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Resumo 

 

BUTTINI, T. M. (2011). Algoritmo de autoidentificação para o controle autônomo de 

vibrações em sistemas rotativos. Dissertação de Mestrado, Escola de Engenharia de 

São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos. 

 

Vibrações são intrínsecas às máquinas rotativas e, embora não possam ser completa-

mente eliminadas, devem ser controladas de modo a se evitar fadiga e até mesmo falha da 

máquina. Neste contexto, devido à sua capacidade de alterar as características dinâmicas des-

tas máquinas, os mancais ativos são uma solução efetiva a fim de se reduzir vibrações em 

rotores, permitindo não só maior ciclo de vida, mas também aumento de confiabilidade e 

desempenho. Frequentemente, o projeto do sistema de controle destes mancais baseia-se em 

um modelo matemático da planta, o qual pode ser de difícil obtenção e, devido à adoção de 

hipóteses simplificadoras (inerentes ao processo de modelagem), pode ser impreciso. Com 

base nestes conceitos, propõe-se a utilização de uma técnica de controle do tipo proporcional-

derivativa baseada em medições de resposta em frequência (livre de modelos matemáticos) 

aplicada ao controle de vibrações em sistemas rotativos, contornando dificuldades de 

modelagem. Esta técnica é testada experimentalmente em uma bancada de testes cujos 

elementos de atuação são os eletromagnetos de um mancal ativo, e um algoritmo para a 

identificação automática das FRFs do sistema (algoritmo de autoidentificação) é desenvolvido 

e implementado, permitindo, de forma autônoma, o cálculo dos ganhos ótimos do controlador 

PD visando atenuação de vibrações. Com base nos resultados obtidos, tem-se que este 

trabalho é um estudo preliminar que pode viabilizar o desenvolvimento de um mancal ativo 

inteligente, o qual, a partir de medições do deslocamento do eixo, seria capaz de obter a 

resposta em frequência do sistema e determinar, de forma automática, os ganhos ótimos do 

controlador, possibilitando o controle autônomo de vibrações em sistemas rotativos, a partir 

de um algoritmo de autoidentificação e de uma metodologia de controle livre de modelos. 

 

Palavras-chave: Autoidentificação, Sistemas de Controle, Decomposição-d, Vibrações 

Mecânicas, Dinâmica de Rotores, Mancais Ativos, Mancais Magnéticos Ativos. 



xii    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xiii 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

BUTTINI, T. M. (2011). Self-identification algorithm for the autonomous control of 

vibrations in rotating systems. Master’s dissertation, Escola de Engenharia de São 

Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos. 

 

Vibrations are intrinsic to rotating machinery and, although they cannot be completely 

eliminated, it is important to control this kind of motion with the objective of avoiding fatigue 

and even failure of the machine. In this context, due to their capacity of changing the dynamic 

characteristics of these machines, active bearings are an effective solution to reduce vibration 

in rotors, allowing not only longer lifecycle, but also higher performance. Frequently, the 

design of the control system of these bearings is based on a mathematical model of the plant, 

whose obtainment can be hard and, due to the adoption of simplifying hypotheses (inherent to 

the modeling process), it may be imprecise. Keeping in mind these concepts, this dissertation 

proposes the use of a proportional-derivative control technique based on frequency response 

measurements (free of mathematical models) applied to the vibration control of rotating 

systems, overcoming modeling difficulties. This technique is experimentally tested in a test 

rig whose actuation elements are the electromagnets of an active bearing, and an algorithm for 

automatic identification of the system’s FRFs (self-identification algorithm) is developed and 

implemented, allowing, in an autonomous way, the calculation of the optimum gains of the 

PD controller aiming at controlling vibration. Based on the results obtained, this work 

consists in a preliminary study that may enable the development of a smart active bearing, 

which, from measurements of the shaft’s displacement, would be capable of obtaining the 

frequency response of the system and determine, automatically, the optimum gains of the 

controller, making it possible the autonomous vibration control in rotating systems, from a 

self-identification algorithm and a model-free control methodology.      

 

Keywords: Self-identification, Control Systems, D-decomposition, Mechanical Vibrations, 

Rotor Dynamics, Active Bearings, Active Magnetic Bearings. 
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Capítulo 1 

 

Introdução 

 

1.1 Motivação 

Mancais ativos contam com atuadores capazes de exercer forças de controle em má-

quinas rotativas. Sendo assim, são utilizados para sustentar e, simultaneamente, controlar 

vibrações em rotores. Em relação à sua capacidade de controlar ativamente vibrações, res-

salta-se que, tradicionalmente, os ganhos do controlador utilizado para tal fim são projetados a 

partir da tentativa e erro (estratégia que não conduz a um resultado ótimo) ou a partir do 

modelo matemático do sistema, que pode ser de difícil obtenção e impreciso, uma vez que a 

adoção de hipóteses simplificadoras é inerente ao processo de modelagem. Além disso, ao 

longo do tempo, os valores dos ganhos que tornam o sistema estável e otimizam seu desem-

penho não são os mesmos, pois as condições de operação da máquina variam (devido à 

mudança da velocidade de rotação do eixo e/ou ao carregamento a que ela está sujeita, por 

exemplo), fazendo-se necessário que o sistema de controle seja reprojetado a fim de garantir 

estabilidade e melhor desempenho.  

Assim, um dos desafios no aperfeiçoamento dos mancais ativos é torná-los um com-

ponente “inteligente”, i.e., eles devem contar com um sistema de aquisição e processamento 

de dados, que, a partir de informações como o deslocamento do eixo em relação a sua posição 

de equilíbrio, seja capaz, de forma automática, de determinar os ganhos ótimos do controla-

dor, permitindo a sustentação e o controle autônomo de vibrações de sistemas rotativos sujei-

tos a diferentes condições de operação, assegurando estabilidade e desempenho, sem 

interferência humana.  
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Neste sentido, este trabalho propõe a utilização de uma técnica de controle baseada em 

medições de resposta em frequência do sistema rotativo (a qual não requer modelos matemá-

ticos), sendo um algoritmo (algoritmo de autoidentificação) responsável por excitar de forma 

autônoma o sistema utilizando atuadores eletromagnéticos de um mancal ativo, obtendo, 

assim, as suas respectivas FRFs e permitindo o projeto do controlador automaticamente 

através de uma estratégia de controle livre de modelos. Em estudos anteriores (Buttini e 

Nicoletti, 2009), verificou-se que um controlador da forma 
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pode se comportar como um compensador de avanço ou atraso de fase e, a partir da FRF de 

dado sistema, é possível obter-se um volume de ganhos estáveis no espaço dos parâmetros 

( 321 ,, xxx ) do controlador em questão que garante estabilidade do sistema em malha fechada 

utilizando-se o teorema proposto por Keel e Bhattacharyya (2005). Dessa forma, a partir de 

uma metodologia de controle baseada em medições de resposta em frequência, tem-se que se 

tomando qualquer ponto (conjunto de ganhos) dentro de tal volume garante-se que o sistema 

em malha fechada será estável. 

Entretanto, tratando-se de um sistema rotativo sujeito a diferentes velocidades de rota-

ção, seriam obtidos diversos volumes de estabilização para cada velocidade, o que tornaria a 

análise de estabilidade para um sistema operando em condições distintas pouco prática. Além 

disso, pelo fato do controlador da Equação (1.1), assim como um controlador PID, ser de três 

termos, a investigação dos ganhos dentro do volume que permitem o sistema realimentado 

apresentar determinado desempenho desejado torna-se por demais complexa. Deste modo, por 

simplicidade, propõe-se a implementação de um controlador de dois termos do tipo 

proporcional-derivativo, cuja configuração é dada pela Equação (1.2). 

  jKKjC DP)(  (1.2) 

Para o controlador PD, através da técnica apresentada por Li et al. (2008) é possível 

calcular seus ganhos estáveis a partir da FRF do sistema e, uma vez que este tipo de controla-

dor possui dois termos, são obtidas regiões planas de estabilização em vez de volumes, 

simplificando a análise de estabilidade de um sistema sujeito a diferentes condições de opera-

ção, bem como a determinação dos ganhos ótimos em termos de desempenho, quando 

comparado ao controlador da Equação (1.1) ou a um controlador PID.   
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Desta forma, a motivação deste trabalho é ter-se um estudo preliminar de conceitos 

que podem ser utilizados para o desenvolvimento de mancais ativos inteligentes: (i) validação 

de uma técnica de controle do tipo PD que não requer a modelagem do sistema aplicada a 

sistemas rotativos e a investigação de como se obter os ganhos apropriados a fim de se asse-

gurar estabilidade e atenuação de vibrações e (ii) desenvolvimento e implementação de um 

algoritmo de autoidentificação capaz de determinar, de forma automática, as funções de res-

posta em freqüência do sistema e, a partir das mesmas, determinar os ganhos ótimos do 

controlador proporcional-derivativo para cada velocidade de rotação do eixo, fechando a 

malha de controle e garantindo estabilidade e o controle autônomo de vibrações em sistemas 

rotativos.  

1.2 Objetivos 

O presente trabalho propõe a utilização de uma técnica de controle PD que não requer 

o uso do modelo matemático do sistema a ser controlado para o projeto dos ganhos do 

controlador. Isto requer a validação desta técnica para sistemas rotativos e a investigação dos 

ganhos estáveis que otimizem o comportamento do sistema em malha fechada do ponto de 

vista de controle de vibrações, para que, por fim, um algoritmo de autoidentificação do 

sistema e cálculo dos ganhos do controlador possa ser desenvolvido e implementado.  Como 

objetivos específicos, mencionam-se: 

 investigar, a partir da região de ganhos estáveis do controlador proporcional-

derivativo, como se determinar os valores dos ganhos ),( PD KK  que resultam em 

redução do nível de vibrações; 

 identificar as FRFs do sistema rotativo a ser testado utilizando atuadores 

eletromagnéticos de um mancal magnético ativo e sensores de proximidade; 

 implementar experimentalmente o controle em uma bancada de testes e o algo-

ritmo de autoidentificação, de forma a se obter, automaticamente, as FRFs do sis-

tema, bem como o cálculo dos ganhos ótimos do controlador PD. 

1.3 Organização da dissertação 

Após este capítulo introdutório, é apresentada uma revisão bibliográfica dos temas 

pertinentes a este projeto, sendo levantadas informações a respeito do estado da arte de man-

cais ativos, identificação de sistemas rotativos a partir de mancais magnéticos, projeto de sis-
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temas de controle baseados em medições de resposta em freqüência do sistema e controle 

autônomo (Capítulo 2). No Capítulo 3, o teorema para o cálculo das regiões de ganhos es-

táveis (regiões de estabilização) para o controlador PD é apresentado e é proposta uma 

metodologia para se determinar os ganhos ótimos do ponto de vista de controle de vibrações. 

As FRFs experimentais de uma bancada de testes utilizada neste trabalho são então obtidas 

por meio de excitação utilizando atuadores eletromagnéticos (Capítulo 4) e, assim, no 

Capítulo 5, são calculadas as regiões de estabilização do sistema para diferentes velocidades 

de rotação do eixo, os ganhos mais apropriados do ponto de vista de atenuação de vibrações 

são determinados, e a estratégia de controle é implantada. Em seguida, apresenta-se o desen-

volvimento do algoritmo de autoidentificação (Capítulo 6), o qual, de forma automática, 

excita o sistema, de forma a obter sua resposta em frequência, sendo os ganhos ótimos do 

controlador determinados e implementados, permitindo o controle autônomo de vibrações.  

Por fim, apresentam-se as conclusões obtidas, bem como as limitações e perspectivas da 

técnica de controle estudada aplicada a sistemas rotativos e do algoritmo desenvolvido 

(Capítulo 7). 
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Capítulo 2 

 

Revisão de literatura 

 

Neste capítulo, apresenta-se uma revisão bibliográfica dos principais temas relaciona-

dos a este trabalho: mancais ativos, identificação de sistemas rotativos utilizando-se mancais 

magnéticos ativos, projeto de sistemas de controle a partir de medições de resposta em fre-

quência e o conceito de controle autônomo visando o desenvolvimento de sistemas 

inteligentes. 

2.1 Mancais ativos 

Máquinas rotativas, como turbogeradores, compressores, turbinas e bombas, são ele-

mentos vitais em produção e em outros processos da sociedade moderna. Dessa forma, estas 

máquinas devem apresentar não apenas alto desempenho, mas também grande disponibili-

dade, de forma a não comprometer o fluxo de produção (Nicoletti e Santos, 2008), sendo que 

os mancais das máquinas rotativas, como componentes que são destes equipamentos, formam 

um rico universo tanto para o estudo, como para o projeto de máquinas mais eficientes 

(Nicoletti, 2003). 

Deste modo, a fim de se aumentar a eficiência destas máquinas, faz-se necessário di-

minuir o nível de vibrações laterais do rotor – definidas como sendo o movimento orbital da 

linha de centro do eixo no plano radial (Adams, 2001) e que resultam em baixo desempenho, 

perdas de energia, fadiga e até mesmo falha da máquina (Beards, 1996). Elas são causadas 

principalmente devido às condições de operação (vibrações forçadas) e ao desbalanço e desa-

linhamento do rotor.  
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Embora seja inviável eliminar totalmente tais vibrações, é essencial que elas sejam 

controladas dentro de limites aceitáveis visando à operação de forma segura e confiável das 

máquinas rotativas (Silva, 2007). Neste contexto, devido aos elementos de atuação a eles in-

corporados, os mancais ativos são uma solução eficaz a fim de se modificarem as 

características dinâmicas destas máquinas, de forma a se satisfazerem requisitos desejados: 

estabilidade, alto desempenho, maior disponibilidade, redução do consumo energético e ciclo 

de vida mais longo.  

Como exemplos destes tipos de mancais, citam-se os mancais magnéticos ativos 

(MMAs), os quais empregam eletroímãs para sustentação e controle do rotor; os hidrodinâmi-

cos, em que um fino filme de óleo é responsável por suportar o eixo (lubrificação hidrodinâ-

mica) e a variação da injeção radial do fluido permite o controle de vibrações; e os mancais 

acoplados a atuadores piezoelétricos e hidráulicos. Ulbrich (1998) define que, em geral, exis-

tem duas formas de se aplicar forças de controle em sistemas rotativos: através da ação direta 

sobre o rotor, que é o caso dos mancais magnéticos ativos e os hidrodinâmicos, e por meio de 

ação indireta, atuando-se na carcaça dos mancais (mancais acoplados a atuadores piezoelétri-

cos e hidráulicos).  

Os MMAs consistem em uma nova geração de mancais cuja aplicação tem crescido 

nos últimos anos. Seu princípio de funcionamento baseia-se na levitação do rotor (o qual deve 

ser de material ferro-magnético) através de atuadores eletromagnéticos, responsáveis também 

por controlar ativamente vibrações. Para isto, mede-se o deslocamento do eixo por meio de 

um sensor de posição, cujos sinais são enviados a um controlador e amplificados, de forma a 

realimentar o sistema, fechando a malha de controle (Figura 2.1). 

 

Figura 2.1: Princípio de funcionamento dos MMAs (Schweitzer e Maslen, 2009). 
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Embora a Figura 2.1 ilustre apenas um atuador, neste tipo de mancal os eletromagne-

tos são dispostos em pares, permitindo-se atrair o rotor em sentidos opostos em uma mesma 

direção, sendo o uso de 4 polos uma configuração bastante utilizada, de forma a controlar-se o 

rotor em duas direções ortogonais, em ambos os sentidos (Burdet, 2006) – Figura 2.2.  

 

Figura 2.2: Configuração dos eletromagnetos de um MMA de 4 polos. 

Em relação aos mancais convencionais, os MMAs apresentam vantagens como ausên-

cia de contato e, por conseguinte, de desgaste mecânico, possibilitando funcionamento em 

altas velocidades de rotação, e operação em uma ampla faixa de temperaturas (Duan et al., 

2001). Além disso, por não haver atrito, estes mancais apresentam uma vida útil elevada e não 

requerem lubrificação, havendo apenas ar na interface entre o rotor e o mancal, sendo consi-

derados limpos (Ulbrich, 1993). De acordo com Schweitzer e Maslen (2009), tendo-se em 

vista as características específicas dos mancais magnéticos e suas vantagens, citam-se como 

exemplos de sua aplicação: 

 máquinas-ferramentas: permitem alta velocidade de rotação, o que é um requisito 

essencial para a retificação de precisão de pequenas peças; 

 dispositivos médicos: por serem mancais limpos, são especialmente úteis na área 

médica. Um exemplo de aplicação é a sua utilização em uma bomba cardíaca arti-

ficial; 

 turbomáquinas (bombas, geradores, compressores): principal área de aplicação 

dos MMAs. Permitem alterar as características dinâmicas destes sistemas, au-

mentando seu amortecimento e a faixa de velocidades em que podem operar. 

Além disso, tais mancais podem ser utilizados como elementos de diagnose da 

máquina (identificação de trincas e rachaduras no eixo, por exemplo) e contri-

buem para a redução dos custos com manutenção e consumo energético.   
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Entretanto, apesar das vantagens citadas, este tipo de mancal não é apropriado para 

sistemas rotativos de grande porte, uma vez que a força requerida para a levitação do eixo é 

elevada, tornando o sistema magnético caro e pouco compacto. Outro fator a ser considerado 

é que o uso de mancais magnéticos ativos isoladamente não é recomendado, uma vez que uma 

eventual sobrecarga e/ou falha do sistema de atuação poderia comprometer o funcionamento e 

a integridade da máquina, fazendo-se necessária a utilização de sistemas de proteção, como 

mancais auxiliares (Kasarda, 2000).  

Neste contexto, destaca-se o conceito de mancal híbrido proposto por Nicoletti (2006): 

um mancal hidrodinâmico segmentado em conjunto com sapatas móveis magnéticas, em que 

um fino filme de óleo formado entre o eixo e as sapatas é responsável por sustentar o eixo, e 

atuadores eletromagnéticos pelo controle das vibrações laterais (Figuras 2.3 e 2.4). Assim, 

tem-se um mancal híbrido em que as limitações do mancal magnético são atenuadas e suas 

vantagens são incorporadas às do mancal hidrodinâmico em uma única montagem (Tabela 

2.1), o que se acredita poder permitir melhor desempenho e aumento da faixa de freqüências 

de operação das máquinas rotativas, incrementando sua disponibilidade (Viveros et al., 2011). 

            

Figura 2.3: Montagem da sapata móvel magnética. 

      

Figura 2.4: Mancal hidrodinâmico segmentado com sapatas móveis magnéticas.  
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Tabela 2.1: Vantagens e desvantagens do uso de mancais hidrodinâmicos segmentados e 

mancais magnéticos.  

Mancal Vantagens Desvantagens 

Mancal 

hidrodinâmico 

segmentado 

 Alta capacidade de carga 

 Desacoplamento entre direções 

ortogonais 

 Facilidade de montagem 

 Sistema periférico volumoso 

(suprimento de óleo) 

 Baixa limpeza 

 Possível instabilidade dinâmica 

 

Mancal 

magnético 

 Facilidade de alteração das 

características dinâmicas 

 Contato nulo com o rotor 

 Alta limpeza 

 Ampla faixa de operação (altas 

freqüências de rotação) 

 Baixa capacidade de carga 

 Complexidade construtiva 

proporcional ao tamanho 

 Necessidade de sistema de 

proteção em caso de falha ou 

excesso de carga 

Em relação aos MMAs convencionais, o mancal em questão requer atuadores eletro-

magnéticos menores, pois estes passam a ser responsáveis apenas pelo controle ativo de vi-

brações, ficando a sustentação do eixo a cargo do princípio hidrodinâmico (fenômeno que 

ocorre quando há um fluido viscoso entre dois corpos com movimento relativo entre si, ge-

rando uma distribuição de pressões), em que um sistema hidráulico de suprimento é responsá-

vel pelo bombeamento de óleo para o interior do mancal e retorno para o reservatório. Deste 

modo, tem-se uma montagem mais compacta e um sistema de proteção não se faz necessário. 

2.2 Identificação de sistemas rotativos 

Devido ao fato dos mancais ativos apresentarem um sistema de atuação e sensoria-

mento para o controle ativo de vibrações, eles têm sido utilizados também na identificação 

dos parâmetros modais de sistemas rotativos (tanto para o rotor parado como em movimento). 

O princípio básico da identificação consiste na excitação do sistema em consideração a partir 

de forças conhecidas (entrada) e a medição da resposta (saída) e, a partir das relações medidas 

de entrada/saída, é possível conhecerem-se as propriedades do sistema (Ewins, 1995; Maia e 

Silva, 1997). No caso de atuadores eletromagnéticos, os fatores relacionados à sua capacidade 

de excitar um sistema são a corrente elétrica, entreferro, superfície do polo do atuador e tam-

bém frequência de excitação, cujas influências são estudadas por Furtado (2008). 

Destaca-se que a identificação de sistemas utilizando o próprio mancal ativo como 

fonte de excitação pode ser feita on-line, i.e., durante a operação normal da máquina rotativa. 

Com a informação adquirida a partir desta identificação, modelos obtidos através da teoria de 
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dinâmica de rotores podem ser checados, validando hipóteses simplificadoras adotadas 

(Schweitzer e Maslen, 2009). Como exemplos da utilização de um mancal magnético ativo 

para determinação dos parâmetros de sistemas rotativos citam-se Aenis et al. (2002), que uti-

lizam os atuadores eletromagnéticos do mancal de uma bomba centrífuga como excitadores 

da mesma em operação, e Zutavern e Childs (2008), que, de forma semelhante, identificam os 

parâmetros de rigidez e amortecimento de um selo anular a gás. 

Além dos exemplos citados, a identificação de sistemas rotativos utilizando mancais 

ativos pode ser útil na diagnose de falhas. Mani et al. (2006) definem o termo monitoramento 

da saúde estrutural como o processo de implantação de uma estratégia de detecção de danos. 

Em seu trabalho, a rigidez de um eixo trincado é monitorada ao longo do tempo e utilizada 

como parâmetro do estado de dano do sistema.  

No presente trabalho, a identificação do sistema rotativo estudado será feita de forma 

automática (autoidentificação
1
) e a força não será medida, sendo o sinal enviado ao atuador 

considerado como sendo a entrada aplicada ao sistema, sendo levada em consideração, assim, 

a dinâmica dos atuadores na identificação do sistema como um todo. Desta forma, a partir da 

identificação das FRFs do sistema, uma técnica de projeto de sistemas de controle a partir de 

medições de resposta em frequência será empregada, permitindo, automaticamente, o cálculo 

dos ganhos do controlador.   

2.3 Projeto de sistemas de controle 

Em relação à estratégia de controle adotada nos mancais ativos, diversas técnicas são 

encontradas na literatura, entre elas as que se baseiam na teoria clássica de controle (controle 

PD e PID) e as que se baseiam em uma abordagem de espaço de estados (teoria de controle 

moderno), como controle ótimo e robusto. Uma abordagem teórica ampla de projeto de 

sistemas de controle aplicados a sistemas rotativos pode ser encontrada em Schweitzer e 

Maslen (2009) e como exemplos de trabalhos experimentais em que controladores são utiliza-

dos para controle de vibrações em sistemas rotativos citam-se Nicoletti e Santos (2008), 

Simões et al. (2007) e Horst e Wolfel (2004). Nestes trabalhos, verifica-se que inicialmente o 

                                                           
1
 O conceito de identificação em questão difere do de self-sensing, amplamente estudado na literatura 

(Noh e Maslen, 1997; Li et al., 2004; Schammass et al., 2005). No caso de self-sensing, o sensor de 

proximidade é eliminado, sendo a posição do eixo estimada a partir de informações de tensão e 

corrente nos enrolamentos do atuador. 
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modelo matemático do sistema rotativo é obtido, para que, então, o controlador possa ser 

projetado. 

Entretanto, uma vez que o sucesso do controle ativo de vibrações em sistemas rotati-

vos depende fundamentalmente da qualidade do modelo do sistema (incluindo os atuadores e 

sensores) e da posição dos atuadores e sensores (Ulbrich, 1998), tem-se que todas as estraté-

gias tradicionais de controle são dependentes de modelos precisos para serem efetivas, 

tornando a modelagem matemática do sistema um dos desafios no controle ativo de vibrações 

em máquinas rotativas. 

Uma vez que modelos imprecisos prejudicam a efetividade da estratégia de controle 

(especialmente em se tratando de sistemas que utilizam atuadores eletromagnéticos, cujos 

modelos matemáticos frequentemente não permitem uma descrição realística de sua dinâ-

mica) e, além disso, podem ser de difícil obtenção, surge a motivação para buscarem-se 

técnicas de controle livre de modelos matemáticos (Buttini e Nicoletti, 2011).  

O desenvolvimento destas técnicas é relativamente recente, tendo atraído a atenção de 

muitos pesquisadores nos últimos anos (Keel e Bhattacharyya, 2005; Keel e Bhattacharyya, 

2008; Li et al., 2008; Emami e Watkins, 2009; Jinggong et al., 2010; Yang et al., 2011) e não 

se encontram na literatura exemplos de sua aplicação a sistemas rotativos, sendo que, tradi-

cionalmente, em casos em que não se emprega o modelo de dado sistema rotativo no projeto 

do controlador, a estratégia adotada é a da tentativa e erro, que raramente conduz a um de-

sempenho ótimo, e não garante a estabilidade do sistema para diferentes velocidades de 

rotação. 

Um trabalho pioneiro no projeto de controladores sem o uso de modelos matemáticos 

é o apresentado por Keel e Bhattacharyya (2005), em que, para um controlador da forma da 

Equação (1.1), o qual se pode comportar como um compensador de avanço/atraso de fase, é 

possível encontrarem-se regiões no espaço de ganhos do controlador ),,( 321 xxx  que garantem 

a estabilidade do sistema em malha fechada (regiões de estabilização) a partir de medições de 

resposta em frequência – Buttini e Nicoletti (2009).  

Em Keel e Bhattacharyya (2008), a teoria para projeto de controladores a partir da 

FRF do sistema é desenvolvida para os controladores do tipo proporcional-integral-derivativo. 

No caso, os autores definem uma sequência de passos que permitem a obtenção das regiões de 
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estabilização baseada em uma estratégia de controle livre de modelos matemáticos, os quais 

são formalmente representados através de equações escritas em termos da resposta em 

frequência por Li et al. (2008), sendo apresentada por Emami e Watkins (2009) uma me-

todologia que permite determinar, a partir das regiões de estabilização para o controlador PID, 

os ganhos que otimizam uma norma de desempenho robusto, garantido estabilidade e robustez 

do sistema em malha fechada. 

No caso, os trabalhos citados para projeto de controladores a partir de medições de 

FRF do sistema são baseados em uma técnica denominada Decomposição-d (apresentada em 

detalhes no Capítulo 3) e são poucas as referências que a utilizam para a obtenção de regiões 

de estabilização em termos da resposta em frequência do sistema. Por outro lado, esta técnica 

é largamente utilizada por muitos trabalhos recentes para a obtenção dessas regiões com base 

no modelo matemático da planta para controladores lineares e controle H , como em 

Fujisaki et al. (2004), Saeki (2007) e Gryazina et al. (2008). 

2.4 Controle autônomo 

Devido ao efeito giroscópico, as características dinâmicas dos sistemas rotativos va-

riam de acordo com a velocidade de rotação do eixo. Assim, melhor desempenho pode ser 

atingido se os ganhos do controlador utilizado para o controle de vibrações forem ajustados de 

acordo com a velocidade de rotação (Lallart, 2010). Neste sentido, a utilização de um sistema 

de controle autônomo aplicado ao controle de vibrações em máquinas rotativas é uma forma 

de assegurar que o desempenho da máquina será sempre otimizado, independentemente da 

frequência em que o rotor está girando, pois os ganhos do controlador são reajustados de 

forma automática de acordo com as condições de operação.   

O conceito de controle autônomo pode ser definido como sendo um sistema de 

controle inteligente capaz de emular inteligência humana através de adaptação e/ou 

aprendizagem, assegurando, automaticamente, que uma planta sujeita a perturbações e/ou a 

alterações de suas características apresente determinado comportamento (Antsaklis, 1997; 

Rehtanz, 2003). Enquadram-se neste conceito técnicas de controle adaptativo, redes neurais, 

controle fuzzy e autotuning; sendo o controle adaptativo e o autotuning as estratégias mais 

simples de controle autônomo, cuja idéia consiste em ter-se um controlador cujos ganhos não 

são fixos, sendo capazes de se ajustarem automaticamente. 
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A estratégia de controle adaptativo baseia-se em um mecanismo de adaptação respon-

sável pela variação dos ganhos do controlador de acordo com as alterações de alguma saída 

monitorada (Tao, 2003). Assim, um sistema de controle adaptativo possui duas malhas de 

realimentação: uma delas corresponde à realimentação convencional com o processo e o 

controlador, e a outra a uma realimentação responsável pelo ajuste dos parâmetros do 

controlador (Astrom e Wittenmark, 2008) – Figura 2.5. 

 

Figura 2.5: Exemplo de malha de controle adaptativo (Astrom e Wittenmark, 2008).  

Já a estratégia de autotuning é frequentemente empregada no campo de controle de 

processos industriais em aplicações como controle de temperatura de fluidos armazenados em 

reservatórios e controle do nível de água em tanques (Yu, 2006; Sung et al., 2009). Com base 

em parâmetros do processo medidos experimentalmente, como ganho de regime estático, 

tempo morto e constante de tempo, um algoritmo é empregado para determinar 

automaticamente os ganhos de um controlador PID. 

 Destaca-se que as estratégias de controle autônomo mais elementares baseiam-se em 

modelos matemáticos ajustados (controle adaptativo), os quais podem não ser precisos, ou em 

regras de sintonia que não asseguram a determinação dos ganhos ótimos de um controlador 

(autotuning a partir de regras empíricas de sintonia). Assim, visando o controle autônomo de 

vibrações em sistemas rotativos, o projeto do sistema de controle a partir de medições de res-

posta em frequência insere-se como uma alternativa simples e eficaz capaz de contornar a 

imprecisão de modelos e permitir o cálculo dos ganhos ótimos de um controlador, a partir da 

identificação automática do sistema rotativo por meio de um algoritmo de autoidentificação, 

conforme proposto por este trabalho.  

Schweitzer (1998) define o conceito de máquina inteligente como sendo uma máquina 

capaz de reconhecer sua condição de operação e otimizá-la através de um processamento in-

terno de informações de forma autônoma. Assim, acredita-se que a integração das idéias apre-
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sentadas e os resultados obtidos neste trabalho podem viabilizar o aperfeiçoamento do mancal 

hidrodinâmico segmentado com sapatas móveis magnéticas de forma a torná-lo um 

componente inteligente de uma máquina rotativa, em que um mancal híbrido combinando as 

vantagens de MMAs e mancais hidrodinâmicos em uma mesma montagem seria responsável 

por assegurar estabilidade de máquinas que são ou podem vir a ser instáveis e aprimorar seu 

desempenho automaticamente. 
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Capítulo 3 

 

Projeto de controladores PD 

 

Schweitzer e Maslen (2009) citam as técnicas de controle passivo, H  e PID como 

sendo as mais importantes a fim de se controlar vibrações em máquinas rotativas. A estratégia 

de controle passivo baseia-se na mudança de características físicas da máquina (como a modi-

ficação dos suportes dos mancais, aumentando ou reduzindo sua rigidez), de modo a melhorar 

seu desempenho, que é ótimo apenas para uma condição específica de operação. Desta forma, 

caso as condições de operação sejam alteradas, esta estratégia, ao contrário do controle H  e 

PID, não permite que a atenuação de vibrações seja realmente efetiva – o que não ocorre no 

caso destas últimas, uma vez que os ganhos do controlador podem ser facilmente reajustados.  

Considerando-se que os controladores PID e suas variações são os mais utilizados em 

aplicações industriais (Yu, 2006; Sung et al., 2009) e também a simplicidade de sua imple-

mentação, optou-se pela utilização de um controle PD neste trabalho, sendo o ganho propor-

cional responsável por alterar a rigidez do sistema em malha fechada, e o derivativo por 

aumentar o amortecimento; de modo que o controlador proporcional-derivativo seja capaz de 

satisfazer o objetivo de atenuar vibrações e, por ser de dois termos, sua estrutura é mais sim-

ples que o PID. 

Neste capítulo, apresenta-se a estratégia de controle proposta para o controle ativo de 

vibrações em rotores, a qual permite a obtenção de regiões de ganhos estáveis (regiões de es-

tabilização) no plano ),( PD KK  para um controlador do tipo proporcional-derivativo a partir 

das FRFs do sistema rotativo, de modo que seja possível conhecerem-se todos os ganhos do 

controlador que estabilizam o sistema em malha fechada. Através de uma metodologia que 
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não requer o modelo matemático do sistema, a técnica de controle apresentada tem por objeti-

vos: 

 assegurar a estabilidade de dado sistema rotativo para uma faixa de velocidades de 

rotação do eixo, o qual pode ser ou vir a se tornar instável; 

 a partir dos valores dos ganhos que garantem a estabilidade do sistema em malha 

fechada, determinar aqueles que otimizem o desempenho do rotor do ponto de 

vista de atenuação de vibrações. 

Inicialmente, expõem-se os conceitos básicos de uma técnica denominada 

Decomposição-d (D-decomposition), que é a base para o entendimento e formulação da teoria 

para cálculo das regiões de estabilização a partir de medições de resposta em frequência. Em 

seguida, o teorema para o cálculo de tais regiões – proposto originalmente por Li et al. (2008) 

– é apresentado. Finalmente, é proposta uma metodologia para a seleção dos ganhos mais 

apropriados em termos de atenuação de vibrações considerando a redução da amplitude do 

pico de ressonância como critério de desempenho. 

3.1 A Decomposição-d 

A idéia básica da técnica denominada Decomposição-d consiste em dividir o domínio 

formado pelos parâmetros do controlador em regiões com um número fixo de polos estáveis e 

instáveis em malha fechada (Gryazina e Polyak, 2006). Esta divisão é obtida calculando-se 

fronteiras que mapeiam a condição de estabilidade no plano complexo (eixo imaginário) em 

termos dos ganhos do controlador. Desta forma, uma vez que cada região delimitada por estas 

fronteiras corresponde a uma região com um número fixo de polos, se um conjunto de ganhos 

dentro de uma delas torna o sistema estável (ou seja, não possui nenhum polo instável), então 

todos os ganhos dentro desta mesma região também o farão. 

As primeiras idéias sobre a Decomposição-d são atribuídas a Vishnegradsky (1876), 

que representou graficamente a condição de estabilidade no plano complexo de um sistema 

cuja equação característica em malha fechada no domínio da frequência é dada pela Equação 

(3.1) em termos dos parâmetros 1K  e 2K  do controlador utilizado (Figura 3.1). 

 1),,( 2
2

1
3

21   jKKjKKj  (3.1) 
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Figura 3.1: Regiões cujos números de polos em malha fechada é invariável para o sistema da 

Equação (3.1) (a área hachurada corresponde à região de estabilização). 

De acordo com Gryazina e Polyak (2006), as mesmas idéias foram exploradas por 

Frazer e Duncan (1929) e Sokolov (1946), mas foi Neimark (1948) quem desenvolveu rigoro-

samente o algoritmo e cunhou o nome Decomposição-d. Embora seu desenvolvimento não 

seja recente, ela tem despertado o interesse de vários pesquisadores nos últimos anos, uma vez 

que sua formulação é a base para o desenvolvimento de técnicas de controle que permitem a 

obtenção de regiões de estabilização no espaço de ganhos do controlador, tanto para sistemas 

cujo modelo matemático é conhecido, como nos casos em que a modelagem não é requerida 

(sendo utilizadas medições de resposta em frequência para o projeto do controlador) – Keel e 

Bhattacharyya, 2005; Saeki, 2007; Li et al., 2008; Jinggong et al., 2010; Buttini et al., 2011. 

A técnica consiste em três condições que permitem decompor o espaço formado pelos 

ganhos do controlador em regiões com um número fixo de polos estáveis e instáveis.  Assim, 

considere ),(  j  como sendo o polinômio característico, escrito no domínio da freqüência, 

de um sistema linear e invariante no tempo de grau n, com coeficientes reais )(ka , em que 

m é o parâmetro do controlador, j é a unidade imaginária e ),0[   

 )(...)()()()(),( 0
1

1  ajajaj n
n

n
n  

  (3.2) 

Tem-se que o espaço formado pelos ganhos do controlador pode ser dividido em 

regiões denotadas por ),( mnmD  , as quais correspondem ao polinômio dado pela Equação 

(3.2) com m raízes com parte real negativa (polos estáveis) e n-m com parte real positiva 

(polos instáveis). Esta decomposição no espaço de parâmetros do controlador nestas regiões 

D(m, n-m) é denominada Decomposição-d. As fronteiras de cada região são definidas por 
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 0),0(    (3.3) 

 0),(  j  (3.4) 

 0)( na  (3.5) 

As Equações (3.3) a (3.5) são conhecidas, respectivamente, como fronteira da raiz real 

(real root boundary – RRB), fronteira da raiz complexa (complex root boundary - CRB) e 

fronteira da raiz infinita (infinity root boundary – IRB). Tomando-se um ponto (conjunto de 

ganhos) sobre a fronteira da raiz real, ter-se-á que o sistema em malha fechada apresentará um 

polo na origem. Para um ponto sobre a fronteira da raiz complexa, o sistema apresentará um 

par de polos complexos sobre o eixo imaginário. Por fim, para um ponto sobre a fronteira da 

raiz infinita, o sistema apresentará uma redução do seu grau, n, o que também implica em 

mudança no número de polos.  

Enfatiza-se que a Decomposição-d é válida somente para sistemas lineares e invarian-

tes no tempo e que, quando suas três condições são aplicadas (Equações (3.3) a (3.5)), não há 

garantia da existência de uma região D(n,0), i.e., uma região de estabilização – este conjunto 

pode ser vazio e todas as regiões obtidas podem resultar em instabilidade (Siljak, 1969). 

3.2 Teorema para cálculo das regiões de estabilização 

Considere o sistema de controle mostrado na Figura 3.2, em que o controlador, 

)( jC , é do tipo PD, e a planta, )( jP , é linear e invariante no tempo. Eles são definidos, 

respectivamente, pelas Equações (3.6) e (3.7) (a planta é descrita em termos de suas partes 

real e imaginária).  

 

Figura 3.2: Configuração do sistema de controle realimentado.  

  jKKjC DP )(  (3.6) 

 jPPjP ir )()()(    (3.7) 
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A função de transferência em malha fechada para o sistema da Figura 3.2 é dada por 
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Pela Equação (3.8), tem-se que o polinômio característico é 

 jjPPjKKj irirDP )()())()()((1)(    (3.9) 

em que 

  )()(1)( iDrPr PKPK   (3.10) 

  )()()( rDiPi PKPK   (3.11) 

Assim, a partir da FRF da planta (Equação (3.7)), a qual pode ser obtida experimental-

mente, podem-se determinar, sem se conhecer o modelo matemático do sistema, as regiões 

em que o número de raízes do sistema em malha fechada é invariável no plano de ganhos do 

controlador ),( PD KK  utilizando-se o Teorema 3.1. 

Teorema 3.1 (Cálculo das regiões com número invariável de polos – Li et al., 2008) 

Dada a resposta no domínio da freqüência de uma planta linear e invariante no tempo, 

)( jP , pode-se determinar duas linhas retas e uma curva, tais que estas são fronteiras que 

decompõem o plano ),( PD KK  em regiões com um número fixo de polos estáveis e instáveis 

para o sistema em malha fechada, dadas por 
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Demonstração 

A partir das três condições da Decomposição-d, as regiões com número fixo de polos 

podem ser escritas em termos da FRF da planta como se segue: 
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(A) Fronteira da raiz real (Equação (3.3)) 

 0)0(1),0(  PKK PP  (3.15) 

Considerando-se que o valor da resposta em freqüência para 0 , )0(P , é diferente 

de zero (caso contrário a condição não será aplicável) 

 
)0(

1

P
KP   (3.16) 

(B) Fronteira da raiz complexa (Equação (3.4)) 

 0),,( DP KKj  (3.17) 

Igualando-se )( r  e )( i  (Equações (3.10) e (3.11)) a zero  

 0)()(1   iDrP PKPK  (3.18) 

 0)()(   rDiP PKPK  (3.19) 

Isolando-se PK na Equação (3.18) 
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  (3.20) 

Então, substituindo-se PK  na Equação (3.19), o ganho derivativo pode ser encontrado 

como função da FRF da planta  
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Finalmente, substituindo-se a Equação (3.21) em (3.20), o ganho proporcional pode 

ser obtido 
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(C) Fronteira da raiz infinita (Equação (3.5)) 

Denotando-se os coeficientes dos termos de maior ordem do denominador e numera-

dor de )( jP como nd  e nn , respectivamente, e considerando-se que o grau do denominador 



Buttini, T. M.                21 

 

 

 

é n e o do numerador n-1, tem-se que o coeficiente dominante do polinômio característico do 

sistema em malha fechada, na , pode ser escrito como 

 0)(  nDnDn nKdKa  (3.23) 

Assim 

 
)(

1




Pn

d
K

n

n
D  (3.24) 

Em que )()(lim  PjP   e 0)( P  (caso contrário, a condição não é aplicá-

vel). Para dados experimentais, o valor de )(P  muitas vezes não é conhecido (medições de 

FRF são restritas a uma faixa de frequência limitada), de modo que esta condição não seja 

utilizada.  

   

Assim, aplicando-se o Teorema 3.1, o plano formado pelos ganhos do controlador pro-

porcional-derivativo pode ser dividido em regiões com um número fixo de polos estáveis, m, 

e instáveis, n-m, (regiões ),( mnmD  ) e a única informação requerida é a FRF da planta. De 

modo a se determinar qual região corresponde a uma região )0,(nD , i.e., que não resulta em 

nenhum polo instável em malha fechada, é necessário selecionar um ponto (conjunto de ga-

nhos) dentro de cada uma das regiões obtidas e testar sua estabilidade, o que pode ser feito 

através do critério de estabilidade de Nyquist (neste caso, faz-se necessário conhecer o nú-

mero de polos instáveis em malha aberta da planta considerada). Para sistemas intrinseca-

mente estáveis (nenhum polo em malha aberta com parte real positiva), como a maioria dos 

sistemas rotativos, basta verificar se o contorno de Nyquist envolve o ponto (-1,0), de maneira 

que o sistema em malha fechada será estável se não houver nenhum envolvimento. 

No presente trabalho, utiliza-se o controlador PD em sua forma clássica (Equação 

(3.6)), mas, frequentemente, a fim de se reduzir erros introduzidos pela ação derivativa (am-

plificação de ruídos), utiliza-se uma forma modificada do controlador proporcional-derivativo 

(Yu, 2006), como apresentado na Equação (3.25).  
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Em que 10  , sendo que, tipicamente,   assume valores da ordem de grandeza 

de 310 . Deste modo, ao se utilizar esta forma modificada do controlador PD, está se adicio-

nando em malha aberta um polo real estável e distante da origem (Moudgalya, 2007). Ela é 

frequentemente utilizada em casos em que a ação derivativa pura é indesejável, pois a dife-

renciação de uma entrada ruidosa pode resultar em grandes erros (Fadali, 2009), de modo que 

o uso do controlador PD da Equação (3.25), diferentemente do da Equação (3.6), é capaz de 

minimizar os efeitos de amplificação de ruídos devido à ação derivativa.  

Neste caso, o teorema para o cálculo das regiões com número invariável de polos pode 

ser facilmente deduzido considerando o controlador PD em sua forma modificada (Equação 

(3.25)). Sua formulação é dada pelo Teorema 3.2, cuja demonstração é omitida por ser aná-

loga à do Teorema 3.1. 

Teorema 3.2 (Cálculo das regiões com número invariável de polos) 

Dada a resposta no domínio da freqüência de uma planta linear e invariante no tempo, 

)( jP , e  um polo introduzido no controlador PD, pode-se determinar duas linhas retas e 

uma curva, tais que estas são fronteiras que decompõem o plano ),( PD KK  em regiões com 

um número fixo de polos estáveis e instáveis para o sistema em malha fechada, dadas por 
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3.3 Amplitude do pico de ressonância 

O Teorema 3.1 permite a determinação das regiões de estabilização para uma planta li-

near e invariante no tempo uma vez conhecida sua respectiva resposta em frequência. Deter-

minando-se tais regiões, resta encontrar quais os ganhos mais apropriados visando atenuação 

de vibrações. Neste trabalho, a fim de se atingir este objetivo, considera-se a minimização da 

amplitude do pico de ressonância como critério de desempenho. 
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De modo a se determinar a amplitude do pico de ressonância, rM , considere a função 

de transferência do sistema em malha fechada (Equação (3.8)). Calculando-se seu módulo, 

dado pela Equação (3.29), é possível determinar-se rM , em que ))(max( jGM r  . 
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  (3.29) 

Varrendo-se uma faixa de ganhos ),( PD KK , a Equação (3.29) permite traçar uma 

superfície em termos de rPD MKK  . Assim, é possível conhecer-se como diferentes valo-

res dos ganhos do controlador influenciam na amplitude do pico de ressonância do sistema em 

malha fechada.  

No caso de o sistema ter mais de um modo preponderante de vibrar (e, portanto, mais 

de um pico de ressonância), cada um dos máximos locais da função )( jG  pode ser traçado 

em função dos ganhos, sendo obtidas várias superfícies, as quais permitem a seleção dos 

ganhos mais apropriados visando redução do pico de amplitude para um modo de vibrar em 

particular ou daqueles que otimizem o comportamento global do sistema, considerando-se 

todos os seus modos. No caso de se desejar minimizar um pico de ressonância específico, ao 

utilizar-se a Equação (3.29), deve-se varrer uma faixa de frequências 21   , tal que o 

pico considerado esteja situado entre 1  e 2  (Figura 3.3). 

 

Figura 3.3: Faixa de frequências a ser varrida a fim de minimizar o segundo pico de 

ressonância.  

Por fim, destaca-se que o critério de otimização proposto, o qual visa minimizar a am-

plitude do pico de ressonância, ))(max( jGM r  , em que a função de transferência do 
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sistema em malha fechada é dada em termos de sua resposta em frequência (Equação (3.29)), 

corresponde à norma de desempenho H∞, a qual é definida pela Equação (3.30). Ela pode ser 

interpretada como sendo a máxima distância do contorno de Nyquist de )( jG  em relação à 

origem ou como a amplitude do maior pico do diagrama de Bode de um sistema (Gu et al., 

2005). Neste sentido, esta norma pode ser utilizada como especificação de desempenho no 

domínio da frequência e, no caso do presente trabalho, a sua minimização é desejada visando 

atenuação de vibrações em um sistema rotativo. 

 )(sup)(   jGjG 


 (3.30)
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Capítulo 4 

 

Identificação dinâmica experimental do sistema 

rotativo 

 

Uma vez formulada a teoria para o projeto de sistemas de controle utilizando um con-

trolador do tipo PD a partir de medições das funções de resposta em frequência do sistema, a 

mesma será testada e validada em uma bancada de testes. Neste capítulo, a bancada é apre-

sentada e suas FRFs são identificadas experimentalmente. 

4.1 Montagem da bancada de testes 

A fim de se estudar a técnica de controle apresentada e implementar-se o algoritmo de 

autoidentificação, adota-se uma bancada de testes constituída por um eixo com discos rígidos 

em duas configurações diferentes: na primeira, os discos rígidos estão em uma posição cen-

trada em relação aos mancais (Figura 4.1), e, na segunda, os discos rígidos estão dispostos a 

1/6 e 5/6 em relação ao comprimento do eixo situado entre os mancais (Figura 4.2). Ao longo 

deste trabalho, a primeira configuração será denominada “sistema com um disco”, e a segunda 

como “sistema com dois discos”. 

No caso do sistema com um disco, esta configuração é conhecida como rotor de 

Laval
2
 (Figura 4.3). Trata-se de um disco rígido com desbalanço residual montado em um 

eixo flexível e posicionado ao centro do suportes dos mancais, os quais apresentam a mesma 

rigidez (isotrópicos). Uma vez que não é possível construir-se um rotor perfeitamente 

                                                           
2
 Em algumas referências, como Childs (1993), esta configuração também é conhecida como rotor de 

Jeffcott em homenagem a Henry Homan Jeffcott (1877-1937) que modelou matematicamente, pela 

primeira vez, um rotor semelhante ao do modelo da Figura 4.3.  
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balanceado e a força de desbalanço excita os tipos de vibração mais comumente observados 

em máquinas rotativas, este tipo de rotor, apesar da simplicidade, é de grande utilidade na 

análise da dinâmica de rotores (Vance et al., 2010).  

Entretanto, para o rotor de Laval o sistema apresenta apenas um grau-de-liberdade, 

não havendo acoplamento entre as direções vertical e horizontal, de modo que, quando o eixo 

está em rotação, não se observa o efeito giroscópico. Por isso, também se adota um sistema 

com 2 gdl (sistema com dois discos) a fim de se verificarem as influências deste efeito na res-

posta do sistema e, por conseguinte, nas regiões de estabilização quando da implantação da 

técnica de controle (Figura 4.2).  

 

Figura 4.1: Sistema com um disco: 1. mancais de rolamento, 2. sensores de posição, 3. discos 

rígidos, 4. atuadores eletromagnéticos e 5. motor elétrico. 

 

Figura 4.2: Sistema com dois discos. 

A bancada de testes utilizada encontra-se aparafusada em uma plataforma inercial, 

cuja frequência de ressonância é de aproximadamente 2 Hz. O eixo é suportado por mancais 

de rolamentos autocompensadores de esferas e está acoplado por meio de uma junta universal 
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a um motor elétrico trifásico de 0,5 cv, cuja frequência de rotação é controlada através de um 

inversor de frequência. O eixo e os discos rígidos foram usinados em aço, e os suportes dos 

mancais, sensores, atuadores e do motor em alumínio. 

 

Figura 4.3: Rotor de Laval (Vance et al., 2010). 

Observando-se a Figura 4.1, tem-se um suporte com dois sensores de proximidade in-

dutivos (item #2), responsáveis por medir o deslocamento do eixo nas direções horizontal e 

vertical; três discos rígidos (item #3), de massa 3 kg cada; e um suporte com um par de atua-

dores eletromagnéticos (item #4). Para o sistema com dois discos, foram acrescentados mais 

três discos e mais um par de sensores. Uma vista ampliada dos sensores e dos atuadores 

utilizados na bancada de testes é apresentada na Figura 4.4. 

       

Figura 4.4: Vistas ampliadas dos sensores e atuadores (itens #2 e #4, respectivamente, da 

Figura 4.1). 

As dimensões e as distâncias relativas entre os componentes da bancada de testes das 

Figuras 4.1 e 4.2 são apresentadas, respectivamente, nas Figuras 4.5 e 4.6. Em ambos os ca-

sos, os atuadores eletromagnéticos foram posicionados de forma que a sua capacidade de atu-
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ação fosse maximizada. Este posicionamento levou em consideração a análise modal do 

sistema com dois discos (Figura 4.7) para as posições indicadas na Figura 4.6. No caso, para 

esta configuração do sistema, verificou-se a existência de ressonâncias paras as frequências f 

= 27 Hz, a qual, pelo seu modo de vibrar, corresponde ao 1º modo do rotor; f = 44,2 Hz, a 

qual se acredita corresponder a um modo de vibrar de algum componente da bancada, como o 

motor; e f = 53,6 Hz, a qual corresponde ao 2º modo do rotor.  

Assim, para o sistema com um disco, os atuadores foram colocados na posição central 

do eixo em relação aos mancais, pois é de se esperar que o modo de vibrar do sistema para 

esta configuração seja similar ao 1º modo do sistema com dois discos (o deslocamento má-

ximo ocorre na porção central, sendo maximizada a capacidade de atuação – Figura 4.7 (a)). 

Para o sistema com dois discos, os atuadores foram deslocados desta posição, pois ela 

corresponde a um nó para o 2º modo (Figura 4.7 (c)). 

 

Figura 4.5: Sistema com um disco: dimensões e distâncias relativas entre os componentes. 

 

Figura 4.6: Sistema com dois discos: distâncias e pontos considerados para a análise modal. 
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 (a) f = 27 Hz (1º modo do rotor) 

 

(b) f = 44,2 Hz (modo do motor) 

 

(c) f = 53,6 Hz (2º modo do rotor) 

Figura 4.7: Modos de vibrar do sistema com dois discos (a ressonância verificada em f = 44,2 

Hz, pela forma do seu modo de vibrar associado, não corresponde a um modo do rotor; 

acredita-se que ela seja devida a um modo de vibrar do motor).  
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4.2 Procedimento de identificação experimental das FRFs 

As funções de resposta em frequência são obtidas utilizando-se o estimador de FRF 

)(1 H  (Maia e Silva, 1997) e, para isso, o sistema será excitado utilizando-se os próprios 

atuadores eletromagnéticos e sua resposta será medida através dos sensores de posição. Uma 

das vantagens da abordagem empregada neste trabalho é que não se considera apenas a dinâ-

mica do rotor no projeto e análise do sistema de controle, mas sim a do sistema como um 

todo, incluindo os atuadores e sensores (Figura 4.8). 

 

Figura 4.8: Diagrama de blocos da planta: a FRF contém informações do sistema como um 

todo, incluindo os sensores e atuadores. 

Destaca-se que, quando da implementação do sistema de controle, os eletroímãs serão 

responsáveis por excitar e, simultaneamente, controlar o sistema, i.e., o sinal de excitação 

(utilizado para obtenção da resposta em freqüência), )( jF , e o de controle serão somados 

(vide diagrama de blocos da Figura 3.2) e enviados para os atuadores eletromagnéticos 

(Figura 4.9). Além disso, uma vez que se tem por objetivo controlarem-se somente as 

vibrações na direção horizontal, o deslocamento medido pelo sensor posicionado na vertical 

não realimentará a malha de controle.  

 

Figura 4.9: Esquematização do procedimento para excitação e aquisição dos dados de saída 

do sistema (inicialmente, o sinal de controle é zero, sendo somado ao de excitação quando da 

implantação da estratégia de controle). 
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Para o sistema com um disco, o sinal de excitação enviado para os atuadores é um si-

nal harmônico do tipo chirp de amplitude 2 V que varia sua frequência de 1 a 40 Hz e volta a 

1 Hz, em um período de 10 s, sendo repetido por 4 vezes, perfazendo um tempo total de exci-

tação de 40 s (Figura 4.10). No caso do sistema com dois discos, uma vez que o sistema está 

mais pesado (possui três discos a mais, totalizando um ganho adicional de massa de 9 kg), uti-

liza-se um sinal chirp de amplitude 4 V e, por este sistema ter mais de um modo de vibrar, o 

sinal varia sua frequência de 1 a 70 Hz (Figura 4.11).  

O sinal de excitação é enviado a uma freqüência de amostragem de 1 kHz ao conver-

sor D/A de uma placa de aquisição de dados (placa National Instruments PCI-6229) e, em 

seguida, é enviado para um drive de potência, que balanceia a tensão de trabalho a ser enviada 

para cada atuador (faixa de -24 a +24 V), de maneira que o sinal é enviado proporcionalmente 

aos atuadores: mais voltagem para um dos magnetos quando a tensão de controle for negativa 

e mais voltagem para o outro magneto quando a tensão de controle for positiva (Figura 4.12).  

    

(a) um período    (b) sinal replicado 4 vezes 

Figura 4.10: Sinal de excitação do tipo chirp utilizado para excitar o sistema com um disco.  

    

  (a) um período    (b) sinal replicado 4 vezes 

Figura 4.11: Sinal de excitação do tipo chirp utilizado para excitar o sistema com dois discos.  
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Os deslocamentos laterais são medidos por sensores de proximidade analógicos, cujos 

sinais são adquiridos pelo sistema de aquisição de dados (placa NI PCI-6229), responsável 

pela conversão A/D e envio ao microcomputador (Figura 4.9). Todo o procedimento para a 

identificação da resposta do sistema é implementado em tempo real no ambiente MatLab 

Simulink (Figura 4.13) através da ferramenta Real Time Workshop (RTW). 

 
Figura 4.12: Balanceamento da tensão de trabalho nos atuadores. 

 
Figura 4.13: Programa em MatLab Simulink para excitação e aquisição da resposta. 

 

Figura 4.14: Filtro Butterworth de segunda ordem passa alta (frequência de corte de 0,5 Hz).  
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Como se pode observar na Figura 4.13, utilizou-se um filtro para remover o nível DC 

do sinal medido pelos sensores, a fim de tornar o seu valor médio como sendo igual a zero. O 

filtro empregado é do tipo Butterworth de segunda ordem passa-alta (Equação (4.1)) e a sua 

resposta em frequência é apresentada na Figura 4.14. A importância de sua aplicação consiste 

em reduzir a tensão de controle enviada aos atuadores, uma vez que a voltagem medida pelos 

sensores será menor, permitindo a adoção de ganhos mais elevados para o controlador PD 

sem saturar as portas de saída D/A da placa de aquisição de dados (faixa de -10 a 10 V).  

 
870,9443,4

000493,0998,0
)(

2

2











j

j
jF  (4.1)    

4.3 Obtenção experimental das FRFs 

Através do procedimento ilustrado na Figura 4.9 e do sinal de excitação do tipo chirp 

(Figuras 4.10 e 4.11), obtêm-se as FRFs do sistema rotativo para as duas configurações consi-

deradas. 

4.3.1 Sistema rotativo com um disco 

A Figura 4.15 apresenta a amplitude da resposta em frequência do sistema rotativo 

para uma faixa de velocidades do eixo de 0 a 2100 rpm (0 a 35 Hz). Este diagrama, conhecido 

como diagrama de cascata, permite verificar a influência da rotação na resposta do sistema. A 

componente A corresponde aos picos de ressonância (ocorrem em torno de 22 Hz), e a B aos 

picos de harmônicas, ocasionados devido à velocidade de rotação. 

  

(a) deslocamento na horizontal    (b) deslocamento na vertical 

Figura 4.15: Diagrama de cascata experimental do sistema com um disco em malha aberta.  
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Nota-se que a rotação modifica a forma do pico de ressonância (componente A), tor-

nando-o mais amortecido: ao se comparar a amplitude do pico para o sistema parado e em 

movimento, esta diminui quando o eixo está girando (Figura 4.16). Não se sabe ao certo qual 

a causa de tal fenômeno. Uma hipótese para explicá-lo é o efeito conhecido como correntes de 

Foucault (ou correntes parasitas): o eixo move-se em um campo magnético, induzindo uma 

corrente, a qual cria campos magnéticos que se opõem ao campo magnético original devido à 

lei de Lenz, resultando em forças que atenuam a excitação aplicada ao sistema.  

  

(a) deslocamento na horizontal    (b) deslocamento na vertical 

Figura 4.16: FRF
3
 do sistema com um disco parado e girando a duas velocidades diferentes.  

Conforme mencionado no início deste capítulo, as funções de resposta em frequência 

foram calculadas utilizando-se o estimador )(1 H . Outro estimador também bastante utili-

zado é o conhecido como )(2 H , o qual, em comparação com )(1 H , pondera mais o sinal 

de saída que o de entrada no cálculo da FRF. Como no presente caso o sinal de entrada apli-

cado (sinal de excitação) é perfeitamente conhecido, justifica-se a adoção do primeiro estima-

dor, uma vez que ele conduzirá a resultados mais precisos. Uma comparação entre os 

resultados obtidos por ambos os estimadores pode ser feita através da razão )()( 21  HH , 

                                                           
3
 A unidade decibel é definida como ]/[log20][ 10 VmmdB  . 
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conhecida como função coerência ordinária (Figura 4.17), cujo valor máximo é 1 (quanto 

mais próxima a coerência estiver deste valor, maior será a semelhança entre os resultados ob-

tidos por ambos os estimadores). 

   

(a) coerência na horizontal    (b) coerência na vertical 

Figura 4.17: Função coerência ordinária para as FRFs da Figura 4.16.  

No caso da Figura 4.16b, as FRFs obtidas para as medições de deslocamento na dire-

ção vertical apresentam grande influência de erros de medição (ruído) e coerência relativa-

mente baixa (Figura 4.17b). Isso se deve ao pouco efeito que uma excitação na direção 

horizontal exerce naquela direção, de modo que a relação ruído/excitação seja alta, compro-

metendo a qualidade das medições.   

4.3.2 Sistema rotativo com dois discos 

Para o sistema com dois discos, o seu diagrama de cascata é apresentado na Figura 

4.18, em que a componente A corresponde aos picos de ressonância (ocorrem em torno de 25 

Hz), e a B aos picos de harmônicas, ocasionados devido à velocidade de rotação. No caso, 

verifica-se que os picos de ressonância se dividem em dois e este fenômeno de bipartição do 

pico ocorre devido à presença do efeito giroscópico, sendo mais pronunciado à medida que a 

velocidade de rotação aumenta. Além disso, assim como para o sistema com um disco, veri-

fica-se que o pico de ressonância diminui quando se compara sua amplitude para o sistema 

parado e em movimento (Figura 4.19). 

Observando-se a Figura 4.19, verifica-se que a resposta do sistema apresenta maiores 

níveis de ruído para valores de frequência acima de 40 Hz, o que se deve à menor capacidade 

de atuação dos eletromagnetos em alta frequência (maior relação ruído/excitação). Além 

disso, assim como para o sistema com um disco, os resultados obtidos para o deslocamento na 
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direção horizontal (Figuras 4.19 (a) e (c)) são melhores que aqueles para o deslocamento na 

vertical (Figuras 4.19 (b) e (d)), pois a excitação (força eletromagnética) é na direção hori-

zontal. 

 

(a) deslocamento na horizontal (sensor #1) (b) deslocamento na vertical (sensor #1) 

  

(c) deslocamento na horizontal (sensor #2) (d) deslocamento na vertical (sensor #2) 

Figura 4.18: Diagrama de cascata experimental do sistema com dois discos em malha aberta.  

Verificam-se três picos de ressonância na Figura 4.19 (a), sendo que, a partir da aná-

lise modal da bancada (Figura 4.7), tem-se que o 1º modo de vibrar do rotor corresponde ao 

primeiro pico, e o 2º modo ao terceiro pico. As Figuras 4.19 (b) e (c) sugerem a existência de 

um quarto pico em 67 Hz, o qual pode ser devido a um modo de vibrar de algum componente 

da bancada, como o suporte do mancal.  

Destaca-se que para o sistema com um disco os picos de ressonância na direção verti-

cal são pouco evidentes para o eixo em rotação (Figuras 4.15 (b) e 4.16 (b)) quando 

comparados com os do sistema com dois discos nesta mesma direção (Figuras 4.18 (b), (d) e 

4.19 (b), (d)). Neste último caso, os picos de ressonância para o 1º modo de vibrar são visuali-

zados com clareza, o que se deve ao fato de que, para esta configuração, uma excitação na 
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direção horizontal influencia significativamente no movimento do sistema na direção vertical 

devido ao acoplamento entre as direções, decorrente do efeito giroscópico.  

  

(a) deslocamento na horizontal (sensor #1) (b) deslocamento na vertical (sensor #1) 

 

(c) deslocamento na horizontal (sensor #2) (d) deslocamento na vertical (sensor #2) 

Figura 4.19: FRF do sistema com dois discos parado e girando a duas velocidades diferentes.  
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A função de coerência ordinária para as FRFs da Figura 4.19 é apresentada na Figura 

4.20. De forma geral, tem-se que a coerência é consideravelmente menor para faixas de fre-

quência acima de 40 Hz (menor capacidade de atuação dos atuadores em alta frequência). 

Além disso, os resultados para o sistema parado tendem a ser melhores do que quando o 

mesmo está em rotação, uma vez que, quando girando, a força de desbalanço excita o rotor 

(vibração auto-excitada) e esta excitação não é considerada no cálculo da FRF. No caso do 

sistema a 30 Hz, os resultados são ligeiramente melhores que a 10 Hz pelo nível de vibração 

ser menor (autocentragem do eixo ao superar a 1ª velocidade crítica).  

   

(a) coerência na horizontal (sensor #1)   (b) coerência na vertical (sensor #1) 

   

(c) coerência na horizontal (sensor #2)   (d) coerência na vertical (sensor #2) 

Figura 4.20: Função coerência ordinária para as FRFs da Figura 4.19.  
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Capítulo 5 

 

Implantação experimental da técnica de controle 

 

Neste capítulo, a técnica de controle apresentada no Capítulo 3 é implementada expe-

rimentalmente para a bancada de testes em estudo nas configurações com um disco (Figura 

4.5) e com dois discos (Figura 4.6). Tem-se por objetivo atenuar as vibrações na direção hori-

zontal e, no caso do sistema com dois discos, a malha de controle é realimentada com o deslo-

camento na horizontal medido pelo sensor #1. Neste sentido, as FRFs consideradas para o 

projeto do sistema de controle são as apresentadas na Figura 4.15 (a) (sistema com um disco) 

e na Figura 4.18 (a) (sistema com dois discos).  

A partir das Equações (3.12) a (3.14), as quais correspondem às três condições da 

Decomposição-d (Equações (3.3) a (3.5)) escritas em função da reposta em frequência da 

planta para um controlador do tipo PD em sua forma clássica (Teorema 3.1), decompõe-se o 

plano ),( PD KK  em regiões tais que, para cada uma delas, todos os ganhos resultam em um 

mesmo número de polos estáveis e instáveis para o sistema em malha fechada (regiões de 

ganhos invariáveis). O critério de estabilidade de Nyquist é então utilizado a fim de se 

determinar quais destas regiões são do tipo D(n,0), isto é, implicam em n polos estáveis e zero 

polos instáveis para o sistema em malha fechada (regiões de estabilização). 

Uma vez determinados os ganhos do controlador proporcional-derivativo que garan-

tem a estabilidade do sistema para uma faixa de velocidades do eixo considerada, a Equação 

(3.29) é aplicada a fim de se conhecerem os valores dos ganhos que minimizam a amplitude 

do pico de ressonância, com o objetivo de atenuar as vibrações laterais do eixo. Por fim, o 

sistema de controle é implantado experimentalmente, e as FRFs do sistema rotativo contro-
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lado são levantadas e comparadas com as originais. Os resultados obtidos permitem verificar 

a eficiência da técnica de controle estudada, sendo, no próximo capítulo, o procedimento para 

obtenção da resposta do sistema e projeto do controlador executado de forma automática a 

partir de um algoritmo de autoidentificação, visando o controle autônomo de vibrações do 

sistema rotativo. 

5.1 Sistema rotativo com um disco 

Nesta seção, os ganhos do controlador PD que estabilizam o sistema com um disco e 

atenuam o seu nível de vibrações laterais são calculados, e a estratégia de controle é implan-

tada experimentalmente. 

5.1.1 Análise de estabilidade 

Aplicando-se o Teorema 3.1 para o sistema com um disco girando a velocidade de 880 

rpm, obtêm-se as regiões de ganhos invariáveis apresentadas na Figura 5.1. Deste modo, tem-

se o espaço formado pelos ganhos do controlador divido em regiões (I, II e III) que resultam 

em um número fixo de pólos estáveis e instáveis para o sistema em malha fechada girando a 

esta velocidade.  

A linha reta foi obtida através da aplicação da Equação (3.12) e a curva através da 

Equação (3.13), as quais correspondem, respectivamente, a fronteira da raiz real (real root 

boundary - RRB) e a fronteira da raiz complexa (complex root boundary - CRB). No caso, a 

fim de se aplicar a Equação (3.12), considerou-se )0()1( PP   (pois o sistema foi exci-

tado em um faixa de frequências de 1 a 40 Hz) e, como 0)(lim   jP , a Equação (3.14) 

não é aplicável (fronteira da raiz infinita). 

Para as velocidades do eixo de 0, 560 e 2080 rpm, têm-se as regiões de ganhos invari-

áveis apresentadas na Figura 5.2. Uma vez que a FRF do sistema não se altera 

significativamente com a velocidade de rotação (apenas quando se compara o sistema parado 

e em movimento) (Figura 4.16 (a)), as regiões obtidas para o rotor girando a 560 e 2080 rpm 

são semelhantes. De modo a se testar a estabilidade do sistema em malha fechada, cinco con-

juntos de ganhos foram tomados na Figura 5.2 - pontos A, B, C, D e E (Tabela 5.1).  
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Figura 5.1: Regiões de ganhos invariáveis para Ω = 880 rpm (o pico observado para a 

frequência de 14,7 Hz é devido à harmônica da FRF – componente B na Figura 4.15 (a)).  

 

Figura 5.2: Regiões de ganhos invariáveis para Ω = 0, 560 e 2080 rpm. 

Tabela 5.1: Conjuntos de ganhos selecionados na Figura 5.2 para testar a estabilidade do 

sistema em malha fechada. 

Ponto A B C  D E 

DK  [V.s/mm] -2 -1,4 -0,7 0.39 1.5 

PK  [V/mm] 90 65 20 -16,32 -35 

 

Escrevendo-se o polinômio característico do sistema (Equação (3.9)) como  

 )(1)()(1)(  jLjPjCj   (5.1)    
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tem-se que o gráfico de )( jL  traçado em termos de sua parte real e imaginária (conhecido 

como contorno de Nyquist) permite determinar se o sistema em malha fechada é estável ou 

não a partir do critério de estabilidade de Nyquist, que pode ser enunciado como (Dorf e 

Bishop, 2009): 

“Um sistema realimentado será estável se, e somente se, o número de envolvimentos 

realizados pelo contorno de Nyquist no sentido anti-horário em torno do ponto (-1,0) 

for igual ao número de polos da planta com parte real positiva.” 

Assim, para cada um dos pontos selecionados na Figura 5.2, tem-se os diagramas de 

Nyquist apresentados na Figura 5.3. Como o sistema rotativo em malha aberta é estável, os 

ganhos que estabilizam o sistema em malha fechada são aqueles cujo respectivo contorno de 

Nyquist não envolve o ponto (-1,0).  

Para o ponto A, o sistema em malha fechada é instável para as três velocidades consi-

deradas (Figura 5.3 (a)), pois os seus respectivos contornos envolvem o ponto (-1,0). Para o 

ponto B, o sistema em malha fechada é estável apenas para o sistema parado (neste caso, o 

ponto testado está abaixo da RRB e acima da CRB) – Figura 5.3 (b). Para o ponto C, o qual 

está abaixo da RRB e acima da CRB para as três velocidades consideradas, o sistema em ma-

lha fechada é estável nos três casos (Figura 5.3 (c)). Para o ponto D (Figura 5.4 (d)), o sistema 

em malha fechada para a velocidade de 0 Hz é instável e estável para a velocidade de 560 

rpm. No caso da velocidade de 2080 rpm, o sistema em malha fechada é criticamente estável, 

pois o contorno de Nyquist passa sobre o ponto (-1,0), o que é coerente com o esperado, uma 

vez que, para esta velocidade, tem-se que o Ponto D está situado sobre a fronteira da raiz 

complexa (o que implica que o sistema em malha fechada tem um par de pólos complexos 

conjugados situados sobre o eixo imaginário). Finalmente, para o ponto E o sistema em malha 

fechada é instável para as três velocidades consideradas (Figura 5.4 (e)). 

Deste modo, tendo-se em vista os resultados obtidos através do Critério de Nyquist e 

sabendo-se que, se um ponto dentro de uma região de ganhos estabiliza o sistema, então todos 

os outros pontos situados dentro desta mesma região também possuem essa propriedade (pois 

o plano formado pelos ganhos do controlador é dividido em regiões que correspondem a um 

número fixo de pólos para o sistema em malha fechada), tem-se que os pontos situados nas 

regiões acima da CRB e abaixo da RRB, i.e., na área correspondente à região II (Figura 5.1), 

estabilizam o sistema (regiões de estabilização). 
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     (a) ponto A      (b) ponto B 

  

     (c) ponto C      (d) ponto D 

 

 (e) ponto E 

Figura 5.3: Contornos de Nyquist para os conjuntos de ganhos selecionados na Figura 5.2. 
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Assim, sabendo-se que a região II é a que estabiliza o sistema o sistema em malha 

fechada, calculam-se as regiões de ganhos invariáveis para cada uma das FRFs apresentadas 

na Figura 4.15 (a). Determinando-se a intersecção entre a área situada acima da CRB e abaixo 

da RRB para cada uma destas regiões, tem-se uma região que garante a estabilidade do 

sistema com um disco em malha fechada para a faixa de velocidades de rotação do eixo 

considerada, 0 a 2080 rpm, denominada região de estabilização (Figura 5.4 (a)).  

Selecionam-se pontos nesta região (Figura 5.4 (b)) a fim de se determinar quais destes 

ganhos estáveis minimizam a amplitude do pico de ressonância, de forma a se assegurar 

estabilidade e desempenho do sistema em malha fechada. Os ganhos selecionados assumem 

valores tais que 1,07,0  DK  e 33  PK , e a adoção de valores mais elevados resulta 

na saturação das portas de saída D/A da placa de aquisição de dados (±10V), sendo, por isso, 

considerados apenas estes intervalos de valores para os ganhos proporcional e derivativo na 

análise de desempenho.  

  

     (a) região de estabilização   (b) ganhos estáveis selecionados  

Figura 5.4: Valores dos ganhos do controlador PD que garantem a estabilidade do sistema 

com um disco em malha fechada para uma faixa de velocidades de rotação de 0 a 2080 rpm. 

5.1.2 Critério de desempenho 

Para os ganhos selecionados dentro da região de estabilização (Figura 5.4 (b)), varia-se 

o valor de DK  e PK  na Equação (3.29). Para cada valor destes ganhos, determina-se o valor 

máximo do módulo da função de transferência do sistema em malha fechada, i.e., a amplitude 

do pico de ressonância, rM  (a análise é limitada à faixa de frequências que contém o pico de 

ressonância, de modo que o pico de harmônica não seja considerado). A Figura 5.5 ilustra 
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como os ganhos proporcional e derivativo influenciam na amplitude do pico para as velocida-

des de rotação do eixo de 560, 1020, 1620 e 2080 (os valores de amplitude são traçados na 

forma de curvas de nível em função dos ganhos).  

 

     (a) Ω = 560 rpm     (b) Ω = 1180 rpm 

 

     (c) Ω = 1460 rpm     (d) Ω = 2080 rpm 

Figura 5.5: Valor esperado da amplitude do pico de ressonância em função dos valores dos 

ganhos do controlador.  

O ponto (0,0) na Figura 5.5 corresponde ao valor original da amplitude do pico de res-

sonância (sistema não controlado) e o valor dos ganhos escolhidos para a implantação do 

sistema de controle são os maiores possíveis de modo a não ocorrer saturação da porta de 
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saída D/A da placa de aquisição para cada caso. Observa-se, em todos os casos analisados, a 

mesma tendência de minimização do pico: 0DK  e 0PK .   

A fim de se implementar o sistema de controle, realimenta-se o programa em MatLab 

Simulink desenvolvido para excitação e aquisição da resposta do sistema (Figura 4.13) com as 

informações de deslocamento medido na direção horizontal (Figura 5.6). O sinal de controle é 

então somado ao de excitação (sinal chirp), conforme a configuração do sistema de controle 

realimentado apresentada na Figura 3.2. Assim como o filtro, o elemento derivativo também 

está no domínio discreto (tempo de amostragem é de 10
-3

 s). 

 

Figura 5.6: Programa em MatLab Simulink para excitação, controle e aquisição da resposta 

do sistema em malha fechada. 

Os ganhos escolhidos para cada velocidade de rotação do eixo (Figura 5.5) são então 

implementados, e as FRFs do sistema (não controlado e controlado), bem como o valor esti-

mado da amplitude do pico ressonância e o medido, são comparados (Figura 5.7). Os valores 

dos ganhos e a amplitude do pico são sumarizados na Tabela 5.2. 

Embora seja teoricamente possível reduzir a amplitude do pico a patamares em torno 

de -33 dB com a implantação do sistema de controle (Figura 5.5), na prática isto não ocorre 

devido a limitações físicas (tensão enviada ao drive dos atuadores não pode exceder ±10V). 

Neste sentido, a utilização de eletromagnetos com maior capacidade de atuação permitiria 

maior atenuação do nível de vibrações.      
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     (a) Ω = 560 rpm     (b) Ω = 1180 rpm 

 

     (c) Ω = 1460 rpm     (d) Ω = 2080 rpm 

Figura 5.7: Comparação entre a amplitude do pico de ressonância na direção horizontal 

(sistema não controlado, controlado e valor esperado). 

Tabela 5.2: Valores dos ganhos do controlador e amplitude do pico de ressonância. 

Ω 

[rpm] 

KD 

[V.s/mm] 

KP 

[V/mm] 

Mr não controlado 

[dB] 

Mr esperado 

[dB] 

Mr controlado 

[dB] 

560  -0,10 2 -29,55 -32,05 -31,56 

1180 -0,04 1 -28,21 -31,23 -29,76 

1460 -0,05 1 -27,84 -30,65 -29,12 

2080 -0,08 1 -26,66 -29,87 -29,09 

  

Observando-se a Figura 5.7, verifica-se maior atenuação do pico de ressonância para 

as velocidades de 560 e 2080 rpm (o que pode ser explicado pela adoção de valores mais ele-

vados dos ganhos do controlador) e, além disso, para estas velocidades, a diferença 
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percentual
4
 entre o valor medido do pico ( rM  controlado) em relação ao seu valor estimado 

( rM  esperado) foi menor (Tabela 5.3).  

  Tabela 5.3: Redução percentual estimada e medida para o pico de ressonância e erro entre o 

valor medido em relação ao estimado. 

Ω [rpm] Redução estimada [%] Redução real [%] Erro [%] 

560 25,0 20,7 5,8 

1180 29,4 16,3 18,4 

1460 27,6 13,7 19,3 

2080 30,9 24,4 9,4 

Uma hipótese para explicar o fato de o erro ser maior para Ω = 1180 e 1460 rpm (19,7 

e 24,3 Hz respectivamente) é que, para estas velocidades, o nível de vibração lateral do rotor é 

maior, pois o sistema opera em uma frequência de rotação mais próxima da que ocorre a res-

sonância (em torno de 22 Hz). Assim, por acreditar-se que a ação derivativa do MatLab 

Simulink não é capaz de derivar o sinal medido com precisão, tem-se maior erro entre o valor 

estimado de rM  e o medido quando o eixo gira à velocidades próximas da ressonância, pois a 

imprecisão gerada por esta ação torna-se mais expressiva (o valor do deslocamento medido é 

maior - Figura 5.6). 

No caso do deslocamento medido na direção vertical, as FRFs do sistema (não 

controlado e controlado) são ilustradas na Figura 5.8, e os valores do pico de ressonância são 

apresentados na Tabela 5.4. Para as velocidades de 1460 e 2080 rpm não se verificam varia-

ções significativas na amplitude do pico, o que não ocorre para as velocidades de 560 e 1180 

rpm (em torno de 50%).  Entretanto, dada a alta relação ruído/sinal, não é possível determinar 

o valor de rM  de forma precisa para esta direção, pois os picos de ressonância se apresentam 

distorcidos, e, uma vez que, para esta configuração do sistema, a qual possui 1 gdl, não há 

                                                           
4
 Neste trabalho, esta diferença é definida como “erro”, pois reflete quanto o valor medido do pico de 

ressonância difere em relação ao seu valor estimado. A convenção de sinais adotada para este 

parâmetro é erro>0 se o valor real (medido) for maior que o esperado (calculado) e erro<0 se o valor 

real for menor que o esperado. 
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acoplamento entre as direções e é de se esperar que a atenuação das vibrações na direção 

horizontal não interfira no comportamento do sistema na direção vertical.   

  
  (a) Ω = 560 rpm       (b) Ω = 1180 rpm 

  
   (c) Ω = 1460 rpm    (d) Ω = 2080 rpm 

Figura 5.8: Comparação entre a amplitude do pico de ressonância na direção vertical (sistema 

não controlado e controlado). 

Tabela 5.4: Amplitude do pico de ressonância (deslocamento na direção vertical). 

Ω [rpm] Mr não controlado [dB] Mr controlado [dB] Redução [%] 

560  -41,31 -48,63 56,9 

1180 -45,81 -42,76 -42,1 

1460 -44,22 -44,65 4,8 

2080 -46,99 -46,94 -0,6 
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5.2 Sistema rotativo com dois discos 

Nesta seção, os ganhos do controlador proporcional-derivativo que estabilizam o sis-

tema com dois discos e atenuam o seu nível de vibrações laterais são calculados, e a estratégia 

de controle é implantada experimentalmente. Ao final, testa-se uma estratégia de controle do 

tipo P (proporcional) e os resultados obtidos para este controlador são comparados com os 

resultados para o controlador PD.   

5.2.1 Análise de estabilidade 

Aplicando-se o Teorema 3.1 para o sistema com dois discos girando a velocidade de 

1770 rpm, obtêm-se as regiões de ganhos invariáveis apresentadas na Figura 5.9. Deste modo, 

tem-se o espaço formado pelos ganhos do controlador divido em regiões (I, II, III e IV) que 

resultam em um número fixo de pólos estáveis e instáveis para o sistema em malha fechada 

girando a esta velocidade.  

A linha reta foi obtida através da aplicação da Equação (3.12) e a curva através da 

Equação (3.13), as quais correspondem, respectivamente, a fronteira da raiz real (real root 

boundary - RRB) e a fronteira da raiz complexa (complex root boundary - CRB). No caso, a 

fim de se aplicar a Equação (3.12), considerou-se )0()1( PP   (pois o sistema foi exci-

tado em um faixa de frequências de 1 a 70 Hz) e, como 0)(lim   jP , a Equação (3.14) 

não é aplicável (fronteira da raiz infinita). 

 
Figura 5.9: Regiões de ganhos invariáveis para Ω = 1770 rpm (o pico observado para a 

frequência de 29,5 Hz é devido à harmônica da FRF – componente B na Figura 4.18 (a)).  
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Observando-se a Figura 5.9, verifica-se que, ao contrário do sistema com um disco, 

em que fronteira da raiz complexa está abaixo da fronteira real (Figura 5.1), a curva corres-

pondente à CRB encontra-se acima da linha da RRB. Além disso, nota-se que a curva da CRB 

forma um loop, iniciando-se na frequência de 23,5 Hz e completando o envolvimento na fre-

quência de 28,5 Hz.  

Estes valores de frequência equivalem, respectivamente, ao valor da frequência em 

que ocorrem o primeiro e segundo picos de ressonância decorrentes da bipartição do pico cor-

respondente ao primeiro modo de vibrar do sistema (Figura 4.19 (a)), a qual ocorre quando o 

sistema está girando e é consequência do efeito giroscópico. Assim, tem-se que o loop 

formado pela CRB é decorrente deste fenômeno, pois os pontos que o constituem são os 

correspondentes à faixa de frequências situada entre o primeiro e o segundo picos associados 

ao primeiro modo de vibrar do sistema. 

Para as velocidades do eixo de 0, 740, 1620 e 2080 rpm, têm-se as regiões de ganhos 

invariáveis apresentadas na Figura 5.10. No caso, nota-se que, para o rotor a 0 rpm, a sua res-

pectiva região de ganhos invariáveis não apresenta loop, o que se deve ao fato de que, para o 

sistema parado, não ocorre bipartição do pico de ressonância (Figura 4.18). Além disso, veri-

fica-se que o tamanho do loop aumenta conforme a velocidade de rotação. De modo a se 

testar a estabilidade do sistema em malha fechada, seis conjuntos de ganhos foram tomados na 

Figura 5.10 - pontos A, B, C, D, E e F (Tabela 5.5).  

 

Figura 5.10: Regiões de ganhos invariáveis para Ω = 0, 740, 1620 e 2080 rpm. 
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Tabela 5.5: Conjuntos de ganhos selecionados na Figura 5.10. 

Ponto A B C D E F 

DK  [V.s/mm] -2 -1.2 -0.4 0.019 0.5 1 

PK  [V/mm] 250 200 130 75,18 -20 -90 

Para cada conjunto de ganhos da Figura 5.10, tem-se os seus respectivos contornos de 

Nyquist apresentados na Figura 5.11. Para os pontos A, B, C e D, verifica-se que o sistema 

em malha fechada é instável para todas as velocidades de rotação consideradas, pois o con-

torno de Nyquist envolve o ponto (-1,0) em todos os casos.  

Nota-se que, quando o conjunto de ganhos testados encontra-se dentro de um loop 

para certa velocidade, o contorno de Nyquist apresenta um envolvimento adicional, sendo que 

para o ponto D, o qual está sobre o loop formado pela fronteira da raiz complexa do sistema a 

740 rpm, este envolvimento adicional intercepta o ponto (-1,0) para o sistema nesta veloci-

dade (Figura 5.11 (d)).  

Para o caso do ponto E, o qual está situado acima da RRB e abaixo da CRB para todas 

as velocidades consideradas, tem-se que o sistema em malha fechada é estável (Figura 5.11 

(e)). Para o ponto, F, o qual está abaixo da RRB, o sistema em malha fechada é instável 

(Figura 5.11 (f)).  

Deste modo, tendo-se em vista os resultados obtidos através do Critério de Nyquist e 

sabendo-se que, se um ponto dentro de uma região de ganhos estabiliza o sistema, então todos 

os outros pontos situados dentro desta mesma região também possuem essa propriedade; tem-

se que a região III da Figura 5.9, i.e., aquela situada acima da RRB e abaixo da RRB 

(excluindo-se o loop) corresponde à região de estabilização. 

Assim, sabendo-se que a região III é a que estabiliza o sistema o sistema em malha 

fechada, calculam-se as regiões de ganhos invariáveis para cada uma das FRFs apresentadas 

na Figura 4.18 (a). Determinando-se a intersecção entre a área situada acima da RRB e abaixo 

da CRB para cada uma destas regiões (excluindo-se o loop), tem-se uma região que garante a 

estabilidade do sistema com dois discos em malha fechada para a faixa de velocidades de 

rotação do eixo considerada, 0 a 2080 rpm, apresentada na Figura 5.12 (a).  
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Conhecidos os ganhos estáveis, selecionam-se ganhos na região de estabilização 

(Figura 5.12 (b)), os quais assumem valores tais que 25,025,0  DK  e 33  PK . A 

adoção de valores mais elevados resulta na saturação da porta de saída D/A da placa de 

aquisição, sendo, por isso, considerados apenas estes intervalos de valores para os ganhos 

proporcional e derivativo na análise de desempenho.  

  
     (a) ponto A      (b) ponto B 

  
     (c) ponto C      (d) ponto D 

  
     (e) ponto E      (f) ponto F 

Figura 5.11: Contornos de Nyquist para os conjuntos de ganhos selecionados na Figura 5.10. 
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     (a) região de estabilização      (b) ganhos estáveis selecionados  

Figura 5.12: Valores dos ganhos do controlador PD que garantem a estabilidade do sistema 

com dois discos em malha fechada para uma faixa de velocidades de rotação de 0 a 2080 rpm.  

5.2.2 Critério de desempenho 

Para os ganhos selecionados dentro da região de estabilização (Figura 5.12 (b)), varia-

se o valor de DK  e PK  na Equação (3.29). Para cada valor destes ganhos, determina-se o 

valor máximo do módulo da função de transferência do sistema em malha fechada (esta aná-

lise é limitada a faixa de frequências que contém os dois picos correspondentes ao 1º modo de 

vibrar do sistema, sendo a variável rM  correspondente a amplitude do maior dos dois picos). 

Assim, têm-se os valores esperados de rM  obtidos através de simulação em computador 

(Figura 5.13).  

Observando-se a Figura 5.13, verifica-se que para as velocidades abaixo da primeira 

velocidade crítica (Ω = 280 e 740 rpm), i.e., abaixo da velocidade correspondente ao primeiro 

pico de ressonância, a amplitude do maior dos dois picos tende a reduzir quando 0DK  e 

0PK . Para Ω = 1620 rpm (27 Hz), a qual é uma velocidade intercrítica  (para este valor de 

frequência, a o valor da amplitude correspondente da FRF está situado entre os dois picos de 

ressonância), tem-se uma tendência de redução aproximadamente simétrica em relação à reta 

03,0DK  para o ganho derivativo e, para o ganho proporcional, o valor de rM  diminui 

para 0PK . Finalmente, para Ω = 2080 rpm (velocidade supercrítica) tem-se uma inversão 

na tendência de redução do maior dos dois picos de ressonância para o ganho derivativo 

quando comparada à tendência para as velocidades subcríticas. Para esta velocidade, o pico 
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diminui quando 0DK  e, no caso do ganho proporcional, a tendência é a mesma que a 

verificada para as demais rotações ( 0PK ).   

   

     (a) Ω = 280 rpm     (b) Ω = 740 rpm 

   

     (c) Ω = 1620 rpm     (d) Ω = 2080 rpm 

Figura 5.13: Valor esperado da amplitude do maior dos dois picos correspondentes ao 1º 

modo de vibrar do sistema em função dos valores dos ganhos do controlador.  

Implementado-se experimentalmente os ganhos escolhidos na Figura 5.13, os quais 

são os maiores possíveis de forma a não ocorrer saturação da porta de saída D/A da placa de 

aquisição, tem-se a comparação entre as FRFs do sistema (não controlado e controlado) 

apresentada na Figura 5.14 (uma vez que o pico de ressonância correspondente ao 2º modo de 

vibrar do sistema não pode ser visualizado com clareza, não é possível verificar alguma 
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influência da estratégia de controle para este modo, sendo, assim, a análise limitada ao 

primeiro modo). Os valores dos ganhos e da amplitude do maior dos dois picos de ressonância 

são sumarizados na Tabela 5.6.  

  

     (a) Ω = 280 rpm     (b) Ω = 740 rpm 

  

     (c) Ω = 1620 rpm     (d) Ω = 2080 rpm 

Figura 5.14: Comparação entre a amplitude do pico de ressonância na direção horizontal 

(sistema não controlado, controlado e valor esperado). 

Tabela 5.6: Valores dos ganhos do controlador e amplitude do maior pico de ressonância. 

Ω 

[rpm] 

KD 

[V.s/mm] 

KP 

[V/mm] 

Mr não controlado 

[dB] 

Mr esperado 

[dB] 

Mr controlado 

[dB] 

280  0,08 -1,0 -25,09 -26,34 -27,53 

740 0,05 -2,0 -26,50 -27,73 -30,12 

1620 -0,025 -1,0 -28,54 -29,13 -29,22 

2080 -0,05 -2,0 -28,95 -29,37 -29,66 
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Observando-se a Figura 5.14, verifica-se que, para as velocidades subcríticas, o pri-

meiro pico é maior que o segundo. Para a velocidade intercrítica, os dois picos têm 

aproximadamente a mesma amplitude e, por fim, para a supercrítica, observa-se uma inversão 

no comportamento da amplitude dos dois picos em relação ao observado para as velocidades 

subcríticas: o segundo pico torna-se maior que o primeiro (este fenômeno pode ser mais bem 

observado na Figura 4.18 (a) e (c)). 

Além disso, analisando os gráficos da FRF não controlada e controlada observa-se, 

para todos os casos, uma relação conflitante entre a amplitude dos dois picos: o sistema de 

controle reduz a amplitude do maior; entretanto, em contrapartida, a amplitude do menor dos 

dois picos aumenta quando da implantação do controle PD.  

Desta forma, pelo fato de a redução da amplitude de um pico implicar no aumento da 

amplitude do outro e, uma vez que, para as velocidades Ω = 1620 e 2080 rpm, a amplitude 

dos dois picos não difere significativamente, o controle PD se mostra pouco eficiente neste 

caso, sendo mínima a diferença entre os valores de rM  não controlado e controlado.  

Já para as velocidades Ω = 280 e 740 rpm, em que há grande diferença entre as am-

plitudes dos picos, o sistema de controle se faz efetivo, havendo, todavia, um erro 

considerável entre os valores estimados e medidos (Tabelas 5.6 e 5.7). Assim, como para o 

sistema com um disco, o valor deste parâmetro aumenta consideravelmente quando o sistema 

gira a velocidades mais próximas daquela em que ocorre a ressonância (para Ω = 1620 e 2080 

rpm, não é possível verificar esta tendência do valor do erro, pois, para estas velocidades, os 

dois picos de ressonância têm amplitudes muito próximas, sendo o controle pouco efetivo). 

  Tabela 5.7: Redução percentual estimada e medida para o maior pico de ressonância e erro 

entre o valor medido em relação ao estimado. 

Ω [rpm] Redução estimada [%] Redução real [%] Erro [%] 

280 13,4 24,5 -12,8 

740 13,2 34,1 -24,1 

1620 6,6 7,5 -1,0 

2080 4,7 7,8 -3,3 
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A relação conflitante existente entre a amplitude dos dois picos sugere que os resulta-

dos obtidos para as FRFs controladas na Figura 5.14 não podem ser aprimorados de forma 

significativa, mesmo com o uso de atuadores mais potentes (a redução de um pico acarreta no 

aumento do outro). A Figura 5.15 ilustra o comportamento da magnitude de cada um dos dois 

picos individualmente em função dos ganhos do controlador, permitindo visualizar que a 

tendência de redução de ambos os picos de ressonância é a mesma para o ganho proporcional; 

entretanto, para o ganho derivativo, a tendência é sempre oposta: os valores deste ganho que 

atenuam um pico implicam, invariavelmente, no aumento do outro pico.  

   

     (a) Ω = 280 rpm 

  

(b) Ω = 740 rpm 

Figura 5.15: Amplitudes do primeiro e segundo picos de ressonância correspondentes ao 1º 

modo de vibrar do sistema em função dos valores dos ganhos do controlador. 
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     (c) Ω = 1620 rpm 

  

     (d) Ω = 2080 rpm 

Figura 5.15: Amplitudes do primeiro e segundo picos de ressonância correspondentes ao 1º 

modo de vibrar do sistema em função dos valores dos ganhos do controlador (cont.).  

Uma interpretação para este efeito antagônico do ganho DK  é o fato de a ação deriva-

tiva ser uma ação antecipativa, i.e., ela leva em conta a tendência do sistema. Observando-se a 

Figura 4.18, verifica-se que, para a direção horizontal, a tendência apresentada pela FRF do 

sistema é que o primeiro pico de ressonância diminui à medida que o segundo aumenta.  

Os valores estimados para o pico #1 e #2 na Figura 5.15 são apresentados na Tabela 

5.8. Novamente, verifica-se que quando há uma pequena variação na amplitude do pico, o 

erro da estimativa é pequeno (velocidades de Ω = 1620 e 2080 rpm – Tabela 5.8). Quando a 

variação é significativa, o erro observado passa a ser considerável. Entretanto, apesar do erro 
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entre o valor medido para cada um dos dois picos e o calculado, a tendência de variação sem-

pre foi condizente com o observado na prática.  

Além disso, quando a tendência estimada é de aumento da magnitude do pico, na prá-

tica, este aumento é sempre maior que o estimado e, nos casos em que a variação estimada é 

negativa, isto é, espera-se uma redução na amplitude do pico, a amplitude do pico é sempre 

menor que a estimada (ou seja, a redução real do pico é maior que a calculada). 

Tabela 5.8: Amplitude do pico #1: valores esperados e medidos.  

Ω 

[rpm] 

Não controlado 

[dB] 

Esperado 

[dB] 

Controlado 

[dB] 

Var. estimada 

[%] 

Var. real 

[%] 

Erro 

[%] 

280  -25,09 -26,34 -27,53 -13,4 -24,5 -12,8 

740 -26,50 -27,73 -30,42 -13,2 -36,3 -26,6 

1620 -29,39 -29,28 -29,22 1,3 2,0 0,7 

2080 -29,85 -29,73 -29,66 1,4 2,2 0,8 

Tabela 5.9: Amplitude do pico #2: valores esperados e medidos.  

Ω 

[rpm] 

Não controlado 

[dB] 

Esperado 

[dB] 

Controlado 

[dB] 

Var. estimada 

[%] 

Var. real 

[%] 

Erro 

[%] 

280  -33,60 -31,63 -29,47 25,5 60,9 28,2 

740 -31,87 -31,74 -30,12 1,5 22,3 20,5 

1620 -28,54 -29,13 -31,51 -6,6 -29,0 -24,0 

2080 -28,95 -29,38 -31,11 -4,8 -22,0 -18,1 

O fato de o controlador PD ter se mostrado limitado para o controle do 1º modo de vi-

brar do sistema (comportamento conflitante para a ação derivativa), motiva a implantação de 

uma estratégia de controle que emprega apenas a ação proporcional (controle do tipo P). 

Embora este tipo de controlador não seja capaz de modificar o amortecimento do sistema, ele 

permite alterar sua rigidez, sendo, assim, também capaz de atenuar vibrações e, no caso, para 

este controle, a variação da magnitude dos picos de ressonância apresenta sempre a mesma 

tendência, i.e., 0PK . Na próxima seção, um controlador P é implantado e os resultados são 

comparados (sistema não controlado e controle PD). 
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5.2.3 Comparação com um controle do tipo P 

Para um controle do tipo P, a tendência de variação da amplitude do pico é apresen-

tada na Figura 5.16. Novamente, rM  representa a amplitude do maior dos dois picos 

correspondentes ao primeiro modo de vibrar do sistema.  Conforme esperado, tendo em vista 

a análise apresentada na Figura 5.15, a magnitude de rM  reduz à medida que o valor do ga-

nho proporcional decresce. Além disso, destaca-se que, para o controlador P, o sistema é 

estável para a faixa de valores 842  PK  (Figura 5.12). 

  
     (a) Ω = 280 rpm     (b) Ω = 740 rpm 

  

     (c) Ω = 1620 rpm     (d) Ω = 2080 rpm 

Figura 5.16: Valor esperado para o maior dos dois picos correspondentes ao 1º modo de 

vibrar do sistema em função dos valores do ganho (controle do tipo P).  

O valor escolhido para o ganho proporcional foi o maior possível de forma que não 

ocorresse a saturação da porta de saída D/A da placa de aquisição e os resultados obtidos para 

o controle P são comparados na Figura 5.17. A Tabela 5.10 sumariza os valores estimados 
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para rM  na Figura 5.16 e o valor medido experimentalmente para este parâmetro quando da 

implantação do controle.  

  

     (a) Ω = 280 rpm     (b) Ω = 740 rpm 

  

     (c) Ω = 1620 rpm     (d) Ω = 2080 rpm 

Figura 5.17: Comparação entre a amplitude do pico de ressonância na direção horizontal para 

o sistema não controlado e controlado (controle do tipo PD e P).  

Observando-se a Figura 5.17, verifica-se, conforme esperado, que o controlador P foi 

capaz de atenuar a amplitude dos dois picos de ressonância, não apresentando o inconveniente 

do controlador PD de amplificar um dos picos e, uma vez que a ação derivativa não foi em-

pregada, foi possível adotar-se valores mais elevados para o ganho proporcional em 

comparação com aqueles quando havia o ganho derivativo (Tabelas 5.6 e 5.10). Além disso, 

este controlador mostrou-se mais efetivo que o proporcional-derivativo do ponto de vista de 

atenuação de vibrações, especialmente para as velocidades de 1620 e 2080 rpm, em que a 

amplitude dos dois picos de ressonância é aproximadamente igual (Tabela 5.11).  
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Tabela 5.10: Valor do ganho proporcional adotado para o controle do sistema e amplitude do 

maior pico de ressonância. 

Ω 

[rpm] 

KP 

[V.s/mm] 

Mr não controlado 

[dB] 

Mr esperado 

[dB] 

Mr controlado 

[dB] 

280  -7,5 -24,85 -28,52 -31,69 

740 -8,0 -26,00 -30,29 -33,58 

1620 -6,0 -28,70 -30,29 -32,80 

2080 -9,0 -28,95 -31,36 -34,16 

 

Tabela 5.11: Comparação entre a amplitude do maior pico de ressonância para o sistema não 

controlado e controlado (controle do tipo PD e P). 

Ω 

[rpm] 

Não controlado 

[dB] 

Controle PD 

[dB] 

Controle P 

[dB] 

Var. controle PD 

[%] 

Var. controle P 

[%] 

280  -24,85 -27,53 -31,69 -26,5 -54,5 

740 -26,00 -30,12 -33,58 -37,8 -52,1 

1620 -28,70 -28,87 -32,80 -1,9 -37,6 

2080 -28,95 -29,66 -34,16 -7,8 -45,1 

Para as velocidades de 280, 740 e 2080 rpm, foi possível uma atenuação de rM  em 

torno de 50 % com o uso do controlador proporcional. Para Ω = 1620 rpm, a redução foi me-

nos expressiva devido à adoção de um valor menor para o ganho PK (ao girar a esta 

velocidade, o sistema vibra mais, sendo, assim, o deslocamento medido maior e, consequen-

temente, o valor adotado para o ganho do controlador deve ser menor, a fim de se evitar 

exceder a tensão de saturação).    

Em relação ao erro, não se verificaram grandes variações de seu valor de acordo com a 

velocidade de rotação do eixo: em todos os casos analisados, o valor deste parâmetro esteve 

na faixa de -27 a -32% (Tabela 5.12). Este fato reforça a hipótese de que a ação derivativa do 

MatLab Simulink não é capaz de derivar o sinal medido com precisão, pois, para o sistema 

com um disco, em que se adotou um controlador PD, o erro foi maior nas velocidades 

próximas a ressonância (as quais resultam em maior deslocamento, tornando uma imprecisão 

gerada pela ação derivativa mais expressiva), conforme mostrado pela Tabela 5.3. 
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  Tabela 5.12: Redução percentual estimada e medida para o maior pico de ressonância e erro 

entre o valor medido em relação ao estimado (controle do tipo P). 

Ω [rpm] Redução estimada [%] Redução real [%] Erro [%] 

280 34,5 54,5 -30,6 

740 39,0 58,2 -31,5 

1620 16,7 37,6 -25,1 

2080 24,2 45,1 -27,6 

Também se destaca que o fato de haver um erro expressivo entre os valores estimados 

e medidos para rM  (Tabelas 5.10 e 5.12), pode ser devido às correntes parasitas, responsá-

veis pela redução do pico de ressonância quando se compara o sistema parado e em 

movimento (Figuras 4.15 e 4.18): ao se simular o comportamento do rotor com a implantação 

do sistema de controle, este fenômeno não é computado, o que poderia implicar na discrepân-

cia observada entre os valores estimados (calculados através de simulação numérica) e os 

medidos para o pico de ressonância. 

Uma vez conhecidas as influências do sistema de controle na direção horizontal, anali-

sam-se as FRF do sistema para a direção vertical e para os deslocamentos medidos em ambas 

as direções pelos sensores #2 (vide posicionamento dos sensores ilustrado na Figura 4.6). Para 

o deslocamento medido na direção vertical, têm-se as FRFs apresentadas pela Figura 5.18. 

Nota-se que, para esta direção, o segundo pico de ressonância é sempre maior que o primeiro 

(Figuras 4.18 (b) e (d)) e a tendência observada para os dois picos é a mesma: a amplitude de 

ambos aumenta à medida que a velocidade de rotação é maior. Acredita-se que pelo fato de 

ambos os picos apresentarem esta mesma tendência (maior amplitude para velocidades de 

rotação mais altas) tem-se que a implantação do controle PD, diferentemente para a direção 

horizontal, em que a atenuação de um pico implicava no aumento do outro, resultou na 

redução de ambos os picos (Figura 5.18).  

Para a velocidade de 280 rpm, este efeito não é verificado, dada a distorção da forma 

do pico de ressonância (não permitindo uma averiguação precisa de sua magnitude); con-

tundo, para as demais velocidades, é possível verificar que de fato ambos os picos foram 

atenuados. Todavia, apesar de não ter sido verificado o efeito conflitante causado pela ação 

derivativa (aumento de um pico implicar na redução do outro), o controlador P, em 
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comparação ao PD, novamente se mostrou mais eficiente (Tabela 5.13), tendo permitido uma 

atenuação de vibrações consideravelmente mais expressiva também na direção vertical.  

  
     (a) Ω = 280 rpm     (b) Ω = 740 rpm 

  
     (c) Ω = 1620 rpm     (d) Ω = 2080 rpm 

Figura 5.18: Comparação entre a amplitude do pico de ressonância na direção vertical para o 

sistema não controlado e controlado (controle do tipo PD e P) – sensor #1.  

Tabela 5.13: Comparação entre a amplitude do maior pico de ressonância para o sistema não 

controlado e controlado (controle do tipo PD e P) – direção vertical (sensor #1). 

Ω 

[rpm] 

Não controlado 

[dB] 

Controle PD 

[dB] 

Controle P 

[dB] 

Var. controle PD 

[%] 

Var. controle P 

[%] 

280  -36,27 -33,80 -37,97 32,9 -17,8 

740 -32,52 -32,90 -36,06 -4,3 -33,5 

1620 -30,92 -32,18 -34,28 -13,5 -32,1 

2080 -31,11 -32,13 -36,38 -11,1 -45,5 
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Para o deslocamento medido na direção horizontal pelo sensor #2, têm-se as FRFs 

apresentadas pela Figura 5.19. Assim como para o deslocamento horizontal medido pelo sen-

sor #1, nota-se uma tendência oposta na variação dos picos de ressonância (a magnitude do 

primeiro diminui enquanto a do segundo cresce à medida que a velocidade de rotação au-

menta). Da mesma forma, conforme observado na Figura 5.17, o controle PD resultou na ate-

nuação do pico de maior amplitude e amplificação do menor amplitude, tendo sido o contro-

lador P mais efetivo (Tabela 5.14). 

  
     (a) Ω = 280 rpm     (b) Ω = 740 rpm 

  
     (c) Ω = 1620 rpm     (d) Ω = 2080 rpm 

Figura 5.19: Comparação entre a amplitude do pico de ressonância na direção horizontal para 

o sistema não controlado e controlado (controle do tipo PD e P) – sensor #2.  

Finalmente, para o deslocamento medido na direção vertical pelo sensor #2, têm-se as 

FRFs apresentadas pela Figura 5.20. Para esta direção, assim como verificado para o sensor 

#1, acredita-se que pelo fato de a magnitude de os dois picos de ressonância apresentar a 

mesma tendência (suas amplitudes aumentam à medida que o rotor gira mais rapidamente), o 

controle PD se mostrou capaz de reduzir ambos os picos. Contudo, assim como para os deslo-



Buttini, T. M.                67 

 

 

 

camentos na direção horizontal e para o deslocamento na vertical medido pelo sensor #1, 

maior atenuação de vibrações foi obtida com o controle P (Tabela 5.15). 

Tabela 5.14: Comparação entre a amplitude do maior pico de ressonância para o sistema não 

controlado e controlado (controle do tipo PD e P) – direção horizontal (sensor #2). 

Ω 

[rpm] 

Não controlado 

[dB] 

Controle PD 

[dB] 

Controle P 

[dB] 

Var. controle PD 

[%] 

Var. controle P 

[%] 

280  -25,89 -28,03 -32,71 -21,8 -54,4 

740 -27,21 -30,86 -34,27 -34,3 -55,6 

1620 -29,13 -29,63 -33,39 -5,6 -38,8 

2080 -29,38 -30,61 -34,93 -13,2 -47,2 

  
     (a) Ω = 280 rpm     (b) Ω = 740 rpm 

  
     (c) Ω = 1620 rpm     (d) Ω = 2080 rpm 

Figura 5.20: Comparação entre a amplitude do pico de ressonância na direção vertical para o 

sistema não controlado e controlado (controle do tipo PD e P) – sensor #2.  
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Tabela 5.15: Comparação entre a amplitude do maior pico de ressonância para o sistema não 

controlado e controlado (controle do tipo PD e P) – direção vertical (sensor #2). 

Ω 

[rpm] 

Não controlado 

[dB] 

Controle PD 

[dB] 

Controle P 

[dB] 

Var. controle PD 

[%] 

Var. controle P 

[%] 

280  -33,90 -31,23 -35,52 36,0 -17,0 

740 -30,03 -30,49 -33,85 -5,2 -35,6 

1620 -28,59 -29,86 -31,81 -13,6 -31,0 

2080 -28,64 -29,72 -33,83 -11,7 -45,0 

Os resultados apresentados na Figuras 5.17 a 5.20, em que foram comparadas uma 

estratégia de controle PD e P, mostram que, na prática, apesar de contra-intuitivo, o 

controlador proporcional foi mais efetivo. Embora, em teoria, o controlador proporcional-

derivativo seja mais eficiente que o proporcional do ponto de vista de atenuação de vibrações 

(uma vez que a ação derivativa permite aumento de amortecimento), a limitação existente dos 

valores máximos de seus ganhos que podem ser implementados na prática, devido à saturação 

da porta de saída da placa de aquisição, justifica a maior atenuação de vibrações obtida com o 

controlador proporcional (para o qual se pode adotar ganhos mais elevados).       

5.3 Comparação com o critério de estabilidade de Routh-Hurwitz 

Através da Decomposição-d, determinaram-se os ganhos estáveis de um controlador 

do tipo PD a partir da resposta em frequência de um sistema rotativo levantada experimental-

mente. Tradicionalmente, dado um sistema linear e invariante no tempo (LTI) e um 

controlador, pode-se conhecer, a partir de seu modelo matemático, o conjunto de todos os 

ganhos do controlador que estabilizam o sistema em malha fechada por meio da aplicação do 

critério de estabilidade de Routh-Hurwitz (Routh, 1892; Hurwitz, 1895). A partir do polinô-

mio característico do sistema em malha fechada, este critério permite calcularem-se condições 

necessárias e suficientes para que o sistema em malha fechada seja estável. Assim, é possível 

conhecerem-se as faixas de valores dos ganhos do controlador considerado que satisfazem 

este requisito. 

 Neste sentido, a fim de se comparar a Decomposição-d com o critério de Routh-

Hurwitz, o qual é amplamente empregado no contexto da teoria de controle clássico (Dorf e 

Bishop, 2009), ajusta-se um modelo matemático à resposta do sistema com um disco obtida 
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experimentalmente para a velocidade de rotação do eixo de 880 rpm. Através da tentativa e 

erro, determina-se que a FRF do sistema pode ser aproximada por um sistema de quarta or-

dem, cujos parâmetros são estimados com o auxílio da ferramenta ident do MatLab. A 

função de transferência (modelo ajustado) no domínio da variável de Laplace é dada pela 

Equação (5.2), e a Figura 5.21 apresenta uma comparação entre a resposta em frequência ex-

perimental para a velocidade considerada e a obtida através do modelo ajustado. 

 
7500501,308542,110735,110858,4

130120,0102,9
)(
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24










ssss

ss
sP  (5.2)    

Tendo-se em mãos um modelo matemático, tem-se por objetivo comparar a região de 

estabilização obtida através da Decomposição-d para Ω = 880 rpm (região II da Figura 5.1) 

com uma região de ganhos estáveis no plano de ganhos do controlador calculada através do 

critério de estabilidade de Routh-Hurwitz. Uma vez que o modelo ajustado é bastante pró-

ximo da resposta medida experimentalmente, espera-se que este critério conduza a uma região 

de estabilização com o mesmo aspecto da apresentada na Figura 5.1 e que as curvas que a 

delimitam sejam aproximadamente idênticas às fronteiras da raiz real e complexa (RRB e 

CRB respectivamente).  

 

Figura 5.21: Comparação entre a FRF experimental e modelo ajustado (Ω = 880 rpm).  
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Denotando-se a Equação (5.2) conforme apresentado pela Equação (5.3) 
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e, a partir do polinômio característico do sistema (definido pela Equação (3.9)), tem-se que o 

polinômio característico do sistema em malha fechada escrito no domínio s através da função 

de transferência ajustada empiricamente é dado pela Equação (5.4)  
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Equivalentemente 
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A partir da Equação (5.5), tem-se a disposição de Routh-Hurwitz (Dorf e Bishop, 

2009) apresentada na Tabela 5.16, cuja primeira coluna corresponde a cinco condições neces-

sárias e suficientes para que o sistema em malha fechada seja estável (Equações (5.6) a 

(5.10)). 

Tabela 5.16: Disposição de Routh-Hurwitz para o polinômio característico da Equação (5.5).  
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Expandindo-se os termos das Equações (5.8) e (5.9), tem-se que as mesmas podem ser 

escritas de forma genérica conforme as Equações (5.11) e (5.12) respectivamente 
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em que  e são constantes associadas aos parâmetros da função de transferência da planta. 

A primeira condição (Equação (5.6)), a qual independe dos parâmetros do controlador, 

é verdadeira; as demais (Equações (5.7) a (5.10)), as quais são função dos ganhos proporcio-

nal e derivativo, são apresentadas graficamente no plano ),( PD KK , conforme a Figura 5.22. 

Assim, pode-se comparar este resultado, decorrente do critério de estabilidade de Routh-

Hurwitz, com o obtido através da Decomposição-d (Figura 5.23).   

 

Figura 5.22: Representação gráfica das condições necessárias e suficientes para estabilidade 

do sistema em malha fechada calculadas a partir do critério de Routh-Hurwitz (a área 

hachurada corresponde à região de estabilização). 

Observando-se a Figura 5.23, tem-se que a região de estabilização obtida em ambos os 

casos apresenta o mesmo aspecto, havendo uma pequena divergência entre a curva da CRB e 

a obtida através da Equação (5.9), o que se deve ao fato de esta última ter sido baseada em um 

modelo ajustado, cuja dinâmica é aproximadamente igual à do sistema medida experimental-

mente (Figura 5.21). Este resultado é inédito na literatura, uma vez que não se verifica 
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trabalhos anteriores que contemplem uma comparação entre regiões de estabilização calcula-

das através da Decomposição-d e do critério de estabilidade de Routh-Hurwitz, e as 

vantagens e desvantagens observadas entre ambas as técnicas são sumarizadas na Tabela 5.17.  

      

     (a) Decomposição-d    (b) Routh-Hurwitz 

Figura 5.23: Comparação entre o resultado obtido através da Decomposição-d (baseado na 

resposta em frequência experimental do sistema) e o obtido através do critério de Routh-

Hurwitz (baseado em um modelo ajustado) para Ω = 880 rpm. 

Tabela 5.17: Vantagens e desvantagens do critério de estabilidade de Routh-Hurwitz em 

relação à Decomposição-d para o cálculo dos ganhos estáveis de um sistema LTI.  

Técnica Vantagens Desvantagens 

Critério de 

estabilidade de 

Routh-Hurwitz 

 Não requer teste de estabili-

dade para cada uma das regi-

ões obtidas (basta determinar a 

intersecção entre as mesmas) 

 Requer um modelo matemático 

da planta em estudo 

 O cálculo da região de estabiliza-

ção é pouco prático 

 

Decomposição-d 

 Livre de modelos matemáticos 

 Tende a ser mais precisa por 

não ser baseada em hipóteses 

simplificadoras (as quais são 

inerentes no processo de mo-

delagem) 

 Pode ser facilmente implemen-

tada através de um algoritmo 

 A resposta em frequência medida 

restringe-se a uma faixa de fre-

quências limitada, podendo com-

prometer a efetividade (conjunto 

de ganhos estáveis pode ser de-

terminado de forma parcial) 

 Requer teste de estabilidade para 

cada uma das regiões obtidas 

Acredita-se que, embora a principal vantagem da Decomposição-d seja não requerer o 

modelo matemático da planta considerada, ela também se mostra mais interessante que o cri-

tério de Routh-Hurwitz nos casos em que o modelo do sistema é conhecido, pois conforme 
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pode ser constatado ela pode ser facilmente implementada computacionalmente, ao contrário 

deste último, cuja aplicação para a determinação de regiões de estabilização no espaço de ga-

nhos do controlador é pouco prática (em se tratando de um sistema de ordem mais elevada, 

este fato torna-se ainda mais evidente, uma vez que os termos presentes na disposição de 

Routh-Hurwitz apresentariam maior complexidade, demandando mais tempo por parte do 

projetista na determinação do conjunto de ganhos estáveis). Por fim, nos casos em que se têm 

medições de resposta em frequência muito ruidosas, pode ser interessante ajustar um modelo 

a FRF da planta e, em seguida, utilizar a Decomposição-d para o cálculo da região de estabi-

lização a partir deste modelo, de forma que a efetividade desta técnica não seja 

comprometida. 
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Capítulo 6 

 

Algoritmo de autoidentificação 

 

Neste capítulo, a técnica de controle estudada é implementada de forma automática 

para o sistema com dois discos por meio de um algoritmo (algoritmo de autoidentificação) 

que identifica a FRF do sistema e, a partir dela, obtém os ganhos ótimos do controlador (con-

trole PD e P) visando redução do pico de ressonância. Este algoritmo é implementado através 

do aplicativo MatLab, sendo a aquisição da resposta e controle do sistema executados em 

tempo real através da ferramenta Simulink, e o cálculo dos valores dos ganhos estáveis que 

minimizam o pico de ressonância feito através de um código desenvolvido no editor do apli-

cativo.  

Os resultados obtidos a cada operação realizada pelo algoritmo podem ser visualizados 

através de uma interface gráfica desenvolvida utilizando-se a ferramenta GUI e, desta forma, 

através de uma técnica para projeto de sistemas de controle livre de modelos matemáticos e de 

sua implementação de forma automática através do algoritmo de autoidentificação proposto, 

realiza-se o controle autônomo de vibrações do sistema rotativo para a configuração com dois 

discos utilizando-se um controlador do tipo PD e, posteriormente, um controlador P.   

6.1 Fluxograma do algoritmo 

O fluxograma do algoritmo de autoidentificação é ilustrado na Figura 6.1. Inicial-

mente, uma sub-rotina denominada FRF é executada (Figura 6.2). Ela é responsável por 

enviar aos atuadores eletromagnéticos o sinal chirp utilizado para excitar o sistema (Figura 

4.11) e executar a aquisição de sua resposta (deslocamento do eixo) enquanto o sinal de exci-

tação é transmitido. Tal procedimento é realizado em tempo real através da ferramenta 
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Simulink (Figura 5.6) e, ao final de 40 s (período total de excitação), a FRF do sistema é cal-

culada através do estimador )(1 H  (Maia e Silva, 1997). 

Identificada a resposta em frequência do sistema, uma sub-rotina denominada 

calculo_ganhos, responsável pela obtenção dos ganhos ótimos do controlador visando 

atenuação de vibrações, é executada (Figura 6.3). Embora ela calcule a região de estabilização 

do sistema, faz-se necessário conhecer de antemão os ganhos que estabilizam o sistema, pois 

o algoritmo não testa a estabilidade de cada uma das regiões de ganhos invariáveis calculadas 

através do Teorema 3.1 (Figuras 5.10 e 5.11), não sendo capaz de determinar os ganhos que 

estabilizam o sistema. 

Uma vez que se têm em mãos os valores dos ganhos que estabilizam o sistema (deter-

minados no Capítulo 5 – Figura 5.12), a sub-rotina calculo_ganhos determina o valor do 

pico de ressonância, Mr, em função dos mesmos. Em seguida, define-se uma faixa de valores 

para os ganhos, KD_TESTE e KP_TESTE, e, para esta faixa, determinam-se os valores dos ganhos 

proporcional e derivativo que resultam na menor amplitude de Mr (ganhos ótimos).  

No caso, adota-se um passo de 0,025 para o vetor KD_TESTE e de 0,5 para o vetor 

KP_TESTE para o controlador PD e um passo de 2 para o vetor KP_TESTE para um controlador do 

tipo P (KD_TESTE = 0), pois, tendo-se em vista os valores dos ganhos escolhidos para o contro-

lador no capítulo anterior, acredita-se que para essa magnitude de passo é possível determinar 

os ganhos mais apropriados de forma precisa realizando-se o menor número de iterações ne-

cessário.  

Uma vez determinados os valores ótimos dos ganhos do controlador para uma faixa de 

ganhos, redefine-se esta faixa e o cálculo é refeito. O valor ótimo para os ganhos proporcional 

e derivativo é armazenado, respectivamente, nos vetores KD_OTIMO e KP_OTIMO (no caso de 

uma estratégia de controle P, o vetor KD_OTIMO assume valores nulos). A posição em que estes 

ganhos são armazenados é a correspondente ao número da iteração realizada pela sub-rotina 

(definida pelo indexador aux2), sendo executadas ao todo 10 iterações, pois deste modo ga-

rante-se, com base nos testes realizados no capítulo anterior, que os ganhos ótimos calculados 

são suficientemente grandes a ponto de implicar na saturação do drive dos atuadores (sendo 

assim, desnecessário realizar um número maior de iterações, pois os ganhos obtidos não pode-

riam ser implementados na prática).   
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Finalmente, executadas as sub-rotinas FRF e calculo_ganhos, os ganhos estáveis 

que otimizam o desempenho do sistema são conhecidos (os quais são armazenados em ordem 

crescente em termos de valor absoluto nos vetores KD_OTIMO e KP_OTIMO). Os menores valores 

para os ganhos do controlador são então implementados e a sub-rotina FRF é executada no-

vamente (Figura 6.1). Ao seu término, o valor máximo do sinal de controle é avaliado e, de 

modo a não saturar o drive dos atuadores (± 10 V), não deve exceder 6 V (o sinal de controle 

é somado ao de excitação, conforme diagrama da Figura 5.6, cuja amplitude é de 4 V). 

Assim, caso o valor máximo do sinal de controle não ultrapasse 6 V, os valores arma-

zenados em KD_OTIMO(2) e KP_OTIMO(2) são implementados e sucessivas iterações são executa-

das até que se chegue aos valores KD_OTIMO(aux) e KP_OTIMO(aux) que resultam em saturação 

do drive. Calcula-se a média entre o valor dos ganhos situados nessa posição e na posição 

imediatamente anterior e avalia-se novamente a amplitude máxima da tensão de controle. Se 

esta for menor que 6 V, o programa é finalizado; caso contrário, se a voltagem máxima for 

ultrapassada, atribuem-se os valores armazenados nos vetores KD_OTIMO(aux-1) e 

KP_OTIMO(aux-1) para os ganhos do controlador e então o algoritmo é encerrado.  

Desta forma, tem-se um algoritmo capaz de identificar a FRF do sistema rotativo e, a 

partir desta informação, calcular e implementar o valor máximo dos ganhos ótimos do con-

trolador (PD ou P) que não resultam em saturação, assegurando, de forma automática, a esta-

bilidade do sistema e maior atenuação possível de vibrações.  

A fim de simplificar a visualização das operações envolvidas para o controle autô-

nomo de vibrações do sistema rotativo, desenvolveu-se uma interface gráfica utilizando a fer-

ramenta GUI do MatLab (Figura 6.4): ao pressionar o botão “iniciar”, as etapas descritas na 

Figura 6.1 são executadas, sendo exibidas na área representada por eixos cartesianos, à me-

dida que são calculadas, a FRF do sistema original, a sua respectiva região de ganhos estáveis, 

os valores do pico ressonância em função dos ganhos do controlador (representados na forma 

de curvas de nível) e a FRF do sistema controlado para cada valor dos ganhos implementado. 

Ao final da execução do algoritmo, o usuário pode navegar entre os diferentes gráficos 

exibidos através dos botões contidos na aba “exibir gráficos”, podendo, inclusive visualizar a 

“trajetória” realizada pelos ganhos do controlador (valores dos ganhos adotados em cada ite-

ração da implantação do sistema de controle até que o sinal de controle atingisse o maior va-

lor possível que não resultasse na saturação do drive).  
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Figura 6.1: Fluxograma do algoritmo de autoidentificação.  
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Figura 6.2: Fluxograma da sub-rotina FRF. 
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Figura 6.3: Fluxograma da sub-rotina calculo_ganhos.   
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Figura 6.4: Interface gráfica do algoritmo de autoidentificação desenvolvida através da 

ferramenta GUI do MatLab.  

6.2 Controle autônomo de vibrações do sistema rotativo 

Nesta seção, o algoritmo desenvolvido é testado para as velocidades de rotação do 

eixo de 280 e 2080 rpm. Para Ω = 280 rpm, a partir da identificação do sistema, têm-se os 

ganhos ótimos para os controladores PD e P implementados automaticamente conforme apre-

sentado na Figura 6.5.  

Para o controlador PD, foram realizadas 7 iterações até que os valores máximos dos 

ganhos do controlador que não resultassem em saturação do drive dos atuadores fossem atin-

gidos (Tabela 6.1): quando aux = 5, o valor máximo de 6 V para a tensão de controle foi 

excedido; assim, calculou-se a média entre os ganhos correspondentes a este índice e ao ín-

dice imediatamente anterior (ponto #6, Figura 6.5), o que também fez com que a voltagem 

máxima fosse ultrapassada. Logo, os valores adotados para os ganhos do controlador foram 

aqueles correspondentes ao índice imediatamente anterior ao que ocorreu a saturação (aux = 

4), conforme algoritmo ilustrado na Figura 6.1.  

Já para o controlador proporcional, 5 iterações foram realizadas até que os valores má-

ximos dos ganhos fossem atingidos (Tabela 6.1): quando aux = 4, o valor de 6 V para o sinal 
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de controle foi ultrapassado, tendo sido verificada a tensão para o ganho correspondente à 

média entre o valor associado a esse índice e o imediatamente anterior (ponto #5, Figura 6.5), 

de maneira, que desta vez, o valor máximo do sinal de controle não resultou na saturação do 

drive.   

 

Figura 6.5: “Trajetória” realizada pelos ganhos do controlador (controle PD e P) a cada 

iteração realizada até que os valores máximos dos ganhos que não resultassem em saturação 

fossem atingidos (Ω = 280 rpm). 

Tabela 6.1: Valores dos ganhos do controlador para cada iteração realizada (Ω = 280 rpm). 

Iteração 
Controle PD Controle P 

KD [V.s/mm] KP [V/mm] KP [V/mm] 

1 0,025 -0,50 -2,0 

2 0,050 -1,00 -4,0 

3 0,075 -1,50 -6,0 

4 0,075 -2,0 -8,0 

5 0,1 -2,5 -7,0 

6 0,0875 -2,25 ------ 

7 0,075 -2,0 ------ 
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A Figura 6.6 ilustra o princípio utilizado para cálculo dos ganhos ótimos empregado 

pela sub-rotina calculo_ganhos (Figura 6.3): tem-se um indexador (aux2) que representa 

a quantidade de intervalos analisados para determinação dos valores dos ganhos KD e KP que 

resultam no menor valor Mr e, a cada iteração de aux2, o tamanho do intervalo aumenta 

(Tabela 6.2). Uma faixa de ganhos, KD_TESTE e KP_TESTE, é analisada e os ganhos ótimos para 

cada iteração são KD_OTIMO(aux2) e KP_OTIMO(aux2) tais que Mr é mínimo para o intervalo 

associado ao valor de aux2 considerado (para o controlador P, o raciocínio é análogo, sendo 

que, neste caso, KD_TESTE e, consequentemente, KD_OTIMO, são nulos).    

 

Figura 6.6: Faixas de ganhos analisadas pela sub-rotina calculo_ganhos quando da 

implantação do controle PD para Ω = 280 rpm (quatro primeiras iterações). 

Tabela 6.2: Faixas de ganhos analisadas pela sub-rotina calculo_ganhos e valores 

ótimos para cada faixa quando da implantação do controle PD para Ω = 280 rpm (quatro 

primeiras iterações). 

aux2 KD_TESTE (passo 0,025) KP_TESTE (passo 0,5) KD_OTIMO(aux2) KP_OTIMO(aux2) 

1 025,0025,0  DK  5,05,0  PK  0,025 -0,5 

2 05,005,0  DK  11  PK  0,05 -1,0 

3 075,0075,0  DK  5,15,1  PK  0,075 -1,5 

4 1,01,0  DK  22  PK  0,075 -2,0 

 



84   Capítulo 6. Algoritmo de autoidentificação 

 

 

 

Para os ganhos correspondentes à última iteração realizada na Figura 6.5 (controle PD 

e P), i.e., aqueles que resultam na maior atenuação de vibrações possível, uma vez que 

equivalem aos maiores valores dos ganhos ótimos que não resultam na saturação do drive dos 

atuadores, tem-se as FRFs do sistema controlado autonomamente para o deslocamento 

medido pelo sensor #1 apresentadas na Figura 6.7. Conforme verificado anteriormente, o 

controle PD, apesar de minimizar o maior pico, amplifica o de menor amplitude; e o controle 

P, por sua vez, é capaz de reduzir ambos os picos, mostrando-se mais efetivo do que o 

controlador proporcional-derivativo. 

 

Figura 6.7: Comparação entre a amplitude do pico de ressonância na direção horizontal para 

o sistema não controlado e controlado autonomamente (controle PD e P) para Ω = 280 rpm. 

Analisando-se agora o funcionamento do algoritmo de autoidentificação para Ω = 

2080 rpm, têm-se os ganhos ótimos para os controladores PD e P implementados 

automaticamente conforme apresentado na Figura 6.8.  

Para o controlador PD, foram realizadas 4 iterações até que os valores máximos dos 

ganhos do controlador que não resultassem em saturação do drive dos atuadores fossem atin-

gidos (Tabela 6.3): quando aux = 3, o valor máximo de 6 V para a tensão de controle foi 

excedido; assim, calculou-se a média entre os ganhos correspondentes a este índice e ao ín-
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dice imediatamente anterior (ponto #4, Figura 6.8), de maneira que, para esta ganho a 

voltagem máxima não fosse ultrapassada.  

Já para o controlador proporcional, 6 iterações foram realizadas até que os valores má-

ximos dos ganhos fossem atingidos (Tabela 6.3): quando aux = 5, o valor de de 6 V para o 

sinal de controle foi ultrapassado, tendo sido verificada a tensão para o ganho correspondente 

à média entre o valor associado a esse índice e o imediatamente anterior (ponto #6, Figura 

6.8), de maneira, que desta vez, o valor máximo do sinal de controle não resultou na saturação 

do drive.   

 

Figura 6.8: “Trajetória” realizada pelos ganhos do controlador (controle PD e P) a cada 

iteração realizada até que os valores máximos dos ganhos que não resultassem em saturação 

fossem atingidos (Ω = 2080 rpm). 

Assim, para os ganhos correspondentes à última iteração realizada na Figura 6.8 

(controle PD e P), i.e., aqueles que resultam na maior atenuação de vibrações possível, uma 

vez que equivalem aos maiores valores dos ganhos ótimos que não resultam na saturação do 

drive dos atuadores, tem-se as FRFs do sistema controlado autonomamente para o 

deslocamento medido pelo sensor #1 apresentadas na Figura 6.9. 
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Tabela 6.3: Valores dos ganhos do controlador para cada iteração realizada (Ω = 2080 rpm). 

Iteração 
Controle PD Controle P 

KD [V.s/mm] KP [V/mm] KP [V/mm] 

1 -0,0125 -0,5 -2,0 

2 -0,05 -1 -4,0 

3 -0,075 -1,5 -6,0 

4 -0,0625 -1,25 -8,0 

5 ------ ------ -10,0 

6 ------ ------ -9,0 

 

Figura 6.9: Comparação entre a amplitude do pico de ressonância na direção horizontal para 

o sistema não controlado e controlado autonomamente (controle PD e P) para Ω = 2080 rpm. 

A Tabela 6.4 sumariza os resultados obtidos para o controle autônomo do sistema às 

velocidades de 280 e 2080 rpm. Assim como verificado no Capítulo 5, o controle P se 

mostrou bem mais efetivo que o PD e, para o caso em que Ω = 2080 rpm, pelo fato de ambos 

os picos terem valores de amplitudes muito próximos, o controle PD se mostra incapaz de 

atenuar de forma significativa a amplitude dos picos de ressonância. 
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Tabela 6.4: Comparação entre a amplitude do maior pico de ressonância para o sistema não 

controlado e controlado autonomamente (controle PD e P). 

Ω 

[rpm] 

Não controlado 

[dB] 

Controle PD 

[dB] 

Controle P 

[dB] 

Var. controle PD 

[%] 

Var. controle P 

[%] 

280  -24,85 -27,61 -31,57 -27,2 -53,9 

2080 -28,95 -28,93 -34,16 0,2 -45,1 
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Capítulo 7 

 

Conclusões 

 

Uma estratégia de controle livre de modelos matemáticos foi testada experimental-

mente em um sistema rotativo, tendo sido obtidos, a partir de medições de resposta em 

frequência, em que os atuadores de um mancal magnético foram utilizados como fonte de 

excitação, os ganhos de um controlador PD que garantiam a estabilidade do sistema em malha 

fechada e, posteriormente, os seus valores que otimizavam o desempenho do sistema foram 

determinados, sendo a redução da amplitude do pico de ressonância utilizada como critério de 

desempenho. 

Este tipo de abordagem para projeto de sistemas de controle é inédita no âmbito de 

sistemas rotativos e, além disso, representa uma contribuição para a área de sistemas de con-

trole, uma vez que as técnicas de projeto de controladores a partir de resposta em frequência 

visando a obtenção de uma região de estabilização no espaço de ganhos do controlador são 

relativamente recentes, sendo poucos os trabalhos encontrados na literatura que a empregam 

experimentalmente.  

Frente aos métodos tradicionais de projeto de controladores aplicados ao controle de 

vibrações em sistemas rotativos, esta metodologia, por não requerer o modelo matemático do 

sistema, contorna dificuldades de modelagem, permitindo a obtenção dos ganhos ótimos do 

controlador do ponto de vista de estabilidade e desempenho de forma simples, a partir de me-

dições da resposta do sistema para uma entrada conhecida. 

   Para o sistema rotativo estudado, embora os atuadores utilizados tenham baixa capa-

cidade atuação, conseguiu-se uma redução máxima de 25% e 35% do pico de ressonância 
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para as configurações com um disco e dois discos respectivamente (controle PD), sendo que 

maior atenuação de vibrações poderia ter sido obtida com o uso de eletromagnetos mais 

potentes. Para a configuração com dois discos, verificou-se que a bipartição do pico de resso-

nância correspondente ao primeiro modo de vibrar do sistema, ocorrida em virtude do efeito 

giroscópico, resultou em dois picos cujas amplitudes apresentam tendências opostas para o 

deslocamento medido na direção horizontal (ao passo que um pico tende a diminuir com a 

rotação, o outro aumenta), tendo sido o controle do tipo proporcional-derivativo pouco efetivo 

neste caso, pois a ação derivativa resultou em um efeito conflitante em relação a minimização 

destes picos (embora ela atenuasse o de maior amplitude, amplificava o de menor amplitude).   

   Neste sentido, um controlador do tipo P foi implantado por ser capaz de atenuar am-

bos os picos de ressonância e, ao contrário do que se imaginava no início deste trabalho, este 

se mostrou mais eficiente que o controlador PD (tanto do ponto de vista de vibração na dire-

ção horizontal quanto na vertical), tendo sido alcançada uma redução máxima de 55% do pico 

de ressonância. O fato de não haver o emprego da ação derivativa permitiu a adoção de 

valores mais elevados do ganho proporcional em comparação com aqueles adotados quando 

da utilização do controle proporcional-derivativo de modo a não ocorrer saturação da porta de 

saída D/A da placa de aquisição de dados, sendo, assim, o controle P mais efetivo que o PD e 

tendo as vantagens adicionais de não resultar em amplificação de ruídos e ser de 

implementação mais simples. 

Em relação ao critério de desempenho estudado, a amplitude do pico de ressonância 

para o sistema em malha fechada foi estimada através de uma equação escrita em termos da 

FRF da planta e dos ganhos controlador. Embora tenha se verificado um erro considerável 

entre os valores estimados e os medidos na prática (chegando a uma diferença percentual má-

xima de 30%), o comportamento previsto para a magnitude do pico em função dos ganhos foi 

correto em todos os casos: a tendência de variação do pico (aumento ou redução) estimada 

para valores crescentes ou decrescentes dos ganhos (por exemplo, a redução do pico à medida 

que PK  decrescia) foi confirmada na prática.  

Acredita-se que esse erro entre os valores estimados para o pico de ressonância e os 

seus valores reais seja devido às correntes parasitas, pois, quando o sistema em malha fechada 

é simulado em computador, este fenômeno não é computado. Uma alternativa seria tornar a 

porção do eixo situada entre os atuadores descontínua, inserindo-se nesta posição uma bucha 
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constituída por lâminas de metal (mecanismo semelhante ao de transformadores). Desta 

forma, seria criado um gap entre as lâminas, impedindo a formação das referidas correntes. 

Assim, poder-se-ia avaliar a resposta do sistema sem a influência deste efeito e então se 

acredita que os valores medidos experimentalmente para o pico de ressonância seriam 

próximos aos estimados.  

Em seguida, uma vez verificada a efetividade da técnica de controle estudada, 

automatizou-se o procedimento para sua implantação. Esta automatização foi feita através de 

um algoritmo (algoritmo de autoidentificação) implementado no software MatLab, em que a 

aquisição da resposta do sistema é executada em tempo real através da ferramenta Simulink. 

Uma vez obtida a resposta do sistema, um código desenvolvido no editor do aplicativo 

determina os ganhos estáveis que otimizam o comportamento do sistema.  

Calculados estes ganhos, a ferramenta Simulink é novamente executada; desta vez, 

além de adquirir a resposta do sistema, ela também realimenta uma malha de controle. Novos 

valores para os ganhos são então implementados até que o critério de parada estabelecido seja 

atingido (tensão de controle atinge o máximo valor permitido de forma a não ocorrer satura-

ção da porta de saída da placa de aquisição). Todos os passos executados pelo algoritmo de 

autoidentificação são executados de forma automática e os mesmos podem ser visualizados 

através da interface desenvolvida no ambiente GUI do aplicativo MatLab. Desta forma, tem-

se um algoritmo que, a partir da identificação da resposta em frequência da planta e de uma 

estratégia de controle livre de modelos matemáticos, permite o controle autônomo das 

vibrações de um sistema rotativo.  

Finalmente, destaca-se que, embora a técnica de controle estudada neste trabalho tenha 

sido aplicada a sistemas rotativos com 1 e 2 gdl, a mesma pode ser generalizada para sistemas 

com N modos de vibrar, desde que as restrições impostas pela Decomposição-d (sistemas 

lineares, invariantes no tempo e com uma entrada e uma saída) sejam atendidas. Do ponto de 

vista do critério de desempenho considerado, pode-se calcular a amplitude do maior dos picos 

de ressonância correspondentes aos N modos de vibrar do sistema, visando atenuação global 

do valor máximo da amplitude da resposta em frequência do sistema, ou pode-se selecionar 

um modo de vibrar específico, visando a atenuação apenas do pico associado a este modo (no 

caso deste trabalho, a métrica de desempenho em questão visava a redução apenas do 1º modo 

de vibrar do sistema). 
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Assim, acredita-se que a técnica de controle estudada neste trabalho, pioneiro no 

âmbito de projeto de sistemas de controle aplicados a sistemas rotativos visando o cálculo de 

regiões de estabilização a partir de medições de resposta em frequência, possa abrir novos 

horizontes para o projeto de controladores de máquinas rotativas, eliminando a etapa de 

modelagem do sistema. Além disso, o conceito de autoidentificação apresentado (algoritmo 

de autoidentificação) pode ser empregado no desenvolvimento de um mancal ativo inteligente 

visando, além de sustentação, o controle autônomo de vibrações de máquinas rotativas.  

7.1 Trabalhos futuros 

Os conceitos apresentados neste trabalho podem ser aperfeiçoados e aplicados de 

acordo com os seguintes passos visando o desenvolvimento de um mancal ativo inteligente 

capaz de controlar, de forma autônoma, vibrações em máquinas rotativas:    

 utilizar como critério de desempenho uma norma de desempenho robusto; selecio-

nando-se, dentro das regiões de estabilização, os ganhos que satisfazem esse 

requisito. Neste sentido, os resultados apresentados em Emami e Watkins (2009) 

podem ser úteis; 

 atuar também na direção vertical, empregando atuadores que produzam forças 

nesta direção. Nesse caso, ter-se-ia um sistema com duas entradas e duas saídas, 

de modo que, dado o acoplamento entre as direções quando se tem o efeito 

giroscópico presente, o Teorema 3.1 não poderia ser aplicado, pois ele é válido 

somente para sistemas SISO. Assim, os resultados apresentados em Gryazina e 

Polyak (2006) podem ser úteis, pois a Decomposição-d é formulada para sistemas 

com duas entradas e duas saídas em termos da representação no espaço de estados 

do sistema, fazendo-se necessário reescrever esta formulação em termos da 

resposta em frequência do sistema, de modo que as suas regiões de ganhos 

estáveis possam ser obtidas a partir de uma metodologia livre de modelos 

matemáticos; 

 excitar máquina rotativa suportada por mancais ativos utilizando os atuadores do 

próprio mancal, de forma a se obter suas FRFs, respectivas regiões de 

estabilização e ganhos que atenuam vibrações, a fim de projetar seu sistema de 

controle utilizando a metodologia de controle livre de modelos matemáticos estu-

dada neste trabalho; 
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 tornar um mancal ativo (como o conceito de mancal hidrodinâmico segmentado 

com sapatas móveis magnéticas apresentado) um componente inteligente: por 

meio de um sistema eletrônico embarcado e da implementação do algoritmo de 

autoidentificação em um microcontrolador, o mancal seria capaz, a partir de in-

formações de deslocamento medidas por sensores de proximidade, de determinar 

os ganhos ótimos do controlador e implementá-los, sendo os mesmos re-

projetados, automaticamente, à medida que as condições de operação da máquina 

rotativa suportada pelo mancal fossem modificadas, assegurando sustentação e 

controle autônomo de vibrações do rotor. 
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