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RESUMO

PINHEIRO, J. A (2009). Desenvolvimento de um controlador PID para uma 

mesa angular rotativa. 70 p. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia 

de São Carlos, Universidade de São Paulo.

Trata do desenvolvimento de um controlador Proporcional-Integral-Derivativo 

(PID)  para  uma Mesa Angular  Rotativa  (MAR) destinada à  usinagem de 

ultraprecisão.  O  sistema  de  controle  tem  como  objetivo  efetuar 

posicionamento angular de alta resolução e repetibilidade antes e durante a 

usinagem de ultraprecisão, propiciando fabricar peças complexas através de 

torneamento.  A  MAR  faz  uso  de  elementos  como  mancais  de  flexão, 

atuadores  piezelétricos,  juntamente  com  o  sistema  de  controle  PID.  A 

estratégia de controle é baseada na aquisição de dados na plataforma de 

desenvolvimento  LabVIEW®,  para  gerar  curvas  “tensão  de  saída  do 

tesatronic versus deslocamento  da MAR”  e no processamento dos sinais 

adquiridos ao longo do microposicionamento da MAR em tempo real para 

realimentação  de  posição.  Constatou-se  que  o  sistema  suporta 

deslocamentos da MAR correspondendo a expansão do atuador piezelétrico 

de até 24 µm com freqüência de acionamento de até 3 Hz. O uso de filtro 

Chebyshev provocou atraso na resposta e forte  instabilidade no sistema. 

Conclui-se que para a melhora do desempenho do sistema em termos de 

freqüência pode ser conseguida através do uso de filtro do tipo FIR (Finite 

Impulse Response). 

Palavras  chaves:  microposicionamento,  ultraprecisão,  técnica  de controle, 

PID, atuador piezelétrico.



Resumo x

ABSTRACT

PINHEIRO, J. A (2009). Application of a PID Controller for a Piezoelectric Tilt 

Stage.  Dissertação  (Mestrado)  –  Escola  de  Engenharia  de  São  Carlos, 

Universidade de São Paulo.

A Micro Tilt Stage (MTS) was developed in the Precision Engineering 

Laboratory  (University  of  São  Paulo)  to  be  used  in  commercial  diamond 

turning machines. The MTS has the aim of positioning workpieces angularly 

with  high  resolution  and  repeatability  before  and  during  ultraprecision 

machining. The use of flexural bearings and piezoelectric actuators together 

with a PID control system provided improved dynamic performance.   The 

control  strategy  is  based  on  data  acquisition  using  LabView™  to  create 

standard  curves  and  perform  the  correction  of  positioning  errors. 

Experimental tests are performed with displacement of the (MTS), up to 24 

µm, with frequency, up to 3 Hz. The use of a Chebyshev filter caused a delay 

and a strong instability in the system. In conclusion, in order to improve the 

performance of  the system in  terms of  frequency,  the use of  a  FIR filter 

(Finite Impulse Response) may be indicated.

Key  word:  diamond  turning  machines,  ultra-precision,  control  techniques, 

PID, piezoelectric actuators.
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

1.1– Considerações Iniciais

Atualmente  a  crescente  necessidade  de  fabricação  de  produtos 

óptico-eletrônicos,  da  informática  e  da  micro-mecânica,  com  precisão 

dimensional  e  qualidade superficial  nanométricas,  tem exigido constantes 

avanços no campo da engenharia  de  precisão.  Devido  a  esses motivos, 

torna-se  necessário  que  muitos  pesquisadores  concentrem  esforços  no 

desenvolvimento de máquinas-ferramenta que permitam alcançar os altos 

níveis de precisão requeridos.

Sabendo  que  uma  máquina-ferramenta  de  ultraprecisão,  de  forma 

geral é composta pela estrutura, sistema de posicionamento e sistemas de 

medição  e  controle,  com  a  identificação  de  uma  nova  exigência  de 

fabricação, pode-se manter a concepção inicial da máquina, mas melhorar e 

refinar o sistema de posicionamento (BURATO, 2006). Por exemplo, indexar 

uma  mesa  angular  ao  eixo  árvore  de  um  torno  de  ultraprecisão,  para 

possibilitar a fabricação de peças complexas através de torneamento. Para 

isso se faz necessário criar um sistema de controle capaz de gerenciar esse 

dispositivo.
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Com relação ao projeto de uma máquina de precisão, é conveniente 

que ele leve em conta facilitar a incorporação de dispositivos especiais que 

possibilitem sua adaptação a novas tarefas.

Todos  esses  conceitos  de  precisão  dimensional,  de  qualidade 

superficial  e  de  produtos  de  alta  tecnologia,  evoluem com o passar  dos 

anos. É evidente o desafio tecnológico, principalmente da miniaturização de 

produtos da área optoeletrônica,  com precisão de forma micrométrica ou 

submicrométrica e rugosidade de algumas dezenas de nanômetros (IKAWA 

et al., 1991). Apenas com o desenvolvimento da engenharia de precisão é 

que tudo isso  se  torna  possível,  e  é  conveniente  salientar  que  o  que  é 

moderno  hoje,  amanhã  estará  obsoleto,  por  isso  se  justifica  o  estudo  e 

constante aprimoramento dessa área.

Entende-se que, em máquinas-ferramenta de ultraprecisão, os altos 

níveis de precisão requeridos, somente podem ser atingidos pela adequada 

combinação  dos  sistemas  de  acionamento,  guias,  medição  e  controle 

(BURATO et al., 2002).

As  máquinas-ferramenta  de  precisão  têm  como  um  importante 

elemento  o  sistema  de  controle,  que  só  é  possível  graças  a  sensores, 

atuadores  e  programas  capazes  de  processar  sinais  em  tempo  real. 

Sofisticadas  unidades  de  microposicionamento  conseguem  controlar  a 

posição na ordem de 1 nm, fazendo uso da interferometria a laser. Esse 

controle  de  posição  pode  ser  realizado  com  o  uso  de  atuadores 

piezelétricos, que possuem resolução extremamente fina e curso limitado.

Neste contexto, justifica-se a necessidade do estudo da engenharia 

de  precisão,  sendo  que  esse  trabalho  tem  seu  foco  voltado  ao 

desenvolvimento de um sistema de controle Proporcional-Integral-Derivativo 

(PID)  capaz de gerenciar  um dispositivo  de microposicionamento angular 
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desenvolvido  no  Laboratório  de  Engenharia  de  Precisão  da  EESC–USP, 

conhecido como Mesa Angular Rotativa (MAR) (MONTANARI, 1999).

A MAR tem como objetivo posicionar elementos com alta resolução e 

repetibilidade  durante  a  usinagem  de  ultraprecisão,  ajudando  tanto  no 

posicionamento relativo ferramenta/peça como na compensação dos erros 

sistemáticos presentes.

As características gerais de projeto desse dispositivo serão descritas 

no capítulo 2.

1.2 – Formulação do Problema  

Máquinas e dispositivos de precisão não permitem o uso de técnicas 

convencionais de acionamento,  pois tornam insuficientes para se obter  a 

precisão e a qualidade de acabamento desejadas.

 

Dessa  forma,  quando  se  ingressa  no  campo  da  mecânica  de 

precisão, o desempenho desejado de máquinas de usinagem destinadas à 

fabricação de componentes de elevada exatidão de forma (da  ordem de 

10nm,  por  exemplo,  moldes  para  lentes,  discos  de  memória  para 

computador, lentes e espelhos para sistemas ópticos etc.) demanda o uso 

de  sistemas  de  posicionamento  com melhor  precisão  (CAMPOS RUBIO, 

2000).   Torna-se,  portanto,  clara  a  necessidade  do  desenvolvimento  de 

dispositivos que possibilitam posicionamentos com precisão micrométrica e 

submicrométrica e que garantam a obtenção das tolerâncias de precisão 

referidas.
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1.3 – Objetivos  

Esse trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema de controle 

Proporcional-Integral-Derivativo  (PID)  para  ser  aplicado  à  Mesa  Angular 

Rotativa  (MAR),  destinada  a  usinagem  de  ultraprecisão.  A  MAR  foi 

desenvolvida para ser empregada no torno ASG 2500 Rank Pneumo® do 

Laboratório de Engenharia de Precisão.  O sistema de controle deverá ser 

capaz de corrigir erros sistemáticos durante a usinagem e também facilitar 

os ajustes preliminares de peças na máquina.

1.4 – Justificativa e Motivações 

A origem deste  trabalho provém da necessidade do laboratório  de 

Engenharia  de  Precisão  da  EESC-USP  de  aprimorar  o  sistema  de 

posicionamento do torno CNC (ASG 2500 Rank Pneumo®). 

A  MAR  faz  parte  de  um  projeto  de  longo  prazo  que  engloba  a 

usinagem  de  ultraprecisão  de  peças  de  formas  complexas  através  de 

torneamento,  além de permitir  a  correção de erros da superfície  durante 

processo de usinagem.

O ponto de partida foi a idealização da MAR por MONTANARI (1999) 

e  o  aprimoramento  por  BURATO  (2003),  para  microposicionamento  de 

peças  em  relação  a  um  referencial  estático.  A  MAR  permite  o 

microposicionamento  de  peças  em  relação  a  um  referencial  que  tem 

movimento de rotação, pois é acionado por atuadores piezelétricos que são 

energizados por anéis coletores deslizantes. A MAR deverá ter adaptada ao 

eixo árvore do torno ASG 2500 Rank Pneumo® do laboratório de Engenharia 

de Precisão da EESC-USP.
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Portanto, a motivação desse trabalho é desenvolver um sistema de 

controle PID capaz de gerenciar a MAR, afim de que ela possa fazer parte 

do  sistema  inteligente  que  está  sendo  desenvolvido.  Sendo  possível, 

futuramente,  realizar  correções na posição da peça durante  a  usinagem, 

possibilitando a  fabricação de ultraprecisão de componentes  com formas 

complexas através do torneamento.

A escolha do controlador PID se deve a sua grande aplicabilidade na 

indústria e também por ser um controlador de projeto relativamente fácil. 

Segundo OGATA (2003) mais da metade dos controladores industriais em 

uso atualmente empregam esquemas de controle PID ou PID modificado.

1.5 – Estrutura da Dissertação 

No  capítulo  2  é  apresentada  uma  revisão  bibliográfica,  onde  o 

enfoque  é  dado  aos  aspectos  gerais  do  projeto  da  MAR  e  as  técnicas 

modernas de controle.

No capítulo 3 é apresentada a metodologia adotada no trabalho.

No capítulo 4 são apresentados os resultados do trabalho.

Por  fim,  no  capítulo  5,  serão  apresentadas  as  conclusões  como 

também as sugestões para trabalhos futuros.
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CAPÍTULO 2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 – Introdução

Esse  capítulo  apresenta  uma  revisão  bibliográfica  sobre  aspectos 

gerais do projeto da Mesa Angular Rotativa (MAR) que funcionará com o 

sistema  de  controle  PID  proposto.  Serão  mostrados  os  elementos  que 

compõem a MAR, com comentários a respeito da sua escolha em relação a 

elementos  disponíveis.  Apresenta  ainda  uma  revisão  sobre  sistemas  de 

controle convencionais e não-convencionais dando ênfase ao controle PID 

que é objetivo desse trabalho além de filtros digitais.

2.2 – Aspectos Gerais do Projeto da  MAR

O  sistema  de  controle  PID  desenvolvido  nesse  trabalho  foi 

especialmente projetado para o uso na MAR mostrada na Figura 2.1. Ela 

consiste  de  uma  parte  superior  (base  móvel)  montada  cinematicamente 

sobre uma base inferior (base rígida) e acionada por atuadores piezelétricos 

(plataforma de Stewart).  Três mancais  de flexão apóiam a base superior 

(móvel).
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A MAR foi desenvolvida para ser utilizada no torno CNC ASG 2500 

Rank Pneumo®.  A ela deverá ser fixada uma placa a vácuo giratória e a 

alimentação dos atuadores é feita por um sistema de escovas deslizantes, 

que asseguram as mesmas condições de alimentação aos atuadores tanto 

em bancada como em funcionamento durante a usinagem.

Figura 2.1 – Foto da MAR.

O posicionador angular consiste de uma parte superior (base móvel) 

montada  sobre  uma  parte  inferior  (base  rígida),  onde  são  fixados  os 

atuadores  piezelétricos  e  um ponto  fixo  a  uma distância  l  do  centro  e 

distantes 120 graus entre si. 

A Figura 2.2 mostra a MAR com seus dois atuadores piezelétricos e o 

falso atuador e sem a base superior.
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Figura 2.2 – Mar sem a base superior.

MONTANARI  (2004)  através  do  método  dos  elementos  finitos 

encontra o primeiro modo de vibrar da MAR em 776.32 HZ e também mostra 

que  a  parte  superior  da  MAR  é  suficientemente  rígida  para  que  seja 

considerada  sem  deformações  durante  o  movimento  dos  atuadores 

piezelétricos.

A Figura 2.3 mostra gráfico de Tensões de Von Misses para uma 

simulação, onde aplica-se em um dos pontos de apoio dos atuadores um 

deslocamento de 15 μm no sentido positivo de (y), e no outro atuador um 

deslocamento de 15 μm no sentido negativo de (y).
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Figura 2.3 – Gráfico de Tensões de Von Misses “unidade mega-pascal” 

(MONTANARI, 2004).

Pode-se observar que as tensões se concentram na região das molas 

e não no anel externo.  

A  MAR  é  um  posicionador  que  conjuga  aspectos  importantes  de 

projeto  como:  mancal  de flexão,  apoio cinemático,  plataforma de Stewart 

(simplificada) e atuadores piezelétricos.

2.2.1 – Mancal de Flexão

Mancais  de  escorregamento e de rolamentos dependem de algum 

tipo  de  contato  mecânico  ou  fluídico  para  manter  a  distância  entre  dois 

objetos permitindo ao mesmo tempo um movimento entre eles. Nenhuma 

superfície é perfeita e nenhum sistema fluídico é livre de efeitos dinâmicos 

ou  térmicos  por  isso  todos  esses  mancais  têm  limitações  em  seu 

desempenho. Mancais de flexão por outro lado têm o movimento conseguido 
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graças  à  deformação  elástica  do  material  (SLOCUM,  1992).  Têm  como 

restrição  o  curso  limitado,  mas  no  caso  da  MAR  não  chega  a  ser  um 

problema, pois o deslocamento máximo requeridos será de 25 µm.

2.2.2 – Apoio Cinemático 

Historicamente a montagem usando três “V” é chamada de “apoio de 

Maxwell”  (HOCKEN,  1995).  Essas  três  canaletas  em “V”  estão  na  parte 

inferior da base superior da MAR, duas dessas canaletas têm contato com 

uma esfera situada na extremidade livre do atuador piezelétrico e a terceira 

canaleta tem contato com uma esfera situada na extremidade superior do 

ponto fixo (falso atuador). 

A Figura 2.4 mostra as três canaletas em “V” que formam o apoio de 

Maxwell.

Figura 2.4 – Foto das canaletas em “V”da MAR (Apoio de Maxwell).

2.2.3 – Plataforma de Stewart (Simplificada)
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O sistema denominado de plataforma de Stewart permite a obtenção 

de seis graus de liberdade, fazendo uso seis atuadores. A figura 2.5 mostra 

a representação esquemática da plataforma de Stewart.

Figura 2.5 – Representação esquemática da plataforma de Stewart

O  sistema  denominado  de  plataforma  de  Stewart  (Simplificada), 

utilizado  na  MAR, é  constituído  por  uma  plataforma  apoiada  sobre  dois 

atuadores  translativos  e um ponto  fixo  (falso  atuador),  ver  Figura  2.1.  O 

sistema  permite  a  correção  ou  o  posicionamento  angular  através  da 

movimentação destes atuadores, permitindo movimentos com dois graus de 

liberdade.

2.2.4 – Atuadores Piezelétricos

A piezeletricidade foi descoberta pelos irmãos Pierre e Jacques Curie 

em 1880 (FUJINO, 2006). No entanto, na época não havia encontrado uma 

aplicação  para  a  descoberta,  que  até  1940  era  tratada  como  uma 

curiosidade.

 

Os  materiais  piezelétricos  têm  como  principal  característica  a 

capacidade de converter energia mecânica em energia elétrica e vice-versa. 
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Quando  se  aplicam  tensões  compressivas  sobre  o  material  ocorre  uma 

redução no seu comprimento na direção das tensões diminuindo o momento 

dipolar total  por unidade de volume do material.  Esta variação provoca a 

alteração da densidade da carga nas extremidades do material, provocando 

a aparição de uma diferença de potencial.  Ao aplicar  um campo elétrico 

entre as extremidades do material, a densidade de carga superficial sofre 

alteração  que  resulta  em variação  na  dimensão  da  amostra,  segundo  a 

direção do campo aplicado, como ilustra a Figura 2.6 (HASEGAWA, 2004).

Figura 2.6 – Representação esquemática de dipolos elétricos em um 

material piezelétrico (a) sem aplicação de tensão ou diferença de potencial 

(b) com aplicação de tensões compressivas resultando no aparecimento de 

uma diferença de potencial (c) com aplicação de uma diferença de potencial 

resultando em uma diferença dimensional (HASEGAWA, 2004).

Um material  piezelétrico tem estrutura cristalina que produz tensão 

em  sua  superfície  quando  tracionado  ou  comprimido  (SLOCUM,  1992). 

Nesse estudo, os elementos cerâmicos são utilizados de maneira inversa a 

este, isto é, uma mudança geométrica do contorno externo do material  é 

provocada devida a aplicação de uma tensão elétrica.  

Como  substâncias  cristalinas  de  um  atuador  piezelétrico,  são 

empregados materiais cerâmicos sintetizados, à base de bário (Ba), chumbo 

(Pb), titânio (Ti) e zircônio (Zr), que são baseados na propriedade de induzir 

carga  elétrica  proporcional  à  mecânica  aplicada  (TAVARES,  1995).  Um 
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atuador piezelétrico converte energia elétrica em movimento linear (energia 

mecânica)  virtualmente  sem  limites  de  resolução  e  são  projetados  para 

combinar grande precisão com uma longa vida útil em aplicações científicas 

e industriais. A Figura 2.7 mostra dois atuadores piezelétricos comerciais do 

tipo que será usado nesse trabalho.

                             

Figura 2.7 – Atuadores piezelétricos (PHYSIK INSTRUMENTE, 2009).

A expansão piezelétrica  é  muito  empregada para  movimentação e 

posicionamento de sistemas mecânicos. Essa deformação é alcançada pela 

aplicação  dos  efeitos  longitudinais  ou  transversais  os  quais  podem  ser 

observados na Figura 2.8, (WECK et al., 1991).

Figura 2.8 – Tipos de Atuadores Piezelétricos (WECK et al., 1991)

O  efeito  longitudinal  descreve  a  deformação  na  direção  de 

polarização (DP) do elemento piezelétrico (Figura 2.8 a). Para uma pilha de 

D
P

∆l

V

a) Tipo Pilha

∆l

V

DP

b) Tipo Laminar

V

∆l

c) Tipo Bimorfo
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elementos  piezelétricos,  denominada  de  transdutor,  o  resultado  da 

deformação (Δl) equivale ao somatório das deformações de cada um dos 

elementos  isoladamente.  Esse  tipo  de  configuração  é  muito  usado  e 

consiste em vários discos cerâmicos com espessura variando entre 0,3 a 1 

mm.  Cada  disco  encontra-se  situado  entre  placas  planas  condutoras 

(eletrodos); os vários conjuntos estão unidos entre si por um tipo de cimento 

epóxi isolante, por fim o arranjo completo é lacrado hermeticamente em uma 

cápsula de aço. Desta forma, esse tipo de configuração alcança boa rigidez 

e alta resistência mecânica associadas às características dinâmicas próprias 

dos piezelétricos (CAMPOS RUBIO, 2000).

Por outro lado, o efeito transversal descreve a contração transversal 

(Δl)  do  elemento  piezelétrico  devido  à  tensão  aplicada  na  direção  de 

polarização  (E),  isto  significa  que  cada  elemento  realiza  o  movimento 

completo (distância total). A conexão em paralelo de camadas serve para 

aumentar  a  rigidez  e  a  estabilidade.  Um  dos  tipos  mais  comuns  de 

atuadores baseados nesse efeito é o que se utiliza da conexão de lâminas 

em paralelo (Tipo laminar) (Figura 2.8 b). Nesse tipo de arranjo, o número de 

lâminas colocadas em paralelo determina a rigidez e estabilidade do atuador 

(BURATO, 2003).

O  atuador  bimorfo  é  um  tipo  especial  de  atuador  piezelétrico 

constituído  de  duas  lâminas  de  cristais  piezelétricos  manufaturadas 

convenientemente (Figura 2.8 c). Essas duas lâminas são unidas de modo 

que quando aplicado o campo elétrico sobre os cristais, o movimento por 

eles efetuados seja do tipo de um atuador rotativo de curso limitado, com 

centro de giro na extremidade oposta do atuador (CAMPOS RUBIO, 2000).

Aspectos  positivos  dos  atuadores  piezelétricos  quanto  a  sua 

funcionalidade e aplicação:
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 Não  possui  partes  móveis,  sua  expansão  é  conseguida 

exclusivamente  pela  deformação  do  material  (PHYSIK 

INSTRUMENTE, 1992).

 A velocidade de expansão é somente limitada pela velocidade do som 

no material cerâmico (PHYSIK INSTRUMENTE, 1992).

 Permite  resoluções  nanométricas  de  posicionamento,  através  do 

controle da tensão aplicada e a utilização de sensores de posição 

adequados (CAMPOS RUBIO, 2000).

 Não se desgasta.

 É imune a campos magnéticos.

 Capacidade de suportar altas cargas (até 30 000 N).

Os  atuadores  piezelétricos  possuem  capacidade  de  suportar  altas 

cargas (até 30 000 N), mas essa capacidade não se repete quanto a trações 

e esforços não paralelos a seu eixo longitudinal. Os atuadores piezelétricos 

não são indicados para suportar cargas fora de centro e esforços de tração, 

e muitos vêm equipados com molas internas de pré-carga.

Deve ser evitada a aplicação de tensões muito altas. Se uma tensão 

reversa (que provoca contração)  superior  a 20% do valor da nominal  for 

aplicada,  o  piezelétrico  despolariza-se  irreversivelmente.  Além  disso, 

tensões  muito  altas  criam  canais  de  condução  elétrica  na  cerâmica, 

ocorrendo um curto circuito, diminuindo a sua resistência e prejudicando a 

sua expansão (CAMPOS RUBIO et al., 1997).
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O  modelo  de  atuador  utilizado  na  MAR  é  o  P410.30  da  physik 

instrumente  que possui deslocamento máximo de 30 µm a uma tensão de 

800 Volts.

Como  aspecto  negativo  dos  atuadores  piezelétricos  destaca-se  a 

presença de histerese como descrito abaixo.

2.2.4.1 – A Histerese

Quando se trabalha com materiais  piezelétricos,  o  maior  problema 

encontrado é a histerese. A histerese, no caso dos materiais piezelétricos, é 

a diferença de tamanho do material antes de se aplicar uma tensão e após a 

sua retirada. Quando é aplicada uma tensão de entrada no piezelétrico, há 

um deslocamento dos cristais, no entanto, quando a tensão é retirada, há 

uma defasagem entre a curva de entrada e a curva de saída (TZEN et al., 

2003).  Essa defasagem recebe o nome de histerese e é proporcional  ao 

deslocamento dos atuadores.

A Figura 2.9 mostra um gráfico retratando o efeito da histerese em um 

cristal piezelétrico (tensão x deslocamento).

Figura 2.9 – Curva de Histerese de um cristal piezelétrico (TZEN et al., 

2003).
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Este  efeito,  denominado  de  histerese,  pode  alcançar  15%  da 

expansão total do piezelétrico, porém pode ser corrigido por um sistema de 

controle que realiza o sensoriamento da posição e a correção do eventual 

desvio. Alguns atuadores comerciais possuem internamente uma ponte de 

Wheatstone de extensômetros,  ou sensores capacitivos ou indutivos com 

esta finalidade (CAMPOS RUBIO, 2000). 

2.2.5 – Energização 

A MAR foi desenvolvida para ser utilizada no torno ASG 2500 Rank 

Pneumo®. Ela deverá ser fixada  ao eixo-árvore do torno e para resolver o 

problema da energização dos atuadores piezelétricos foram fixados na parte 

externa da MAR três anéis deslizantes de cobre revestidos em prata, dos 

quais  dois  anéis  são  responsáveis  pela  energização  e  transmissão  de 

corrente  elétrica  para  os  atuadores  e  um  para  fazer  o  aterramento  do 

sistema.  Há também dois tipos de isolamento elétrico feitos por anéis de 

fibra de vidro:  um isolamento  é realizado entre  os anéis  deslizantes e  o 

posicionador e o outro é efetuado entre os próprios anéis coletores, evitando 

que haja a criação de correntes parasitas, permitindo manter a transmissão 

da corrente elétrica em torno de 50 mA (BURATO, 2003).

Os cabos coaxiais dos atuadores chegam até os anéis deslizantes 

por  dois  furos  feitos  no  posicionador  e  são  ligados  aos  anéis  de  cobre 

revestidos de prata, como mostra a Figura 2.10.  
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Figura 2.10 – Esquema de energização dos atuadores através de anéis 

coletores e escovas (BURATO, 2003).

As escovas são fabricadas com 65% prata e 35% grafite. BURATO 

(2003) garante a funcionalidade da MAR para um sistema rotativo com o 

mesmo desempenho obtido com relação a um referencial estático, ou seja, 

permite obter amplitude de deslocamento da base deformável da MAR de 

até  30  µm,  a  uma  rotação  máxima  da  placa  do  torno,  por  motivo  de 

segurança, de 1000 rpm, garantindo que a energização da MAR, quando for 

utilizada  no  torno,  tenha  a  mesma  qualidade  da  energização  feita  em 

bancada. 
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2.3 – SISTEMAS DE CONTROLE

Esta seção é destinada a revisão bibliográfica abordando técnicas de 

controle, em especial a Proporcional-Integral-Derivativa.

2.3.1 – Introdução aos Sistemas de controle

Este  tópico  é  dedicado  aos  sistemas  de  controle  e  está  estruturado 

conforme a Figura 2.11.

Figura 2.11 – Estrutura da Revisão da Literatura sobre técnicas de controle.

2.3. 2 – Sobre a História 

O primeiro trabalho significativo de controle foi o regulador centrífugo 

construído por James Watt para o controle de velocidade de uma máquina a 

vapor, século XVIII (OGATA, 2003). O regulador de esferas de James Watt 

para o controle de velocidade, desenvolvido em 1788, pode ser considerado 
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o primeiro sistema de controle com retroação, não envolvendo o operador 

humano, utilizado largamente. Maxwell, em 1868, fez um estudo analítico da 

estabilidade deste regulador de esferas (D’AZZO, 1984).

Em  1922,  Minorsky  trabalhou  em controladores  automáticos  para 

pilotagem em embarcações e demonstrou como a estabilidade poderia ser 

determinada a partir de equações diferencias que descrevem o sistema. Em 

1932, Nyquist desenvolveu um procedimento relativamente simples para a 

determinação da estabilidade de sistemas de malha fechada com base na 

resposta de malha aberta a excitações senoidais estacionárias. Em 1934, 

Hazen, que introduziu o termo servomecanismos para sistemas de controle 

de  posição,  discutiu  o  projeto  de  servomecanismos  a  relé,  capaz  de 

acompanhar de perto uma variação de entrada (OGATA, 2003).

Na  década  1940,  os  métodos  de  resposta  em  freqüência 

desenvolvidos  tornaram  possível  o  projeto  de  sistemas  de  controle 

realimentados lineares (DOMINGUES, 1993).

 O  método  de  lugar  das  raízes  foi  plenamente  desenvolvido  por 

Evans, no final da década de 40 e inicio da de 50 (OGATA, 2003).

Os  estudos  e  postulados  se  Sperry  e  Minorsky  culminaram  no 

primeiro projeto de um controlador automático do tipo PID, e que até hoje 

continua sendo um dos mais usados em sistemas de navegação e também 

como controladores industriais (ROBERTS et al., 2003).

Com  o  desenvolvimento  dos  sistemas  de  controle  foram  surgindo 

técnicas cada vez  mais modernas,  como é o caso da lógica difusa e as 

redes neurais.
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2.3. 3 – Técnicas de Controle Convencionais e Não-Convencionais 

De uma forma geral, os métodos ou técnicas convencionais têm sido 

desenvolvidos  com modelos  matemáticos  no  domínio  do  tempo (controle 

moderno)  e  freqüência  (controle  clássico)  (OGATA,  2003).  Dentre  as 

técnicas de controle convencionais pode-se destacar o controle proporcional 

(P), proporcional-integral (PI), proporcional-derivativo (PD) e o Proporcional-

Integral-Derivativo (PID). 

A  expressão  controle  não-convencional  surgiu  para  referenciar  as 

novas  técnicas  de  controle.  Dentre  as  técnicas  de  controle  não 

convencionais, cabe destacar as redes neurais artificiais e a lógica difusa. 

2.3.4 – Redes Neurais Artificiais

São formadas pela interconexão e elementos básicos denominados 

de neurônios, cada um destes elementos de processamento contém uma 

função de transferência, um número determinado de entradas e uma única 

saída. 

Redes neurais  têm sido  empregadas na solução de problemas de 

controle, onde as técnicas convencionais de controle não têm conseguido 

atingir desempenho satisfatório.  

CAMPOS  RÚBIO  (2000),  lista  algumas  das  principais  vantagens 

dessa técnica de controle:

 Capacidade de realizar mapeamento contínuo com grau de precisão 

satisfatório para diversas aplicações;
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 Conhecimento adquirido através de um processo de aprendizado e 

armazenamento na rede através dos valores dos pesos, simplificando 

sua implementação em hardware;

 Devido  a  suas ações serem produto  de  experiências,  permite  que 

estas sejam adaptadas na resolução de outros problemas similares;

 Comportamento altamente distribuído e paralelo, e que geralmente as 

torna tolerantes a eventuais falhas além da rapidez de execução;

 Permite sua aplicação em sistemas com incerteza e/ou dificuldades 

de modelagem e comportamento não-linear.

2.3.5 – Lógica Difusa

A lógica difusa também é chamada de controle nebuloso. O controle 

de processos nos quais a modelagem é difícil de ser obtida ou na qual a 

solução  analítica  não  é  viável  tem  sido  simplificada  através  do  controle 

difuso. 

O  controle  difuso  é  baseado  no  emprego  de  regras  de  decisão 

heurística,  tendo  como  idéia  básica  reproduzir  o  comportamento  de  um 

operador experiente.  

CAMPOS  RÚBIO  (2000),  destaca  as  principais  vantagens  desta 

técnica de controle:

 Não  requer  um  modelo  matemático  detalhado  para  definição  do 

algoritmo de controle;

 Pode trabalhar com um número incompleto de regras;
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 Gerar um sinal de saída do controlador que varia suavemente.

2.3.6 – Técnicas de Controle Convencionais

De uma forma geral, os métodos ou técnicas convencionais têm sido 

desenvolvidas  com modelos  matemáticos  no  domínio  do  tempo (controle 

moderno) e freqüência (controle clássico) (OGATA, 2003).

São  descritas  algumas  das  principais  técnicas  de  controle 

convencionais,  sendo  elas  a  proporcional  (P)  e  Proporcional-Integral-

Derivativo (PID). 

2.3.6.1 – Controle Proporcional (P)

Muitas  vezes,  processos  simples  podem  ser  controlados 

satisfatoriamente apenas com a ação proporcional, que trabalha através da 

multiplicação do sinal de erro (diferença entre o valor real e o esperado) por 

um fator pK , que é especificado pelo usuário. O resultado dessa operação 

é usado como sinal de correção. 

A  Figura  2.12  mostra  o  diagrama  de  blocos  do  controlador 

proporcional.

Figura 2.12 – Diagrama em bloco do controlador proporcional.

Kp
e(s) u(s)+

_
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A função transferência do controlador proporcional é dada por:

pK
se

su =
)(

)(  

(2.1)

Onde, pK  o ganho proporcional do controlador.

Mudanças  na  posição  em  sistemas  dinâmicos  ocorrem  durante 

comandos de aceleração, desaceleração e em movimentos onde existe uma 

alteração da velocidade. Uma vez que pK  aumenta o valor do erro, esse é 

mais rapidamente corrigido. Entretanto, se pK  é aumentado em demasia, a 

resposta  do  sistema  dinâmico  apresentará  sobrepassagens  muito  altas, 

conforme mostra a Figura 2.13, assim como o aparecimento de oscilações 

em  torno  do  ponto  desejado,  podendo  vir  a  se  tornar  instável  caso  o 

amortecimento  não  seja  suficiente.  Por  outro  lado,  valores  de  pK  mais 

baixos não conseguem eliminar o erro por completo,  uma vez que ao se 

aproximar  de  zero  o  valor  da  correção  )*( eK p  não  gerará  um  valor 

suficiente  capaz  de  alterar  a  posição  atual,  dando  origem  a  um  erro 

denominado  de  regime  permanente  ou  estacionário  (steady-state  error) 

(CAMPOS RÚBIO, 2000).
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Figura 2.13 – Resposta característica de um sistema dinâmico sub-

amortecido com sobrepassagem e erro de regime permanente (CAMPOS 

RUBIO, 2000).

2.3.6.2 – Controle Proporcional-Integral-Derivativo (PID)

Apesar  do  constante  avanço  da  tecnologia  e  do  conhecimento 

científico na área de controle, controladores proporcional-integral-derivativo, 

comumente conhecido como PID, ainda são muito utilizados na indústria. 

Controladores PID são facilmente implementáveis, de baixo custo, robustos 

e versáteis, com a capacidade de fornecer comportamentos transitório e de 

regime permanente satisfatórios para uma grande variedade de processos 

encontrados na indústria (CAMPESTRINI, 2006). 

O Controlador PID resulta da combinação dos fatores proporcional, 

integral  e  derivativo  em  um  único  bloco  de  compensação.  A  maior 

dificuldade de se projetar um controlador PID clássico está em estabelecer o 

modelo do sistema mecânico.
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Segundo  CAON  JÚNIOR  (1999),  o  controlador  PID  soma  à  ação 

proporcional as ações integral e derivativa. A ação integral elimina erro em 

regime estacionário, pois o sinal de controle apresenta um valor não nulo 

quando o erro for nulo; a ação integral entretanto pode introduzir oscilação 

na resposta pelo aumento da ordem do sistema. A ação derivativa antecipa 

o erro atuante e produz ação corretiva mais cedo (pois responde a taxa de 

variação do erro atual). 

Esse  controlador  controla  as  variações  do  sistema  através  da 

combinação  de  três  ações,  onde  a  cada  ação  é  atribuído  um  ganho 

ajustável. As ações são: proporcional ao sinal de erro atuante no sistema, 

onde esse erro é a diferença entre a entrada de referência e a resposta na 

saída; integrativa ao sinal do erro atuante no sistema; derivativa ao sinal do 

erro atuante no sistema (DOMINGUES, 1993).

A  Figura  2.14  mostra  o  diagrama  de  blocos  correspondente  ao 

controlador PID.

Figura 2.14 – Diagrama em bloco do controlador PID.

PARNICHKUN & NGAECHAROENKUL (2001), descrevem a função 

transferência, como:

sK
s

K
Kp

se

su
d

i .
)(

)( ++=  

(2.2)

OGATA (2003) descreve a função transferência do controlador PID 

como:

Kp + Ki/s + Kd.s
e(s) u(s)+

_
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Onde, pK  é o fator proporcional, iT  o tempo integral e dT  o tempo 

derivativo.

A combinação dos fatores proporcional, integral e derivativo (PID) em 

um único bloco de compensação tem várias versões difundidas nas mais 

diversas aplicações. O elemento usado para realimentação da saída tem 

uma  função  primordial  no  desempenho  do  controlador  e  o  ajuste  dos 

coeficientes pK ,  iK  e ,dK  deve  levar  em  consideração  essa 

característica, assim como dos demais elementos mecânicos envolvidos.

BERTUCCI NETO (1990) afirma que os parâmetros pK , iK  ou ,dK  

se por um lado podem trazer muitas melhorias à variável de saída, por outro 

podem  ser  insignificantes,  ou  pior  ainda,  podem  causar  respostas 

desastrosas.  Assim  é  preciso  haver  algum  critério  de  ajuste  desses 

parâmetros, o que começa a complicar quando estes são muitos.

A atual estrutura dos controladores PID são bastante diferentes dos 

controladores PID analógicos, agora a implementação é baseada no projeto 

digital.  Estes  PID  digitais  incluem  muitas  formas  para  melhorar  seu 

desempenho, tais como antiwind-up, auto-tuning, adaptive, fuzzy fine-tuning. 

Contudo,  suas  ações  básicas  permanecem  as  mesmas  (ÅSTRÖM, 

ALBERTOS & QUEVEDO, 2001).

Para  a  aplicação  do  controlador  PID,  alguns  cuidados  devem  ser 

tomados,  para  que se  consiga  um comportamento  adequado do sistema 

controlado. Sem eles o efeito final do controlador pode ser degradado ou 

mesmo inadequado.  Para  CAON JÚNIOR (1999),  os  principais  efeitos  a 

serem considerados são: a saturação do sinal atuante, a limitação do ganho 
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do  termo  derivativo  em  altas  freqüências  e  a  ponderação  do  sinal  de 

referência por um fator adequado.

O controle PID é muito usado na indústria devido a sua confiabilidade, 

compreensibilidade, simplicidade e baixo custo. Além de ser indicado para 

controlar processos que não possuem um modelamento matemático simples 

e eficaz (DOMINGUES 1993).

O aumento do ganho proporcional do controlador tem impacto direto 

na rapidez da resposta do sistema, no máximo sobrepasso do sinal de saída 

e no valor do erro de regime permanente. Quanto maior a ponderação da 

ação integral, o sistema tende a apresentar comportamento mais oscilatório 

e  apresentar  um sobrepasso  mais  elevado.  A  ação  derivativa  tem como 

propósito  melhorar  o  comportamento  transitório  do  sistema  em  malha 

fechada.  Devido  à  dinâmica  do  processo,  uma  mudança  na  variável  de 

controle  somente  irá  aparecer  na  saída  do  processo após algum tempo. 

Assim, a ação de controle irá corrigir o erro do sistema com um certo atraso. 

Dessa forma, a ação de um controlador com ações proporcional e derivativa 

pode ser interpretado como sendo uma prognóstico da saída do processo.

2.3.7 – Efeito Reset – Windup

CAON JÚNIOR (1999) descreve a ação temporal do controlador PID 

como:
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Na equação (2.4) do controlador PID, pode-se observar que quando o 

sinal  de  erro  for  muito  grande a saída  u(t) do  controlador  também será, 
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podendo acarretar uma saturação dos atuadores, fonte de potência ou do 

próprio  processo. Este sinal  excessivo  pode criar  um retardo para que a 

saída alcance o valor esperado da referência, conservando o sinal do erro 

ainda  positivo,  e  aumentando  a  ação  de  controle,  devido  ao  efeito  da 

integração do controlador PID. No momento em que atingir o valor esperado, 

a inversão de sinal do erro  e(t) poderá demorar a produzir efeito sobre a 

ação de controle u(t), graças ao grande valor alcançado pelo termo integral. 

Esse efeito recebe o nome de reset-windup. 

Para que não ocorra esse efeito, usa-se um esquema denominado 

anti-reset-windup que  pode  ser  implementado  de  várias  formas,  por 

exemplo, as sugeridas por ISERMANN (1989):

1. Cancelamento da integração.

Nesse caso faz-se:

Δu1(k) = 0 quando u(k) ≥ umáx.

2. Integração condicional.

Aqui faz-se:

Δu1(k) = 0 se e(k) ≥ emáx.

Onde u1(k) é a contribuição da ação de controle integral na saída do 

controlador PID discreto.

No  segundo  caso  o  valor  de  emáx. pode  ser  determinado  por 

experimentos ou simulação a partir da função de transferência do processo 

(CAON JÚNIOR, 1999).

2.3.8 – Sintonia dos Controladores PID 
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Existem muitos métodos para a sintonia dos controladores PID, dentre 

eles  os  mais  conhecidos  são  os  propostos  por  Ziegler  e  Nichols  que 

sugeriram  regras  para  a  sintonia  de  controladores  PID  (o  que  significa 

ajustar  os valores de  Kp,  Ti e  Td)  baseadas na resposta experimental  ao 

degrau ou no valor de Kp, que resulta de uma estabilidade marginal, quando 

somente uma ação proporcional é utilizada (OGATA, 2003). As regras de 

Ziegler e Nichols são úteis quando os modelos matemáticos da planta não 

são conhecidos, embora claro, também possam ser aplicadas ao projeto de 

modelos  matemáticos  conhecidos.  Existem  dois  métodos  que  são 

denominados Ziegler e Nichols, OGATA (2003) os descreve assim: 

Primeiro método: obtém-se experimentalmente a resposta da planta a uma 

entrada em degrau unitário. Se a planta não envolver nem integrador(es) 

nem  pólos  complexo-conjugados  dominantes,  então  uma  tal  curva  de 

resposta ao degrau unitário pode aparecer em forma de S. (Se a resposta 

não apresenta uma curva em forma de S, este método não se aplica). Tais 

curvas  de  resposta  podem ser  obtidas  experimentalmente  ou  a partir  de 

simulação dinâmica da planta.

  A curva em forma de S pode ser caracterizada por duas constantes, 

tempo  de  retardo  L e  constante  de  tempo  T.  O  tempo  de  retardo  e  a 

constante de tempo são determinadas desenhando-se um reta tangente no 

ponto de inflexão da curva em forma de S e determinado-se as interseções 

da tangente com o eixo dos tempos e com a reta Ktc =)( , conforme mostra 

a Figura 2.15. 
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Figura 2.15 – Curva de resposta em forma de S.

A  função  transferência  pode  ser  aproximada  por  um  sistema  de 

primeira ordem com um atraso de transporte.

Ls

Ts

Ke

sU

sC −

+
=

1)(

)(
 

(2.5)

Ziegler e Nichols sugeriram estabelecer os valores pK , iT  e dT  de 
acordo com a Tabela 2.1.

Tabela 2.1 – Sugestão de valores para pK , iT  e dT no primeiro método.
Tipo de controlador Kp Ti Td

P LT / ∞ 0
PI )/(9,0 LT 3,0/T 0

PID )/(2,1 LT L2 L5,0

Segundo método: primeiro se estabelece ∞=iT  e  .0=dT  Usando a ação 

de  controle  proporcional  somente,  aumentar  pK  desde  0  até  um  valor 

crítico  crK  onde a saída primeiro exibe oscilações mantidas. (Se a saída 

não exibir oscilações mantidas para qualquer que seja o valor de pK  pode-

se assumir que este método não se aplica). Portanto, o ganho crítico crK  e 

o período correspondente crP  são experimentalmente determinados.
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A Figura 2.16 mostra um controle proporcional em malha fechada.

Figura 2.16 – Sistema de malha fechada com controlador proporcional.

Ziegler e Nichols sugeriram estabelecer os valores pK , iT  e dT  de 
acordo com a Tabela 2.2:

Tabela 2.2 – Sugestão de valores para pK , iT  e dT no segundo método.
Tipo de controlador pK iT dT

P crK5,0 ∞ 0

PI crK45,0 crP)2,1/1( 0

PID crK6,0 crP5,0 L125,0

Alguns autores fizeram uso das regras de Ziegler e Nichols como base 

e fizeram um refinamento; ex:  MANTZ & TACCOMI (1989) fazem uso de 

uma conexão particular do controlador clássico PID sugerido por Ziegler e 

Nichols,  melhorando  o  comportamento  da  planta  sem  alterar  as 

características iniciais  do controlador.  HANG et al.  (1991)  introduzem um 

fator de ponderação β sobre a referência desejada no termo proporcional.

2.3.8.1 – Particularidades da Sintonia PID

Segundo APOLÔNIO (1988), os controladores PID possuem algumas 

particularidades,  como:  facilidade de sintonia  por  métodos de tentativa  e 
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erro, devido ao significado físico dos parâmetros do controlador e robustez 

aos erros de modelação. Uma vez montado o sistema, pode-se fazer um 

ajuste experimental dos parâmetros do controlador PID, a facilidade se dá 

pelo fato que para cada valor dos ganhos (Kp, Ti e Td) dado ao sistema, se 

pode  analisar  a  resposta  do  sistema  em  tempo  real  e  fazer  os  ajustes 

necessários  e  novamente  avaliar  a  necessidade  de  novos  ajustes.  Isso 

somado  aos  conhecimentos  adquiridos  com  relação  às  propriedades  de 

cada tipo de controle possibilita fazer o ajuste do controlador PID de forma 

experimental.

2.3.9. – Filtros Digitais

Abaixo  estão  descritos  dois  tipos  de  filtros  que  são  citados  mais 

adiante nos capítulos 4 e 5 deste trabalho.

2.3.9.1 – Fitro Passa-baixas (SEDRA & SMITH, 2000)

A Figura 2.17 mostra as características de transmissão ideais do filtro 

passa-baixas.

Faixa de 
passagem

Faixa de 
bloqueio

| T |

1

0 ω
p ω
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Figura 2.17 – Filtro passa-baixas (SEDRA & SMITH, 2000).

O  projeto  de  um  filtro  se  inicia  com  o  usuário  especificando  as 

características de transmissão exigidas pelo filtro. A Figura 2.18 mostra as 

especificações  reais  para  as  características  de  transmissão  de  um  filtro 

passa-baixas.  Na  prática,  um  circuito  físico  não  pode  fornecer  uma 

transmissão constante em todas as freqüências na faixa de passagem e, 

portanto, as especificações devem considerar um desvio de transmissão na 

faixa de passagem em relação à ideal zero dB, impondo um limite, Amáx(dB), 

para  esse  desvio.  Dependendo  da  aplicação,  a  faixa  de  Amáx varia 

tipicamente de 0,05 a 3dB. Além disso, como um circuito físico não pode 

fornecer uma transmissão zero em todas as freqüências da faixa de bloqueio 

as especificações na Figura 2.18 admitem também alguma transmissão na 

faixa de bloqueio. Contudo, as especificações requerem que os sinais na 

faixa de bloqueio sejam atenuados em pelo menos Amín(dB) em relação aos 

sinais da faixa de passagem. Dependendo da aplicação do filtro,  Amín pode 

variar de 20 a 100dB (SEDRA & SMITH, 2000).
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Figura 2.18 – Especificação das características de transmissão do 

filtro passa-baixas (SEDRA & SMITH, 2000).

Como  a  transmissão  de  um  circuito  físico  não  pode  mudar 

abruptamente na borda da faixa de passagem, as especificações da Figura 

2.18 apresentam uma faixa de freqüências na qual a atenuação aumenta de 

cerca de 0dB a Amín. Essa faixa de transição se estende da borda da faixa 

de  passagem  ωp até  a  borda da faixa  de  bloqueio  ωs.  A  razão  ωs/ωp é 

normalmente  usada  como  medida  da  nitidez  do  filtro  passa-baixas  e  é 

chamada de  fator de seletividade.  Finalmente, pode ser observado que, 

por conveniência, a transmissão na faixa de passagem é especificada como 

0dB.  Contudo,  o  filtro  final  pode  ter  um determinado  ganho  na  faixa  de 

passagem,  se  desejado,  sem  alteração  em  suas  características  de 

seletividade (SEDRA & SMITH, 2000).

SEDRA & SMITH (2000) ainda resumem a transmissão de um filtro 

passa-baixas que é especificada por quatro parâmetros: 

1. a borda da faixa de passagem, ωp,

2. a  variação  máxima  permitida  na  transmissão  da  faixa  de 

passagem, Amáx,

3. a borda da faixa de bloqueio, ωs,
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4. a atenuação mínima necessária para a faixa de bloqueio, Amín.

Quanto mais severo for a especificação do filtro, ou seja, Amáx menor, 

Amín maior e/ou a razão de seletividade  ωs/ωp mais perto da unidade, mais 

próxima será a resposta deste filtro da ideal. No entanto, o circuito do filtro 

resultante será mais complexo e de maior custo.

2.3.9.2 – Filtro de Chebyshev 

O filtro Chebyshev é um fitro passa-baixas e sua função transferência 

pode ser escrita como na equação 2.6, a demonstração pode ser encontrada 

em (SEDRA & SMITH, 2000).  

))...()((2
)(

21
1

N
N

n
p

pspSps

Kw
sT

−−−
= −ε

 

(2.6)

onde K  é o ganho que o filtro precisa ter e  ε  é a ondulação da faixa de 

passagem que é dada por:

110 10 −=
Amáx

ε                                                                                            (2.7)

2.3.9.3 – Filtros Digitais FIR (HAYKIN, 2001)

Uma propriedade inerente dos filtros FIR (Finite Impulse Response) é 

que  eles  podem  realizar  uma  resposta  em  freqüência  com  fase  linear. 

Reconhecendo que uma resposta em fase linear corresponde a um retardo 

constante,  o  problema  da  aproximação  no  projeto  de  filtros  digitais  FIR 

torna-se muito simplificado.
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Especificamente, o projeto simplifica-se em se aproximar a resposta 

em modulo desejada.

 Admitindo que ][nh  denote a resposta ao impulso de um filtro digital 

FIR, definida como a transformada inversa de Fourier de tempo discreto da 

resposta em freqüência ).( ΩjeH  Admitindo ainda que M denote a ordem do 

filtro, correspondente a um comprimento de filtro  M+1.  Para se projetar o 

filtro  é  necessário  que  se  determine  os  coeficientes  de  filtro,  ][nh , 

,,...,1,0 Mn =  de uma boa aproximação para uma resposta em freqüência 

)( Ωj
d eH  desejada ao longo do intervalo de freqüência .ππ <Ω<−  Como 

uma  medida  da  qualidade  desta  aproximação,  define-se  o  erro  médio 

quadrático.

Ω= ∫−
Ω deHE j

dq

2

)(
2

1 π

ππ  

(2.8)

Admitindo que  ][nhd  denote a transformada inversa de Fourier no 

tempo discreto de ).( Ωj
d eh  Então, invocando o teorema de Parseval, pode-

se definir o erro médio Em na forma equivalente:

2

][][∑
∞

−∞=

−=
n

dm nhnHE  

(2.9)

Os únicos parâmetros ajustáveis nesta equação são os coeficientes 

de filtro ].[nh  Conseqüentemente, a medida de erro é minimizada fazendo:
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=
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][                                                                           (2.10)
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A aproximação da equação (2.10) é equivalente ao uso de uma janela 

retangular definida por:



 ≤≤

=
c o n t r a r i oc a s o

Mn
nh

_,0

0,1
][                                                                                                     (2.11)

Portanto, pode-se reescrever a equação (2.10) na forma equivalente:

][][][ nhnwnh d=  

(2.12)

E por este motivo que o projeto de um filtro FIR baseado na equação 

(2.10) é chamado método de janela. O erro médio quadrático resultante do 

uso do método da janela é:
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Uma vez que a multiplicação de duas seqüências é equivalente à 

convolução de duas transformadas de Fourier em tempo discreto, pode-se 

expressar a resposta em freqüência do filtro FIR com resposta ao impulso 

][nh  da seguinte maneira:
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A função  )(eijW é  a  resposta  em freqüência  da  janela  retangular 

][nW ; definida por:

;2\)1(
]2/[

2/)1([
)( +Ω−

Ω
+Ω=Ω Mje

se n

Mse n
eW j

  ππ <Ω<−  

(2.15)
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Capítulo 4

RESULTADOS

4.1 – Testes do Controle

Os testes foram todos realizados em uma montagem em uma mesa 

inercial,  como mostra  a  figura  3.14.  Para  a realização dos testes,  foram 

adicionadas freqüências de correção,  simulando possíveis  problemas que 

podem ser encontrados na utilização da MAR. Essa freqüência é calculada 

com base em um controle de tempo que foi inserido na rotina de controle.

Neste trabalho a sintonia dos parâmetros do controlador PID é feita 

experimentalmente  com  auxílio  de  todo  equipamento  existente  no 

Laboratório de Engenharia de Precisão da EESC, sem fazer uso de métodos 

de sintonia criados por Ziegler-Nichols nem suas modificações, isso se deve 

à facilidade de implementação de um controlador PID. A facilidade em fazer 

a sintonia utilizando os recursos disponíveis como microcomputador, rotina 

adequada, assim como sensores e placa de aquisição e o conhecimento do 

efeito que cada uma das ações do controle PID proporciona, levou a escolha 

de se fazer uma sintonia experimental para o controlador PID.
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Segundo APOLÔNIO (1988), os controladores PID possuem algumas 

particularidades,  como:  facilidade de sintonia  por  métodos de tentativa  e 

erro, devido ao significado físico dos parâmetros do controlador e robustez 

aos erros de modelação. Uma vez montado o sistema, foi possível fazer um 

ajuste  experimental  dos  parâmetros  dos  parâmetros  (Kp,  Ti e  Td)  do 

controlador PID, dada facilidade de poder analisar a resposta do sistema em 

tempo real e fazer os ajustes necessários. Isso somado aos conhecimentos 

adquiridos com relação às propriedades de cada tipo de controle possibilitou 

o ajuste do controlador PID de forma experimental.

4.1.1 – Testes  

A grande dificuldade de se  fazer  o  controle  de sistemas contendo 

atuadores  piezelétricos  é  a  presença  de  histerese  do  material,  como 

mostrado no capítulo 2, seção 2.2.4.1, pois sistemas de controle com essa 

não-linearidade podem-se tornar  instáveis  com ganhos finitos  comparado 

com um sistema mecânico semelhante exceto pela presença do elemento 

não-linear (histerese). 

Os testes foram realizados da seguinte maneira:

Foi analisado o deslocamento correspondente à expansão de cada 

um dos atuadores da MAR de forma independente e com o sensor LVDT 

alinhado com o eixo do atuador, medindo sobre a base superior. O resultado 

para  ambos  foi  igual,  mostrando  que  a  montagem  mecânica  de  ambos 

atuadores tem a mesma eficiência. Além disso, o disco superior é montado 

com pré-carga sobre as esferas dos atuadores e do ponto fixo para eliminar 

possíveis folgas.
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Análise 1:

Análise  de  diferentes  deslocamentos  dentro  de  uma  mesma 

freqüência.  Permite  verificar  o  funcionamento  do  controle  para  vários 

deslocamentos dentro de uma mesma freqüência.

Análise 2:

Análise do deslocamento da MAR no ponto imediatamente acima do 

atuador piezelétrico em função da freqüência. Tem como objetivo verificar se 

ocorre variação do deslocamento alterando a freqüência de acionamento.

4.1.2 – Análise dos Resultados 

Análise 1: 

A Figura 4.1 mostra o teste realizado com resolução de 0,5 µm e 

freqüência de acionamento de 1 hertz para deslocamentos de 6, 15 e 24 µm. 

Verifica-se que para todos os deslocamentos aplicados, o gráfico apresenta 

comportamento constante ao longo do tempo, com uma mesma freqüência 

de acionamento. Pode-se verificar no momento em que a MAR devia se 

estabilizar em uma dada posição, que existe uma pequena oscilação nessas 

posições, no entanto estando dentro da resolução do aparelho para essa 

escala que é de 0,5 µm. Testes nos quais mede-se a posição de um objeto 

parado, mostraram oscilações parecidas (dentro desta faixa de resolução), 

de onde se conclui  ser essa uma limitação do sistema de medida usado 

relacionado com sua resolução ou ruídos externos sendo impossível analisar 

qualquer desvio de posição dentro desta limitação. Os testes para resolução 

de 0,25 µm e 0,05 µm para objetos parados mostraram também oscilações, 

sendo que para a resolução de 0,25 µm ela foi igual à resolução para tal 

escala e para a escala de 0,05 µm as oscilações ficaram torno de 0,1 µm.
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Resolução de 0,5 µm
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Figura 4.1 – Resolução de 0,5 µm e freqüência de acionamento de 1 

hertz para deslocamentos de 6, 15 e 24 µm ( ;4,0=cK ;0002,0=dT

).00001,0=iT

A Figura 4.2 mostra o teste realizado com resolução de 0,25 µm e 

freqüência de acionamento de 1 hertz para deslocamentos de 5, 7 e 9 µm. 

Verifica-se que para todos os deslocamentos aplicados, o gráfico apresenta 

comportamento constante ao longo do tempo, com uma mesma freqüência 

de acionamento. Assim como na Figura 4.1, pode-se verificar no momento 

em que a MAR devia se estabilizar em uma dada posição, que existe uma 

pequena  oscilação  nessas  posições,  no  entanto  estando  dentro  da 

resolução do aparelho para essa escala que é de 0,25 µm.



Capítulo 4 59

Resolução 0,25 µm
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Figura 4.2 – Resolução de 0,25 µm e freqüência de acionamento de 1 

hertz para deslocamentos de 5, 7 e 9 µm ( ;4,0=cK ;0002,0=dT

).00001,0=iT

A Figura 4.3 mostra o teste realizado com resolução de 0,05 µm e 

freqüência de acionamento de 1 hertz para deslocamentos de 1, 2 e 3 µm. 

Verifica-se que para todos os deslocamentos aplicados, o gráfico apresenta 

um  comportamento  constante  ao  longo  do  tempo,  com  uma  mesma 

freqüência  de  acionamento.  Assim como nas Figuras  4.1  e 4.2,  pode-se 

verificar  no momento  em que a MAR devia  se  estabilizar  em uma dada 

posição,  que existe  uma pequena oscilação nessas posições,  no entanto 

estando desta vez na faixa de 0,2 µm, o que está acima da resolução do 

aparelho pra esta escala que é 0,05 µm.
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Resolução de 0,05 µm
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Figura 4.3 – Resolução de 0,05 µm e freqüência de acionamento de 1 hertz 

para deslocamentos de 1, 2 e 3 µm ( ;38,0=cK ;0002,0=dT ).00001,0=iT

Foi feita uma análise do sinal adquirido, constatado que este possuía 

várias freqüências de ruído, foi tentado eliminá-lo com um filtro passa-baixas 

(Chebyshev),  no  entanto  esse  filtro  provocou  um  atraso  grande  (50 

milissegundos) na resposta do sistema e também uma forte instabilidade. 

Além disso, foi verificado ruído em baixíssimas freqüências (abaixo de 1 Hz), 

que o filtro passa-baixas não poderia cortar, pois caso a cortasse também 

estaria cortando a freqüência de atuação para alguns casos. 

Na literatura foi verificado a possibilidade de se implementar um filtro 

FIR que ao contrário  do  filtro  passa-baixas  não provoca atraso no sinal. 

Nesse tipo de filtro é possível cortar todas as freqüências de ruído e deixar 

apenas as freqüências de sinal que interessam, no entanto esse tipo de filtro 

é difícil de ser implementado e necessita de um microcomputador com uma 

capacidade de processamento muito alta. O computador usado nos testes é 

um Pentium IV de 1,6 Ghz e 512 Mb de memória, inviável para esse tipo de 

filtro  digital,  pois  ele  trabalha  realizando  cálculos  complexos  como  a 

Transformada Rápida de Fourier e a sua inversa em tempo real.
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Ensaio 2:

 A figura 4.4 mostra deslocamentos de 24 µm, com freqüência de 

acionamento de 3 hz e resolução de 0,5 µm.
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Figura 4.4 – Resolução de 0,5 µm e freqüência de acionamento de 3 

hertz para deslocamentos de 24 µm( ;35,0=cK ;00017,0=dT ).00001,0=iT

A  figura  5.5  mostra  deslocamentos  de  9  µm,  com  freqüência  de 

acionamento de 3 hz e resolução de 0,25 µm.
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Figura 4.5 – Resolução de 0,25 µm e freqüência de acionamento de 3 

hertz para deslocamentos de 9 µm ( ;5,0=cK ;0002,0=dT ).00001,0=iT
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A  figura  4.6  mostra  deslocamentos  de  3  µm,  com  freqüência  de 

acionamento de 3 hz e resolução de 0,05 µm.
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Figura 4.6 – Resolução de 0,05 µm e freqüência de acionamento de 3 

hertz para deslocamentos de 3 µm ( ;45,0=cK ;00015,0=dT ).00001,0=iT

Como se pode observar nas figuras 4.4, 4.5 e 4.6, não houve variação 

no  deslocamento,  quando  aumentada  a  freqüência  de  acionamento  dos 

atuadores.
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Capítulo 4

RESULTADOS

4.1 – Testes do Controle

Os testes foram todos realizados em uma montagem em uma mesa 

inercial,  como mostra  a  figura  3.14.  Para  a realização dos testes,  foram 

adicionadas freqüências de correção,  simulando possíveis  problemas que 

podem ser encontrados na utilização da MAR. Essa freqüência é calculada 

com base em um controle de tempo que foi inserido na rotina de controle.

Neste trabalho a sintonia dos parâmetros do controlador PID é feita 

experimentalmente  com  auxílio  de  todo  equipamento  existente  no 

Laboratório de Engenharia de Precisão da EESC, sem fazer uso de métodos 

de sintonia criados por Ziegler-Nichols nem suas modificações, isso se deve 

à facilidade de implementação de um controlador PID. A facilidade em fazer 

a sintonia utilizando os recursos disponíveis como microcomputador, rotina 

adequada, assim como sensores e placa de aquisição e o conhecimento do 

efeito que cada uma das ações do controle PID proporciona, levou a escolha 

de se fazer uma sintonia experimental para o controlador PID.
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Segundo APOLÔNIO (1988), os controladores PID possuem algumas 

particularidades,  como:  facilidade de sintonia  por  métodos de tentativa  e 

erro, devido ao significado físico dos parâmetros do controlador e robustez 

aos erros de modelação. Uma vez montado o sistema, foi possível fazer um 

ajuste  experimental  dos  parâmetros  dos  parâmetros  (Kp,  Ti e  Td)  do 

controlador PID, dada facilidade de poder analisar a resposta do sistema em 

tempo real e fazer os ajustes necessários. Isso somado aos conhecimentos 

adquiridos com relação às propriedades de cada tipo de controle possibilitou 

o ajuste do controlador PID de forma experimental.

4.1.1 – Testes  

A grande dificuldade de se  fazer  o  controle  de sistemas contendo 

atuadores  piezelétricos  é  a  presença  de  histerese  do  material,  como 

mostrado no capítulo 2, seção 2.2.4.1, pois sistemas de controle com essa 

não-linearidade podem-se tornar  instáveis  com ganhos finitos  comparado 

com um sistema mecânico semelhante exceto pela presença do elemento 

não-linear (histerese). 

Os testes foram realizados da seguinte maneira:

Foi analisado o deslocamento correspondente à expansão de cada 

um dos atuadores da MAR de forma independente e com o sensor LVDT 

alinhado com o eixo do atuador, medindo sobre a base superior. O resultado 

para  ambos  foi  igual,  mostrando  que  a  montagem  mecânica  de  ambos 

atuadores tem a mesma eficiência. Além disso, o disco superior é montado 

com pré-carga sobre as esferas dos atuadores e do ponto fixo para eliminar 

possíveis folgas.
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Análise 1:

Análise  de  diferentes  deslocamentos  dentro  de  uma  mesma 

freqüência.  Permite  verificar  o  funcionamento  do  controle  para  vários 

deslocamentos dentro de uma mesma freqüência.

Análise 2:

Análise do deslocamento da MAR no ponto imediatamente acima do 

atuador piezelétrico em função da freqüência. Tem como objetivo verificar se 

ocorre variação do deslocamento alterando a freqüência de acionamento.

4.1.2 – Análise dos Resultados 

Análise 1: 

A Figura 4.1 mostra o teste realizado com resolução de 0,5 µm e 

freqüência de acionamento de 1 hertz para deslocamentos de 6, 15 e 24 µm. 

Verifica-se que para todos os deslocamentos aplicados, o gráfico apresenta 

comportamento constante ao longo do tempo, com uma mesma freqüência 

de acionamento. Pode-se verificar no momento em que a MAR devia se 

estabilizar em uma dada posição, que existe uma pequena oscilação nessas 

posições, no entanto estando dentro da resolução do aparelho para essa 

escala que é de 0,5 µm. Testes nos quais mede-se a posição de um objeto 

parado, mostraram oscilações parecidas (dentro desta faixa de resolução), 

de onde se conclui  ser essa uma limitação do sistema de medida usado 

relacionado com sua resolução ou ruídos externos sendo impossível analisar 

qualquer desvio de posição dentro desta limitação. Os testes para resolução 

de 0,25 µm e 0,05 µm para objetos parados mostraram também oscilações, 

sendo que para a resolução de 0,25 µm ela foi igual à resolução para tal 

escala e para a escala de 0,05 µm as oscilações ficaram torno de 0,1 µm.
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Resolução de 0,5 µm
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Figura 4.1 – Resolução de 0,5 µm e freqüência de acionamento de 1 

hertz para deslocamentos de 6, 15 e 24 µm ( ;4,0=cK ;0002,0=dT

).00001,0=iT

A Figura 4.2 mostra o teste realizado com resolução de 0,25 µm e 

freqüência de acionamento de 1 hertz para deslocamentos de 5, 7 e 9 µm. 

Verifica-se que para todos os deslocamentos aplicados, o gráfico apresenta 

comportamento constante ao longo do tempo, com uma mesma freqüência 

de acionamento. Assim como na Figura 4.1, pode-se verificar no momento 

em que a MAR devia se estabilizar em uma dada posição, que existe uma 

pequena  oscilação  nessas  posições,  no  entanto  estando  dentro  da 

resolução do aparelho para essa escala que é de 0,25 µm.
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Resolução 0,25 µm
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Figura 4.2 – Resolução de 0,25 µm e freqüência de acionamento de 1 

hertz para deslocamentos de 5, 7 e 9 µm ( ;4,0=cK ;0002,0=dT

).00001,0=iT

A Figura 4.3 mostra o teste realizado com resolução de 0,05 µm e 

freqüência de acionamento de 1 hertz para deslocamentos de 1, 2 e 3 µm. 

Verifica-se que para todos os deslocamentos aplicados, o gráfico apresenta 

um  comportamento  constante  ao  longo  do  tempo,  com  uma  mesma 

freqüência  de  acionamento.  Assim como nas Figuras  4.1  e 4.2,  pode-se 

verificar  no momento  em que a MAR devia  se  estabilizar  em uma dada 

posição,  que existe  uma pequena oscilação nessas posições,  no entanto 

estando desta vez na faixa de 0,2 µm, o que está acima da resolução do 

aparelho pra esta escala que é 0,05 µm.
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Resolução de 0,05 µm

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tempo (segundos)

D
es

lo
ca

m
en

to
 (

µ
m

)
1 µm

2 µm

3 µm

 

Figura 4.3 – Resolução de 0,05 µm e freqüência de acionamento de 1 hertz 

para deslocamentos de 1, 2 e 3 µm ( ;38,0=cK ;0002,0=dT ).00001,0=iT

Foi feita uma análise do sinal adquirido, constatado que este possuía 

várias freqüências de ruído, foi tentado eliminá-lo com um filtro passa-baixas 

(Chebyshev),  no  entanto  esse  filtro  provocou  um  atraso  grande  (50 

milissegundos) na resposta do sistema e também uma forte instabilidade. 

Além disso, foi verificado ruído em baixíssimas freqüências (abaixo de 1 Hz), 

que o filtro passa-baixas não poderia cortar, pois caso a cortasse também 

estaria cortando a freqüência de atuação para alguns casos. 

Na literatura foi verificado a possibilidade de se implementar um filtro 

FIR que ao contrário  do  filtro  passa-baixas  não provoca atraso no sinal. 

Nesse tipo de filtro é possível cortar todas as freqüências de ruído e deixar 

apenas as freqüências de sinal que interessam, no entanto esse tipo de filtro 

é difícil de ser implementado e necessita de um microcomputador com uma 

capacidade de processamento muito alta. O computador usado nos testes é 

um Pentium IV de 1,6 Ghz e 512 Mb de memória, inviável para esse tipo de 

filtro  digital,  pois  ele  trabalha  realizando  cálculos  complexos  como  a 

Transformada Rápida de Fourier e a sua inversa em tempo real.
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Ensaio 2:

 A figura 4.4 mostra deslocamentos de 24 µm, com freqüência de 

acionamento de 3 hz e resolução de 0,5 µm.
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Figura 4.4 – Resolução de 0,5 µm e freqüência de acionamento de 3 

hertz para deslocamentos de 24 µm( ;35,0=cK ;00017,0=dT ).00001,0=iT

A  figura  5.5  mostra  deslocamentos  de  9  µm,  com  freqüência  de 

acionamento de 3 hz e resolução de 0,25 µm.
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Figura 4.5 – Resolução de 0,25 µm e freqüência de acionamento de 3 

hertz para deslocamentos de 9 µm ( ;5,0=cK ;0002,0=dT ).00001,0=iT
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A  figura  4.6  mostra  deslocamentos  de  3  µm,  com  freqüência  de 

acionamento de 3 hz e resolução de 0,05 µm.
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Figura 4.6 – Resolução de 0,05 µm e freqüência de acionamento de 3 

hertz para deslocamentos de 3 µm ( ;45,0=cK ;00015,0=dT ).00001,0=iT

Como se pode observar nas figuras 4.4, 4.5 e 4.6, não houve variação 

no  deslocamento,  quando  aumentada  a  freqüência  de  acionamento  dos 

atuadores.
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Capítulo 5

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS   

5.1 – Conclusões

Este  trabalho  veio  contribuir  com um projeto  de  longa duração do 

Laboratório  de  Engenharia  de  Precisão  da  EESC-USP  que  trata  do 

aprimoramento de um sistema de posicionamento para uso no torno ASG 

2500 Rank Pneumo®, onde será permitido a inclinação da superfície que 

está sendo usinada com relação ao eixo de giro da placa do torno antes e 

durante o processo de usinagem. A MAR será fixada diretamente ao eixo-

árvore da máquina e uma placa de vácuo será acoplada à base superior da 

mesa para fixação de peças.

A  estratégia  de  controle  Proporcional-Integral-Derivativo  (PID)  se 

baseou  em  processar  os  sinais  adquiridos  ao  longo  do  tempo  e  na 

construção de curvas-padrões que são usadas pela rotina de controle PID 

para  correção  da  posição  correspondente  a  deslocamentos  lineares  dos 

atuadores piezelétricos que resultam na inclinação desejada da MAR.

As  curvas  de  tensão  do  sensor  LVDT  contra  o  deslocamento 

construídas  através  da  rotina  em LabVIEW® para  a  aquisição  de  dados 
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mostraram-se  lineares  de  modo  que  os  polinômios  resultantes  são  de 

primeiro grau. Também foi criado um programa em LabVIEW ®,  usando o 

controlador PID,  capaz de gerenciar os dois atuadores piezelétricos da MAR 

ao  mesmo tempo.  Foram realizados  testes  com a  intenção  de  validar  o 

controlador projetado.

Três fundos de escala foram testados, 30 µm, 10 µm e 3 µm, com 

respectivas resoluções de 0,5 µm, 0,25 µm e 0,05 µm. Os dois primeiros 

apresentaram oscilações em torno da posição desejada, que poderiam ser 

provenientes de ruídos de diversas fontes, mas, como têm amplitudes da 

mesma ordem de grandeza da resolução do sistema de medida (LVDT), não 

é  possível  afirmar  sua  origem.  Conclui-se  que,  para  essas  faixas  de 

resolução, o desempenho do sistema de controle é melhor que a resolução 

do  sistema  de  medida.  Para  a  resolução  mais  fina  (0,05  µm),  essas 

oscilações mostraram-se maiores que a resolução do sistema de medida, 

mas não ultrapassando 0,2 µm. Para esse nível de resolução o controlador 

PID  se  mostrou  insuficiente,  mostrando  a  necessidade  de  introdução  de 

filtros digitais. Esse comportamento se manteve constante independente da 

variação  de  freqüência  até  3  Hz.  Acima  de  3  Hz  notaram-se  picos  de 

amplitude de até 12%. Esses picos talvez poderiam ser atenuados através 

do  aumento  de  freqüência  de  ação  do  controlador  PID,  através  da 

diminuição do valor dt da rotina de controle, porém isso requer maior rapidez 

de  processamento  que  não  foi  possível  implementar  com  o  computador 

usado para controlar a planta.

Tentou-se melhorar o desempenho do sistema de controle através da 

introdução de um filtro passa-baixas (Chebyshev) na entrada da rotina de 

controle (para reduzir  o nível  de ruído do sinal adquirido),  mas esse não 

conseguiu  eliminar  todas  as  faixas  de  ruído,  provocou  um atraso  de  50 

milissegundos  na  resposta  do  sistema  e  ainda  provocou  uma  forte 

instabilidade.
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6.2 – Sugestões para trabalhos futuros

Tentar melhorar a qualidade do sinal adquirido e consequentemente a 

precisão do sistema de medidas usando um filtro  FIR,  que não provoca 

atraso  no  sinal,  sendo  necessário  para  isso  um  microcomputador  com 

capacidade  de  processamento  bastante  alta,  dada  a  complexidade  dos 

cálculos  por  ele  efetuados.  Foram feitos  testes  com esse  analisando  os 

sinais gravados em formato “txt”, e esse tipo de filtro se mostrou eficiente ao 

diminuir  a freqüência das oscilações em torno da posição desejada,  mas 

diminuindo pouco a amplitude do erro.

Caso sugestão com uso de filtros não atinja os resultados esperados, 

substituir o sistema de medida composto pelo sensor LVDT e pela unidade 

de leitura Tesa®, por um sistema de medida sem contato e menos ruidoso.

Substituir  o  atuador  piezelétrico  convencional  por  um  atuador 

piezelétrico tubular com resolução subnanométrica.

Fazer a adaptação da placa de fixação a vácuo a MAR, para que se 

possa avaliar o desempenho da MAR na usinagem de ultraprecisão. 
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