGUIRRE ,2004), a 

modelagem matemática é a área do conhecimento que estuda maneiras de construir 

e implementar modelos de sistemas reais.  

 Segundo (CORRÊA, 2002), outro ponto importante na identificação de 

sistemas é a estimação de parâmetros. A estimação de parâmetros consiste em 

determinar os parâmetros de uma determinada estrutura a fim de que o modelo 

reproduza o comportamento do sistema original. 

  

 3.7.2  Modelagem e Identificação 

  

 O fabricante do motor de CC modelo NPC-T74, apresentado no item 3.2, não  

forneceu  algumas características elétricas dos quais pode-se citar: Constante  𝐾𝑚 do 

motor, momento de inércia do motor 𝐽𝑚,   e as constante de tempo elétrica e mecânica, 

que permitem desenvolver a função de transferência do referido motor, para que assim 

fosse possível realizar simulações visando obter os índices de desempenhos 

desejados do sistema de controle.  

 Com o objetivo de determinar a função de transferência da planta (motor) 

utilizou-se a ferramenta System Identification Toolbox™  do 𝑀𝑎𝑡𝑙𝑎𝑏®.  

 O  modelo matemático aplicado ao Toolbox™  para determinação da função 

de transferência é descrito na equação 6. Existem outros modelos e o que difere um 

do outro é o tipo de ruído aditivo aplicado a planta. 

  

 𝑌(𝑠) = 𝐺(𝑠)𝑈(𝑠) + 𝐸(𝑠)                                                             Eq. (7) 

 

 Onde: 
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 G(𝑠) =
𝑁𝑈𝑀(𝑠)

𝐷𝐸𝑁(𝑠)
  - é a função de transferência desejada que relaciona a entrada 

u(t) com a saída y(t). 

 E(s) – ruído aditivo aplicado a planta. 

 

 Os dados referentes a u(t) e y(t) foram obtidos da seguinte forma: 

 

a) Conforme Figura 40, foi aplicado através de um circuito monoestável  um 

degrau de amplitude 2,2 Volts na entrada A01 da placa Arduino Uno, esse 

degrau que corresponde a u(t), irá provocar um sinal PWM na saída digital 

pino 3 da placa Arduino, esse sinal será amplificado em tensão e corrente 

e será aplicado ao motor que irá produzir  uma velocidade final de 35 RPM,  

esse sinal da velocidade angular corresponde a y(t),. Considerar que o 

tempo instável do monoestável é bem superior ao tempo em regime 

permanente do motor. 

b) Através de um programa inserido no microprocessador Arduino, realiza-se 

a leitura da velocidade angular do motor em RPM a partir de um encoder 

óptico incremental fixado ao eixo da armadura do motor, essa informação 

de velocidade que estará disponível na saída serial USB da placa Arduino 

Uno será o y(t). 

 

Figura 40 – Diagrama elétrico do circuito para obtenção de u(t) e y(t).

 

Fonte: Próprio autor 
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 3.7.3 Utilizando a ferramenta  ident do 𝑀𝑎𝑡𝑙𝑎𝑏® 

 

 A ferramenta “System Identification Toolbox ™”  do 𝑀𝑎𝑡𝑙𝑎𝑏®, permite a 

construção de modelos matemáticos de sistemas dinâmicos a partir de dados de 

entrada-saída medidos. Permite criar e usar modelos de sistemas dinâmicos que não 

são facilmente modelados a partir de princípios ou especificações. Pode-se usar 

dados de entrada e saída no domínio do tempo ou no domínio da freqüência para 

identificar funções de transferência de tempo contínuo e de tempo discreto, modelos 

de processo e modelos de estado de espaço (MATHWORKS, 2017). Pode-se  usar o 

modelo identificado na simulação de resposta do sistema e modelagem de plantas 

no 𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑖𝑛𝑘®.   

 Na Figura 41, apresentam-se o sinal de entrada u(t), em unidade de tensão 

elétrica, que corresponde ao degrau de amplitude 2,2 V e de saída y(t) em unidade de 

RPM, que corresponde ao gráfico da velocidade do motor devido ao degrau u(t), os 

referidos sinais foram  aplicados a ferramenta do 𝑀𝑎𝑡𝑙𝑎𝑏® “System Identification 

Toolbox ™”  para estimar a função de transferência.  

 

Figura 41 – Sinal de entrada degrau u(t) e saída y(t). 

 

Fonte: Próprio autor. 
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 Na Figura  42 têm-se o sinal medido e a aproximação para definição do 

modelo. 

 

Figura 42 - Saída para o modelo medido e estimado. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 O modelo análitico de  motores de corrente continua podem ser aproximados 

para um sistema de segunda ordem. A função de transferência estimada para o 

sistema da Figura 41 apresenta-se  na equação 8. 

 

𝐹𝑇 =
1386

𝑆2+23.02𝑆+87,74
                               Eq. (8)         

 

 

3.8  Simulação do controlador  Fuzzy 

  

 Um sistema de controle é uma técnica de fazer com que uma variável do 

sistema assuma um determinado valor, chamado valor de referência. Um sistema 

concebido para acompanhar uma referência é chamado controle de rastreamento ou 

servo. Um sistema projetado para manter uma saída fixa, independentemente dos 

distúbios presente, é chamado de regulação ou controle de regulação ( FRANKLIN et 

al, 2013). 
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 Dois tipos de controle foram definidos com base nas informações utilizadas 

para o controle e nomeados de acordo com a estrutura do sistema. No controle de 

malha aberta, o sistema resultante não contém um sensor para medição da saída, e 

assim, não há uma ação de correção para fazer com que a saída seja igual ao valor 

de referência. No controle de malha fechada, o sistema inclui um sensor para medir o 

sinal de saída e utiliza a retroalimentação para influenciar na variável de controle  

(FRANKLIN et al, 2013).     

 Nas Figuras 43 e 44 apresenta-se o modelo de um sistema de controle em 

malha aberta e de malha fechada respectivamente. 

 

Figura 43 – Sistema de controle em malha aberta. 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 44 – Sistema de controle em malha fechada. 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

3.8.1 – Simulação do  controlador Fuzzy no toolbox 𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑖𝑛𝑘𝑇𝑀 

 

 A partir da função de transferência obtida no item 3.7.3 realizou-se a 

simulação no 𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑖𝑛𝑘® do controlador Fuzzy para obter a resposta ao degrau.  
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 Na Figura 46 mostra-se a programação no 𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑖𝑛𝑘® de um controlador  

Fuzzy, conforme pode-se constatar, neste controlador temos duas entradas 

denominadas de Step (degrau) e Step1 (degrau1), e duas plantas a serem controladas  

denominadas de Fcn e Fcn1. 

 As funções de pertinência e as base de regras que foram utilizadas no  bloco 

Fuzzy do sistema de  controle  podem ser vistas  na Figuras 45 e Tabela 1 

respectivamente. O controlador fuzzy possui uma base de regra bidimensional, tendo 

como variável de entrada o erro e a derivada do erro, e como variável de saída o sinal 

de controle,  e o universo de discurso variando de -50 à 50. 

 No controlador fuzzy as funções de pertinência são do tipo triangular e 

trapezoidal, a inferência utilizada foi do tipo  Mandani e a defuzzificação do tipo 

centróide. As funções de pertinência são as mesmas para o “erro”, para a “derivada 

do erro” e para saída. 

 Foram escolhidos 05 conjuntos fuzzy, sendo: 

 PM = Positivo médio; 

 PP = Positivo pequeno; 

 ZR = Zero; 

 NP = Negativo pequeno; 

 NM = Negativo médio. 

 

Figura 45 – Função de pertinência da derivada do erro de1. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Tabela 1 – Tabela da base de regras. 

 dE 

 

E 

NM NM NM NP ZR 

NM NM NP ZR PP 

NM NP ZR PP PM 

NP ZR PP PP PM 

ZR PP PM PM PM 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 Na simulação do controlador Fuzzy da Figura 47 no bloco Step  foi aplicado 

um degrau de amplitude 30 RPM no instante t=0, que corresponde a  velocidade 

angular de referência, no bloco Step1 foi aplicado um degrau no instante t=0 de 

amplitude 5 RPM, que corresponde ao ângulo de guinada convertido para RPM. A 

partir do sinal do ângulo de guinada, o valor da velocidade de 5 RPM  irá somar ou 

não ao sinal Step, se o ângulo de guinada for positivo, o bloco Switch irá colocar 5 

RPM na entrada do somador 1, esse valor será somado com a velocidade de eferência 

e aplicado ao controlador da roda da esquerda, simulando assim um deslocamento 

para direita, se por outro lado o ângulo de guinada for negativo, o bloco Switch1 irá 

colocar  5 RPM na entrada do somador 2, esse valor será somado velocidade de 

referência e aplicado ao controlador da roda direita, simulando assim um 

deslocamento  para esquerda. O objetivo de haver amplitudes diferente para Step e 

Step1 foi de verificar o bom funcionamento do controle quando se deseja aplicar 

velocidade diferentes  nas  rodas, simulando assim uma mudança de direção, 

semelhante a uma variação de ângulo tipo guinada em um giroscópio. Nas Figuras 

47 e 48 têm-se o resultado da simulação conforme sinais medidos no Scope2 e 

Scope5 respectivamente. Na Figura 49 referente ao sinal do Scope4, apresenta-se a 

variável de controle aplicada a planta, que corresponde ao mesmo valor da amplitude, 

do degrau aplicado pelo  circuito monostável da Figura 47 na placa Arduino Uno, para 

ser determinada a função de transferência do motor a partir da ferramenta “System 

Identification Toolbox ™”  do 𝑀𝑎𝑡𝑙𝑎𝑏®. 
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Figura 46 – Código no 𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑖𝑛𝑘𝑇𝑀  do controlador Fuzzy. 

 

Fonte: Próprio autor 

Figura 47  – Velocidade medida na roda esquerda  devido ao degrau Step e ao 

ângulo de guinada aplicado ao controlador Fuzzy. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura  48 – Velocidade medida na roda direita  devido ao degrau Step e ao ângulo 

de guinada aplicado ao controlador Fuzzy. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 49 – Variável de controle aplicado a função de transferência referente a roda 

da esquerda. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 3.9  Chaveamento PWM do motor NPC-T74. 

 Um aspecto relevante a ser observado no chaveamento PWM é a frequência 

de chaveamento da ponte H, ou seja, qual a frequência PWM a ser usada? Alguns 

aspectos são levantados a esse respeito: 
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 1) Com a elevação da frequência o ruído audível de chaveamento dos motores 

são reduzidos. 

 2) Com a elevação da frequência as perdas de comutação dos transistores 

MOSFET da ponte H, também são aumentadas. 

 3) Qual a frequência de chaveamento que leva a maximizar o torque? 

 

 Com o objetivo de identificação da frequência de chaveamento PWM que 

melhor se adequa ao motor de corrente continua NPC-T74, a partir das frequências 

de chaveamento PWM disponíveis na placa Arduino Uno, foram realizados  

experimentos conforme descrito a seguir. Foram utilizadas apenas duas frequências 

PWM de chaveamento, a menor de 970 Hz e a maior de 2,0 KHz. 

Foi feito projeto e a montagem do circuito multivibrador astável mostrado na 

Figura 50 com o objetivo de realizar medidas da tensão média, corrente e velocidade 

do motor de corrente continua.  

Utilizou-se o MOSFET IFRP264N como dispositivo de chaveamento, considere 

todas as medidas feitas sem carga conectada no eixo do motor. 

 

Figura 50 – Circuito astável com 555 de sinal PWM para chaveamento do transistor 

MOSFET. 

 

Fonte: Próprio autor 
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3.10 Circuito para acionamento da ponte H 

 

 O controle da direção, velocidade e sentido do veículo é determinada pela 

polarização da ponte H implementada com transistores MOSFET IRFP264N que 

possuem uma baixa resistência dreno x fonte, 𝑅𝐷𝑆(𝑂𝑁) que é da ordem 60 mΩ , e  

corrente de dreno continua 𝐼𝐷 = 40 𝐴.  Com a escolha  deste dispositivo MOSFET tem-

se um baixo aquecimento, dispensando o uso de dissipadores de grandes dimensões,  

nem da utilização de ventilação forçada.  Para esta aplicação de alta potência, foram 

desenvolvidos, neste projeto, um conjunto de circuitos  de controle e de potência.  

 A partir dos resultados experimentais apresentado pelo circuito da Figura 50 

foi confeccionada a placa da ponte H e do circuito de controle do acionamento da 

mesma conforme  circuito da Figura 51. Pode-se verificar na Figura 51, que por 

questão de proteção dos transistores MOSFET e do motor utilizou-se o CI HIP4081A, 

pois o mesmo através de uma lógica interna incorpora medidas de segurança para 

evitar a ocorrência de curto circuito na ponte H,  uma condição que poderia danificar 

o circuito de potência no caso de problemas no circuito de controle, ou seja, o circuito 

integrado HIP4081 tem como objetivo evitar que ocorra o chaveamento de forma 

simultânea dos transistores 𝑄1 e 𝑄2  ou dos transistores  𝑄3  e 𝑄4 que desta forma irá 

levar a queima dos referidos componentes da ponte H.  

 O sinal PWM foi aplicada às entradas BLI e ALI,  para levar o motor a avançar 

ou a retroceder respectivamente. As entradas AHI e BHI foram conectadas a Vcc.  Na 

tabela 2 tem-se a lógica ou a tabela verdade do CI HIP4081A que foi utilizada.  

 

Tabela 2 – Tabela verdade CI HIP4081A. 

AHI BHI ALI BLI Disable Function 

1 1 0 PWM 0 Forward 

1 1 PWM 0 0 Reverse 

1 1 0 0 0 Brake 

x x x x 1 Disable 

Fonte: Data sheet Intersil HIP4081A. 
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Figura 51 – Ponte H,  circuito de controle para acionamento da ponte H e circuito de 

proteção de sobre-corrente. 

 

Fonte: Próprio autor 

  

 O circuito integrado U2 do diagrama da Figura 51, forma uma lógica para 

acionamento do motor fazendo-o  girar no sentido horário ou anti-horário, de acordo 

com o sinal do ângulo Y ou ângulo de arfagem. Se o ângulo de arfagem for positivo o 

pino 7 da placa Arduino Uno irá para nível lógico “1”, provocando nível lógico “0” na 

entrada BLI e colocando o sinal PWM na entrada ALI do CI HIP4081, nessa situação, 

verificando a Tabela 2, tem-se o motor girando no sentido anti-horário. Agora se o 

ângulo Y ou ângulo de arfagem for negativo, teremos nível lógico “0” no pino 7 do 

Arduino, provocando nível lógico “0” na entrada ALI e colocando o sinal PWM na 
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entrada BLI do CI HIP4081, nessa situação verificando a Tabela 2 tem-se o motor 

girando no sentido horário. 

 O par diferencial formado pelos transistores Q8 e Q9, formam um comparador 

que leva o transistor Q10 a entrar na região de corte ou saturação, de acordo com o 

valor da queda de tensão em R13. Se a corrente no motor for superior a 30 A, o 

transistor Q8 irá entrar na região de corte, provocando o transistor Q10 a entrar 

também na região de corte. O pino CLOCK do CI 4013 está conectado ao coletor de 

Q10, quando Q10 sair da região de saturação para a região de corte, a entrada 

CLOCK do CI 4013 irá de nível lógico “0” para nível lógico “1”, nessa situação a saída 

Q do CI 4013 irá para nível lógico “1”, com nível lógico “1” no pino Q do CI 4013 tem-

se também nível lógico “1” no pino DISABLE do CI HIP4081, desabilitando todas as 

saídas destes CI dos sinais PWM de entrada, conforme Tabela 2, com isso protegendo 

o motor e os transistores MOSFET da ponte H de uma sobrecorrente que poderia  

danifica-los. 

   

3.11  O controlador 

 

 3.11.1 Estratégia de Controle 

 

 No sistema de controle desenvolvido, a interface DAQ é responsável pelo 

envio da variável de controle para a entrada analógica do Arduino Uno, a partir das 

informações de entrada do controlador desenvolvido no ambiente 𝐿𝑎𝑏𝑣𝑖𝑒𝑤𝑇𝑀 , os 

quais são velocidade angular dos motores, e os ângulos X e Y enviados via USB para 

o computador pela placa Arduino, para assim variar o duty cicle do sinal PWM que 

será aplicado ao motor, via ponte H, com o objetivo de controle da velocidade angular 

dos motores.    

 A estratégia de controle do controlador utiliza como váriáveis de entrada do 

controlador Fuzzy o Erro e a derivada do Erro;  a integral do Erro é aplicado a um 

bloco somador  junto com o sinal defuzzificado , conforme pode-se verificar na Figura 

46 da página 66, onde o sinal de saída do bloco somador é a variável de controle 

aplicada a planta. No sistema de controle o Erro representa a diferença entre a 

velocidade desejada e a velocidade medida e a derivada do Erro  representa a 

diferença entre o Erro atual e o Erro anterior, no sistema de controle o ganho dado a 
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derivada do Erro representa o quanto rápido se deseja a resposta do sistema de 

controle à ocorrência de um distúrbio. A integral do Erro tem como objetivo levar o 

erro em regime permanente a zero e o ganho a ser aplicado a integral do Erro poderá 

provocar a ocorrência ou aumento do percentual do sobresinal, e o mesmo deverá ser 

ajustado para que o sobresinal não ocorra, ou seja o mínimo possível. Na figura 52 

mostra-se o diagrama em blocos do sistema de controle  implementado. 

 

Figura 52 – Diagrama em blocos do sistema de controle.  

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 Na lógica de controle considerou-se que uma variação de 1º  do eixo Y do 

giroscópio,  irá corresponder a uma variação de 1 RPM na velocidade angular das 

rodas, ou seja 10º de inclinação Y irá corresponder a uma velocidade angular de 10 

RPM para um ângulo X de 0º. Observa-se conforme diagrama em blocos da Figura 

52 e  também como referência o código simulink da Figura 46, na saída do bloco 

giroscópio têm-se o ângulo Y que corresponde a velocidade de referência, e o ângulo 

de guinada que irá ser somado ao ângulo Y para provocar um deslocamento para 

direita ou esquerda conforme sinal do ângulo de guinada. Do bloco encoder óptico 

têm-se as velocidades medidas nas duas rodas. Na entrada serial do computador via 

USB têm-se a velocidade de referência ou ângulo Y (arfagem), o ângulo X (guinada) 

e a velocidade angular das duas rodas. Nas entradas analógicas A2 e A3 da placa 

Arduino, via computador tem-se as variáveis de controle, uma para cada roda. 
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 A lógica de controle foi implementada no ambiente computacional 𝐿𝑎𝑏𝑣𝑖𝑒𝑤𝑇𝑀 

através de instrumentos virtuais (VI´s) do software da National Instruments, a interface 

para visualização dos ângulos Y e X, e das velocidades angulares das rodas  pode 

ser visto no apêndice 1,   o código do controle elaborado em Instrumentos Vistuais 

(VI) do 𝐿𝑎𝑏𝑣𝑖𝑒𝑤𝑇𝑀  pode ser visto no apêndice 2. Na placa Arduino Uno foi inserido 

um código em C++ para leitura da velocidade angular de referência, que corresponde 

ao ângulo de inclinação da placa GY521 (giroscópio/acelerômetro) com relação ao 

horizonte denominada de ângulo Y ou ângulo de arfagem, o código correspondente à 

leitura do ângulo de inclinação pode ser visto no apêndice 3, como também o código 

referente a leitura do ângulo de guinada ou ângulo X. O valor do ângulo de inclinação, 

será disponibilizado para o controlador no 𝐿𝑎𝑏𝑣𝑖𝑒𝑤𝑇𝑀  como velocidade de 

referência e será lido pelo controlador via VI (Instrumento Virtual) conforme dados da 

saída serial USB da placa   Arduino Uno. Através do encoder óptico incremental fixado 

no eixo do motor, a placa  Arduino Uno irá realizar o cálculo da velocidade apartir das 

interrupções capturadas  nos pino 2 e 3 (entrada digital), um para cada roda, e o valor 

medido da velocidade será disponibilizada na saída serial do Arduino, via saída USB, 

para o controlador desenvolvido no ambiente  𝐿𝑎𝑏𝑣𝑖𝑒𝑤𝑇𝑀,  como velocidade angular 

da roda em rpm. O código do cálculo da velocidade poderá ser visto no apêndice 3. 

O código implementado no 𝐿𝑎𝑏𝑣𝑖𝑒𝑤𝑇𝑀  , e no Arduino foi considerado que para cada 

incremento ou decremento de um grau de inclinação do giroscópio tem-se um 

incremento ou decremento de um rpm na velocidade angular das rodas. 
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CAPÍTULO 4 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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4.1 Resposta do motor CC para um sinal PWM de frequência de 970 Hz 

 

 A resposta em RPM provocada pela aplicação de um sinal  PWM com 

frequência de 970 Hz ao motor CC NPC-T74  apresenta-se na Figura 53. No 

experimento  foi realizada chaveando do transistor MOSFET IRF264N a partir da saída 

PWM pino 3 do Arduino Uno. Devido a alimentação do motor ser feita por duas 

baterias estácionária de 12 Volts conectadas em série, foi necessário a elevação da 

tensão de saída PWM do Arduino de 5,0 Volts para 24,0 Volts, para que assim fosse 

possível levar o transistor MOSFET IRF264N ao estado de condução máxima para 

uma tensão dreno x fonte  de 24,0 Volts. 

 

Figura 53 – Curva Velocidade x Duty cycle do motor CC NPC-T74 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

4.2 Resultado da inserção de multivibrador monoestável na saída do encoder 

óptico 

 

 A partir, da inserção do circuito multivibrador monoestável da Figura 32 na 

saída do encoder, com o objetivo de melhoria na estabilidade do sinal do encoder,  

obteve-se o sinal da  Figura 54;  pode-se verificar que a máxima variação foi de 1 RPM 
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para o circuito com o monoestável inserido na saída do encoder, e de 2 RPM sem o 

circuito monoestável. Com o resultado apresentado a inserção do circuito 

monoestável provoca um erro máximo de leitura da velocidade angular das rodas da 

ordem 1 RPM, enquanto sem o circuito monoestável esse erro é elevado para 2 RPM. 

 

Figura 54 – Sinal de saída do encoder com e sem monoestável. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

4.3 Leitura da posição angular da placa GY521 

 

 Com a intenção de testar o código inserido no Arduino para leitura da posição 

angular da placa GY521, como também levantamento da curva de resposta da placa 

GY521 com relação a um determinado deslocamento angular, a mesma foi fixada em 

uma base, conforme pode-se verificar na Figura 55, a onde consegue-se variar a 

posição angular  da placa GY521 com relação ao horizonte. Pode-se verificar também 

na foto a existência uma escala angular e o giroscópio/acelerômetro será fixada na 

base no qual esssa escala angular está fixa, assim, qualquer deslocamento angular 

da placa, poderá ser estimada observando o encontro da marca da base onde a placa 

GY521 está fixada, e a escala angular que possui uma faixa de variação de 0º a 90º. 
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Figura 55 – Estrutura de teste do giroscópio/acelerômetro GY521. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Na Figura 56, apresenta-se a curva de resposta da placa GY521 para  um 

deslocamento angular de aproximadamente 29º, em um tempo aproximado de 1,5 s. 

 

Figura 56 – Curva variação angular do giroscópio/acelerômetro GY521. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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4.4 Resultado experimental frequência  de chaveamento PWM de 970 Hz 

 

 Na Figura 57 mostra-se o sinal PWM aplicado ao gate do MOSFET com uma  

frequência de chaveamento é de 977 Hz, essa nesta condição de duty cicle a 

velocidade, a corrente e a tensão média no motor foram: 

- Velocidade angular ≅ 11 rpm. 

- Corrente ≅ 0,5 A. 

- Tensão média no motor≅ 1,42 Volts 

 

Figura 57 - Sinal PWM  no gate do MOSFET com duty cicle em torno de  6%. 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 Na Figura 58 tem-se o sinal PWM aplicado ao gate do MOSFET, com o 

objetivo de se obter à velocidade próxima à velocidade nominal do motor. Os valores 

medidos da corrente, da velocidade e do valor médio da tensão no motor foram: 

- Velocidade angular ≅ 231 rpm; 

- Corrente ≅ 4,0 A. 

- Tensão média aplicada no motor ≅ 23,6 Volts. 
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Figura 58 - Sinal PWM aplicado ao gate do MOSFET com duty cicle de                      

aproximadamente 92%. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 Na Figura 59  apresenta-se o sinal medido diretamente no dreno do MOSFET 

para um duty cicle de aproximadamente 6%, onde  observa-se, durante o início da 

passagem do ciclo de condução para não condução do transistor, a ocorrência do 

efeito da tensão induzida devido a força contra eletromotriz do motor. 

 

Figura 59  –  Sinal medido no dreno do MOSFET para um duty cicle de 6%. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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4.5  Resultado experimental frequência de chaveamento PWM de 2,0KHz 

 

 Na Figura 60 apresenta-se o sinal PWM na frequência de 2,0 KHz e um duty 

cicle de 6% aplicado ao gate do MOSFET com o objetivo de medição da corrente 

média da armadura, da velocidade do rotor e da tensão média aplicada ao motor, 

cujos resultados foram os seguintes: 

 - Velocidade angular ≅ 6 rpm; 

 - Corrente de armadura≅ 0,3 A; 

 - Tensão média ≅ 0,8 V. 

 

Figura 60 – Sinal PWM aplicado ao gate do MOSFET com duty cicle de 6%. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 Agora na Figura 61 tem-se o sinal PWM aplicado ao MOSFET com um duty 

cicle de aproximadamente 92%. A seguir mostra-se os valores medidos para a 

velocidade, corrente de armadura e tensão média. 

 

 - Velocidade aungular ≅ 220 rpm; 

 - Corrente de armadura ≅ 3,5 A; 

 - Tensão média aplicada ao motor ≅ 22,7 V. 
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Figura 61 – Sinal PWM aplicado ao gate do MOSFET com duty cicle de 92%. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 A seguir na Figura 62 pode-se visualizar a forma de onda presente no dreno 

para um sinal PWM de frequência 2,0 Khz e duty cicle de 92 %. 

 

Figura 62 – Sinal PWM diretamente no dreno do MOSFET. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 Pelas medições realizadas pode-se concluir que o sinal PWM de frequência 

de 977 Hz, apresentou melhor resultado que a de 2,0 KHz, devido a duas variáveis 
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importante o torque e a velocidade angular. Com a elevação da frequência PWM 

obteve-se uma redução no torque e na velocidade angular para os duty cicle de 6 % 

e 92 % respectivamente. Essa redução foi devido ao valor menor na corrente de 

armadura. Conforme pode-se verificar na equação 9, o torque, nesse caso, depende 

diretamente da corrente de armadura, tendo em vista que o motor gira dentro de um 

fuxo de campo constante. 

 

𝑇 = 𝐾∅𝑖𝑎                                                   Eq. (9) 

 

4.6 Resultado experimental com a variação do ângulo de arfagem ou ângulo Y 

 

 A resposta do controlador para três diferentes ajustes do ângulo de inclinação 

Y (arfagem) do giroscópio , os quais sejam 30º, 40 º e 50 º, podem ser visto na Figura 

76. Na Figura 63 pode-se verificar que o motor entrar em rotação  depois de 

aproximadamente 10 segundos, isso ocorre  devido o conjugado resistente imposto 

ao motor. 

 

Figura 63 -  Resposta do controlador para 03 ângulos  de inclinação do giroscópio. 

 

Fonte: Próprio autor 
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4.7 Resultado experimental com a inserção do ângulo X ou ângulo de guinada 

 

  A inserção do ângulo de guinada ou ângulo X para controle do veículo tem 

como objetivo indicar a direção e o sentido de deslocamento do veículo, ou seja, a 

diferença de velocidade angular entre as rodas. Da mesma forma que o ângulo Y do  

giroscópio indica a velocidade comum a ser aplicadas as rodas, que para o giroscópio  

é a indicação do ângulo de arfagem, o ângulo X têm a indicação de guinada, e sendo 

o ângulo negativo o giro é para direita e sendo positivo o giro é para esquerda. Nas 

figuras a seguir apresentam-se os resultados experimentais do controlador para 03 

diferentes ângulos de inclinação de arfagem  e guinada  do  giroscópio GY521. 

 Conforme pode-se verificar na Figura 64, o ângulo de arfagem ou ângulo Y 

imposta ao giroscópio pelo deslocamento do guidão do veículo é de 29º, como o 

ângulo X ou ângulo de guinada é de 0º,  tem-se  o mesmo sinal PWM aplicado as 

duas rodas, levando a velocidade angular das rodas  ao valor de 29 rpm, conforme 

verifica-se no gráfico da Figura 64. 

 

Figura 64 – Gráfico da posição angular do giroscópio com o ângulo de arfagem 

posicionado em 29º e ângulo de guinada em 0º. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 65 – Gráfico da resposta do controlador conforme posição angular do 

giroscópio da Figura 64.

 

Fonte: Próprio autor. 

 Conforme pode-se verificar na Figura 67, o ângulo de arfagem ou ângulo Y 

imposta ao giroscópio pelo deslocamento do guidão do veículo é de 27º, como o 

ângulo X ou ângulo de guinada está posicionado em -9º,  tem-se  sinais PWM 

diferentes aplicado as  rodas, levando a velocidade angular da roda  da esquerda ao 

valor médio de 36 rpm, e da roda da direita ao valor médio de 27 rpm conforme verifica-

se no gráfico da Figura 68. 

 

Figura 66 – Gráfico da posição angular do giroscópio com o ângulo de arfagem 

posicionado em 29º e ângulo de guinada em -9º. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 67 – Gráfico da resposta do controlador conforme posição angular do 

giroscópio da Figura 66. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 Figura 68 – Gráfico da posição angular do giroscópio com o ângulo de arfagem 

posicionado em 28º e ângulo de guinada em 8º. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 69 – Gráfico da resposta do controlador conforme posição angular do 

giroscópio da Figura 68. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

  Conforme pode-se verificar na Figura 69, o ângulo de arfagem ou ângulo Y 

imposta ao giroscópio pelo deslocamento do guidão do veículo é de 28º, como o 

ângulo X ou ângulo de guinada está posicionado em 8º,  tem-se  sinais PWM 

diferentes aplicado as  rodas, levando a velocidade angular da roda  da esquerda ao 

valor médio de 28 rpm, e da roda da direita ao valor médio de 36 rpm conforme verifica-

se no gráfico da Figura 69. 
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     CONCLUSÕES 

 

 Alguns pontos importantes referentes a instrumentação do veículo 

elétrico devem ser observados, para que assim o controlador tenha efetivamente 

o controle da velocidade e direção, os quais são: a precisão na indicação do 

ângulo de arfagem e guinada imposta pelo condutor ao movimentar o guidão, 

como também a precisão na leitura da velocidade angular das rodas, esses dois 

pontos são de suma importância para o controle do veículo. 

 Pelos gráficos apresentados pode-se observar que a resposta do 

giroscópio GY521 é estável e precisa, quanto às variações dos ângulos de 

arfagem e guinada, e com tempo de resposta esperado já que não é desejável 

uma variação brusca seja no aumento ou diminuição da velocidade ou na 

mudança de direção do veículo. Com relação ao encoder óptico incremental 

pode-se verificar nos gráficos apresentados variações em torno de 7,5 % do valor 

nominal da velocidade angular, principalmente devido ao processo construtivo 

dos discos ópticos utilizados.  

 Pode-se concluir que os resultados da instrumentação e do controlador 

Fuzzy desenvolvido e aplicado ao veículo elétrico foi satisfatório, pois 

efetivamente ocorreu o controle da velocidade, independente do conjugado 

mecânico aplicado ao motor de corrente continua utilizado no veículo. Também 

foi obtido o controle para aumentar ou diminuir a velocidade a partir da inclinação 

dado ao ângulo Y, ou ângulo de arfagem, do giroscópio GY521, como também 

a partir da variação do ângulo X, ou ângulo de guinada conseguiu-se realizar 

deslocamentos para esquerda ou para a direita com a aplicação de duty cicle 

diferentes nas rodas.  

 

  TRABALHOS FUTUROS.  

 

 Um outro passo importante seria a concepção e montagem de um 

sistema dinâmico de equilíbrio semelhante à teoria de controle e estabilização 

do pêndulo invertido. Desenvolver um modelo dinâmico para representar o 

condutor, rastreando os movimentos, como acelerar, desacelerar e virar, então 

os dados de rastreamento poderá ser usado para controlar o modelo na 
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simulação e também na realização de testes com o veículo engendrado nesse 

trabalho de dissertação.  
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APÊNDICE 1: INTERFACE PROGRAMAÇÃO HOMEM-MÁQUINA - HUMAN 

MACHINE INTERFACE - HMI – PAINEL FRONTAL. 

Descrição: Nessa interface apresenta-se nos Chart 4 e Chart 5 a forma de onda 

das  velocidades angulares das rodas 2 e roda 1, respectivamente, em função 

dos ângulos de inclinação imposto pelo guidão ao giroscópio, conforme forma de 

onda da posição angular apresentado nos Chart e Chart 3. Apresenta-se também 

nessa interface HMI, a programação da porta seria COM4 e os arquivos fuzzy 

aplicados ao controlador. 
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APÊNDICE 2 
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APÊNDICE 2: Programação LabView™. 

Descrição: Apresenta-se nesse apêndice o diagrama em Instrumentos Virtuais 

(VI´s) da ferramenta computacional LabView™ do controlador fuzzy aplicado 

ao veículo elétrico.
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APÊNDICE 3 – Código C++ aplicado ao microcontrolador ATmega328 da placa 

Arduíno Uno. 

 

//Universidade Federal da Paraíba - UFPb 

//PPGEE 

//Período: 2017.01 

//Aluno: Iuri Miranda dos Anjos 

 

// Definição de pinos e termos de uso geral 

 #define motor_ctrl_2 7   

int motor_ligado;       // Variável que recebe a informação do estado do motor 

int pino_D0 = 2; 

//unsigned int rpm;       // Variável que recebe o valor calculado do RPM do motor 

int rpm; 

int rpm_1; 

unsigned int pwm;       // Variável que recebe o valor do PWM que vai para o motor 

//volatile byte rpmcount; // Variável auxiliar para o cálculo do RPM  

volatile byte pulsos;       

volatile byte pulsos_3;         

unsigned long timeold;  // Variável auxiliar para o cálculo do RPM 

byte rx;                // Variável que recebe os dados via serial 

int duty=0; 

int linha = 0;          // Variavel que se refere as linhas do excel 

int LABEL = 1;    

int analogPin_1=2;  // pino para leitura do AO0 

int analogPin_2=3; // pino leitura de AO1 

int val=0;   // variável para armazenamento do valor lido 

int cal=0;  

int roda_1=5; // saída PWM 

int roda_2=6; //saída PWM 

 

#include <Wire.h> 
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void Controle_de_Velocidade() 

{ 

  TCCR2B=0x03;// ajusta frequência PWM para 970Hz 

    if(motor_ligado == 1) 

  { 

    analogWrite(roda_1,duty); 

    analogWrite(roda_2,duty); 

       } 

       for (int i=0;i<=0;i++){ 

       //Serial.println ("rpm"); 

     } 

      val=analogRead(analogPin_1); // lê o valor analógico 

      cal=analogRead(analogPin_2); // lê o valor analógico 

       analogWrite(roda_1,val/4); 

       analogWrite(roda_2,cal/4); 

     } 

//Direcão I2C na  IMU 

#define MPU 0x68 

  

//Razão de conversão 

#define A_R 16384.0 

#define G_R 131.0 

  

//Conversão de radianos para graus 180/PI 

#define RAD_A_DEG = 57.295779 

  

//MPU-6050 valores inteiros de 16 bits 

//Valores sem tratamento 

int16_t AcX, AcY, AcZ, GyX, GyY, GyZ; 

  

//Angulos 

float Acc[2]; 
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float Gy[2]; 

float Angle[2]; 

void setup() 

{ 

Wire.begin(); 

Wire.beginTransmission(MPU); 

Wire.write(0x6B); 

Wire.write(0); 

Wire.endTransmission(true); 

//Serial.begin(9600); 

 Serial.begin(9600); 

  //Pino do sensor como entrada 

  pinMode(pino_D0, INPUT); 

  //Interrupcao 0 - pino digital 2 

  //Aciona o contador a cada pulso 

  attachInterrupt(0, contador, FALLING); 

  attachInterrupt(1, contador_1, FALLING); 

  pulsos = 0; 

  pulsos_3 = 0; 

  rpm = 0; 

  rpm_1 = 0; 

  timeold = 0; 

} 

  void contador() 

{ 

  //Incrementa contador 

  pulsos++; 

} 

 

  void contador_1() 

{ 

  //Incrementa contador 

  pulsos_3++; 
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} 

void Angulo() 

{ 

   //Ler os valores do Acelerometro da IMU 

   Wire.beginTransmission(MPU); 

   Wire.write(0x3B); //tornar o registro 0x3B - corresponder a AcX 

   Wire.endTransmission(false); 

   Wire.requestFrom(MPU,6,true); //A partir de 0x3B, se pede 6 registros 

   AcX=Wire.read()<<8|Wire.read(); //Cada valor ocupa 2 registros 

   AcY=Wire.read()<<8|Wire.read(); 

   AcZ=Wire.read()<<8|Wire.read(); 

  

    //A partir dos valores do acelerometro, é calculado os angulos Y, X 

    //respectivamente, com a formula da tangente. 

   Acc[1] = atan(-1*(AcX/A_R)/sqrt(pow((AcY/A_R),2) + 

pow((AcZ/A_R),2)))*RAD_TO_DEG; 

   Acc[0] = atan((AcY/A_R)/sqrt(pow((AcX/A_R),2) + 

pow((AcZ/A_R),2)))*RAD_TO_DEG; 

  

   //Ler os valores do Giroscopio 

   Wire.beginTransmission(MPU); 

   Wire.write(0x43); 

   Wire.endTransmission(false); 

   Wire.requestFrom(MPU,4,true); //A diferencia do Acelerometro, só é feito 4 registros 

   GyX=Wire.read()<<8|Wire.read(); 

   GyY=Wire.read()<<8|Wire.read(); 

  

   //Calculo do angulo do Giroscopio 

   Gy[0] = GyX/G_R; 

   Gy[1] = GyY/G_R; 

  

   //Aplicar o Filtro Complementar 

   Angle[0] = 0.98 *(Angle[0]+Gy[0]*0.010) + 0.02*Acc[0]; 
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   Angle[1] = 0.98 *(Angle[1]+Gy[1]*0.010) + 0.02*Acc[1]; 

  

   //Mostrar os valores  

   Serial.print(Angle[0],0);  

   Serial.print('\t'); 

   Serial.print(Angle[1],0); 

   { 

  if(Angle[0]>=1) 

  { 

   // motor_ligado = 1; 

    digitalWrite(motor_ctrl_2, HIGH);  // Manda '1' no pino 7 

     } 

       else if(Angle[0]<=1) 

  { 

    //motor_ligado = 2; 

    // Manda '1' no pino 2 do L293D 

    digitalWrite(motor_ctrl_2, LOW);  // Manda '0' no pino 7  

  } 

   }} 

void Calc_RPM() 

{ 

    

    //Atualiza contador a cada segundo 

  if (millis() - timeold >= 1000) 

 // { 

    //calculo rpm 

    //Desabilita interrupcao durante o calculo 

    detachInterrupt(0); 

    detachInterrupt(1); 

     

   unsigned int pulsos_por_volta = 20; 

    rpm = ((60 * 1000 / pulsos_por_volta ) / (millis() - timeold) * pulsos)/20; 

    rpm_1 = ((60 * 1000 / pulsos_por_volta ) / (millis() - timeold) * pulsos_3)/20; 
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    timeold = millis(); 

    pulsos = 0; 

    pulsos_3=0; 

 

    //Mostra o valor de RPM no serial monitor 

    //Serial.print("RPM = "); 

    Serial.print('\t'); 

    Serial.print(rpm,DEC); 

    Serial.print('\t'); 

    Serial.println(rpm_1,DEC);          

    //Habilita interrupcao 

    attachInterrupt(0, contador, FALLING); 

    attachInterrupt(1, contador_1, FALLING);     

} 

void loop() 

{ 

     Controle_de_Velocidade(); 

  Calc_RPM(); 

  Angulo(); 

   delay(50); //Nossa dt será,  0.050, que é o intervalo de tempo de cada medida 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


