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RESUMO 

 

Sistemas inteligentes Fuzzy estão presentes nos mais variados equipamentos, desde 
eletrodomésticos e máquinas industriais até dispositivos de pequeno porte, como máquinas 
digitais e aparelhos celulares, sendo utilizados principalmente por lidar com as incertezas 
inerentes a modelagem dos sistemas reais. No entanto, as implementações comerciais de 
sistemas Fuzzy não são de propósito geral e não apresentam portabilidade para diferentes 
plataformas de hardware. Sobre essas questões, este trabalho apresenta a implementação de 
um ambiente de desenvolvimento open source composto de um sistema desktop capaz de 
gerar graficamente um controlador Fuzzy de propósito geral e exportar estes parâmetros para 
um sistema embarcado com um controlador Fuzzy escrito em Java To Plataform Micro 
Edition (J2ME), cuja concepção modular o torna portável para qualquer dispositivo móvel 
que suporte J2ME. Desta forma, a plataforma de desenvolvimento proposta é capaz de gerar 
todos os parâmetros de um controlador Fuzzy e exportá-lo em arquivo XML. O código 
responsável pela lógica de controle que se encontra embarcado no dispositivo móvel é capaz 
de ler o arquivo e iniciar o controlador. Todos os parâmetros de um controlador Fuzzy são 
configuráveis através do sistema desktop, desde as funções de pertinência e base de regras até 
o universo de discurso dos termos linguísticos das variáveis de saída. O sistema proposto gera 
controladores Fuzzy para o modelo de interpolação do tipo Takagi-Sugeno. Como processo de 
validação e testes da solução proposta, o controlador Fuzzy foi embarcado no dispositivo 
móvel Sun SPOT® e usado para controle de uma planta de nível da Quanser®, e para 
comparação do controlador Fuzzy gerado pelo sistema com outros tipos de controladores foi 
implementado e embarcado no Sun SPOT um controlador PID para a mesma planta de nível. 

 

Palavras-chaves: Fuzzy, Sistemas Embarcados, Sun SPOT®, Controle de Nível. 
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ABSTRACT 

 

 

Fuzzy intelligent systems are present in a variety of equipment ranging from household 
appliances to Fuzzy intelligent systems are present in a variety of equipment ranging from 
household appliances to small devices such as digital cameras and cell phones being used 
primarily for dealing with the uncertainties in the modeling of real systems. However, 
commercial implementations of Fuzzy systems are not general purpose and do not have 
portability to different hardware platforms. Thinking about these issues this work presents the 
implementation of an open source development environment that consists of a desktop system 
capable of generate Graphically a general purpose Fuzzy controller and export these 
parameters for an embedded system with a Fuzzy controller written in Java Platform Micro 
Edition To (J2ME), whose modular design makes it portable to any mobile device that 
supports J2ME. Thus, the proposed development platform is capable of generating all the 
parameters of a Fuzzy controller and export it in XML file, and the code responsible for the 
control logic that is embedded in the mobile device is able to read this file and start the 
controller. All the parameters of a Fuzzy controller are configurable using the desktop system, 
since the membership functions and rule base, even the universe of discourse of the linguistic 
terms of output variables. This system generates Fuzzy controllers for the interpolation model 
of Takagi-Sugeno. As the validation process and testing of the proposed solution the Fuzzy 
controller was embedded on the mobile device Sun SPOT ® and used to control a plant-level 
Quanser®, and to compare the Fuzzy controller generated by the system with other types of 
controllers was implemented and embedded in sun spot a PID  controller to control the same 
level plant of Quanser® 

 

Key Words: Fuzzy, Embedded Systems, Sun SPOT®, Level Control. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A crescente evolução na frequência dos microprocessadores possibilita a área de 

controles embarcar sistemas cada vez mais complexos em dispositivos cada vez menores. 

Graças a esta evolução vários dispositivos móveis vem surgindo no mercado, não apenas 

equipados com unidades de processamento, mas também com vários sensores acoplados.  

Um desses dispositivos é o Small Programmable Object Technology (SPOT), 

desenvolvido pela Sun Microsystems, mais conhecido como Sun SPOT®. É uma plataforma 

programável em J2ME que possui uma gama de sensores acoplados, entradas e saídas 

analógicas e digitais para conexão com dispositivos externos, além de comunicação via o 

protocolo Zigbee (SUN, 2009). 

O projeto Sun SPOT® foi iniciado pela Sun Microsystems no ano de 2003 como uma 

pesquisa na área de tecnologias de transdutores wireless. Desde então, é investigada nova 

maneira de fazer um dispositivo inteligente pequeno e mais seguro. Após a conclusão do 

projeto e o lançamento do dispositivo, diversos pesquisadores utilizaram o Sun SPOT® nos 

mais diversos tipos de sistemas, como o apresentado por Acharya e colaboradores (2008), que 

propuseram um sistema de detecção de colisões veiculares automático que comunica uma 

central de serviços médicos de emergência quando ocorre uma colisão entre veículos.  

Outro exemplo é o trabalho de Aijaz e colaboradores (2010), que implementaram um 

sistema de monitoramento remoto da saúde de pacientes, monitorando parâmetros como 

temperatura, pressão sanguínea, pulso, condição do coração, além do monitoramento de 

variáveis ambientais como temperatura da sala, luminosidade, ruído e estado da porta, 

parâmetros estes que poderiam impactar nos dados colhidos de cada paciente. 

  A um sistema dedicado a realizar uma função específica, como coletar dados de um 

paciente, e presente em um dispositivo qualquer, dá-se o nome de sistema embarcado. 

É graças ao grande número de microcontroladores disponíveis no mercado, e à 

evolução na frequência dos microchips atuais, que a área de sistemas embarcados vem 

crescendo muito nos últimos anos, conseguindo embarcar códigos cada vez mais complexos. 

Nos dias atuais, vários dispositivos possuem sistemas embarcados e estão se tornando 

inteligentes, desde um automóvel que reconhece o motorista e adequa o posicionamento dos 

bancos e espelhos, até uma geladeira que avisa quando algum item está faltando. A crescente 

demanda por dispositivos inteligentes está fazendo com que diversas pesquisas sejam 

desenvolvidas na área, inclusive sistemas Fuzzy embarcados (SÁNCHEZ-SOLAN et al, 2007; 

YANG, 2004; BATURONE, 2008) para resolver os mais variados tipos de problemas. 
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O uso de controladores Fuzzy se tornou muito comum, principalmente por lidar com a 

imprecisão e incerteza da linguagem humana (SANDRI, 1999), e pela facilidade para retratar 

o comportamento de um operador humano para um sistema automatizado. 

 Existem muitos trabalhos tratando da implementação de controladores Fuzzy 

embarcados, usados para controle dos mais variados tipos de sistemas, e muitos deles na área 

de robótica, como o trabalho proposto por Sánchez-Solan e colaboradores (2007), em que um 

controlador Fuzzy foi desenvolvido para um processador de propósito geral e embarcado em 

um FPGA, com o intuito de resolver problemas de navegação em um veículo autônomo; ou 

como no trabalho de Baturone e colaboradores (2008), que propuseram um sistema de 

controle Fuzzy embutido em um digital signal processor (DSPs), desenvolvido com o auxílio 

da interface Xfuzzy 3, o qual objetiva resolver o problema de estacionamento, usando um robô 

ROMEO 4R como ambiente de testes para comprovar a funcionalidade da sua 

implementação. 

Controladores PID ainda são amplamente utilizados para controlar uma grande 

variedade de processos industriais, principalmente por serem robustos, de fácil entendimento 

e capazes de um desempenho satisfatório (WANG, 2001; INGIMUNDARSON & 

HÄGGLUND, 2002; PIAZZI & VISIOLI, 2002; ZHONG & LI, 2002; CHEN & SEBORG, 

2003; ÅSTRÖM & HÄGGLUND, 2004; FACCIN, 2004, FONSECA et al, 2004). Porém, a 

complexidade dos sistemas reais e sua não linearidade faz com que novas técnicas de controle 

surjam constantemente.  

Um dos controladores que vem substituindo os tradicionais controladores PID são os 

controladores Fuzzy, os quais têm sido usados para controlar diferentes tipos de sistemas, que 

vão desde o controle de um pêndulo invertido, como apresentado no trabalho de Mohanlal and 

Kaimal (2002), a sistemas mais complexos, como navegação de robôs autônomos, propostos 

nos trabalhos de Sánchez-Solan e colaboradores (2007), Baturone e colaboradores (2008) e  

Raguraman (2009). 

Controladores Fuzzy são muito utilizados para o controle de sistemas não lineares, por 

serem multivariáveis e não exigirem a modelagem matemática desses sistemas. No entanto, 

sua difícil sintonia faz com que sejam usados em conjunto com diversas outras técnicas de 

inteligência artificial, principalmente para o ajuste dos parâmetros de suas funções de 

pertinência , por exemplo: Neuro-Fuzzy, Fuzzy-GA (SOLANGE, 2005). Além da utilização de 

tais técnicas para sintonia, a união de controladores Fuzzy com os tradicionais PI, PD e PID é 

uma tendência no meio acadêmico.  

Um sistema de controle de nível é um bom exemplo de sistema não linear, e é por esta 

razão que diversas abordagens Fuzzy têm sido propostas para controlar tal sistema, desde as 
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mais simples, como um Fuzzy básico usando o toolbox do MatLab para controle do nível de 

um único tanque, como proposto no trabalho de Wei (2010), até abordagens mais complexas 

que utilizam um controlador Fuzzy PID, como proposto no trabalho de Zhang; Li (2010), que 

utilizam um controlador Fuzzy para auto ajustar os parâmetros de um PID de controle do nível 

de uma caldeira. 

Um controlador Fuzzy embarcado para controle de uma planta de nível não é nenhuma 

novidade, como pode ser observado no trabalho de Tunyasrirut and Wangnipparnto (2006), 

que propuseram um controlador Fuzzy implementado na linguagem C e embarcado no 

microcontrolador MCS-51 para controle de uma planta de nível com um tanque cilíndrico. 

Todavia, a necessidade de um ambiente para desenvolvimento de controladores Fuzzy para 

dispositivos móveis que suportem J2ME está tomando uma grande importância, devido ao 

grande número de dispositivos móveis que possuem suporte a tal linguagem e por estes 

começarem a ser utilizados como controladores para diversos tipos de sistemas 

automatizados, como robôs autônomos, gerenciamento da automação de ambientes 

residenciais, sensoriamento remoto, dentre outros. Principalmente devido a algumas 

características encontradas nos dispositivos móveis atuais, como tamanho reduzido, facilidade 

de aquisição e uma grande variedade de recursos embutidos em um único dispositivo: 

acelerômetro, GPS, WI-FI e câmera. 

Os dispositivos móveis atuais mais comuns e de mais fácil aquisição são celulares, 

smartphones e PDA´s, e um dos grandes problemas de se trabalhar com esses dispositivos 

como controladores em algum projeto na área de engenharia é que a maioria destes aceitam 

J2ME como linguagem de programação, e J2ME não é uma linguagem comumente utilizada 

pelos engenheiros, que na maioria das vezes escolhem trabalhar com a linguagem C ou C++. 

Logo, um ambiente de fácil utilização, que dispense conhecimentos de programação e que 

possibilite o projeto e sintonia de controladores Fuzzy para dispositivos móveis pode ser 

considerada uma importante contribuição na área de controle inteligente embarcado.  

1.1 OBJETIVO GERAL  

Com base no crescente número de dispositivos móveis e na necessidade de um sistema 

capaz de gerar um controlador Fuzzy de propósito geral escrito em J2ME, este trabalho se 

propõe desenvolver um sistema capaz de criar e sintonizar controladores Fuzzy.  

O controlador proposto foi escrito de forma modular, deixando a camada da lógica 

Fuzzy totalmente independente da camada de acesso ao meio físico (interfaces IO), fazendo 

com que este controlador seja de grande valia para todos os que desejam utilizar dispositivos 
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móveis para controlar um sistema qualquer. Necessitando apenas que o dispositivo móvel 

possua uma JVM instalada, algo muito comum nos modelos atuais. 

O trabalho trata também da implementação J2ME de um controlador PID escalonado e 

o compara com o controlador Fuzzy gerado no sistema proposto, sendo ambos embarcados em 

um dispositivo móvel Sun SPOT®, utilizado para controlar o nível de um sistema de tanques 

da Quanser®, conforme Figura 1.1, como processo de validação prática para comprovar a 

funcionalidade e desempenho dos controladores apresentados. 

 

 
Figura 1.1: Diagrama de Blocos do Sistema(Fonte: Dados da Pesquisa). 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O presente trabalho tem ainda alguns objetivos específicos atingidos no decorrer de 

seus processos. São eles: 

• desenvolver um sistema multicamadas independente de plataforma; 

• implementar as classes em Java responsáveis pelo controlador Fuzzy, de forma 

que as mesmas sejam independentes de plataforma e possam ser utilizadas por outros 

dispositivos móveis; 

• criar uma classe de acesso ao meio físico para realizar a comunicação com as 

entradas e saídas do Sun SPOT®, podendo esta classe ser utilizada com qualquer outro tipo de 

controlador nas camadas superiores; 

• produzir uma interface gráfica para configuração das funções de pertinência e 

demais parâmetros do controlador Fuzzy; 

• implementar os índices de análise de desempenho: IAE, ISE, ITAE e ITSE, 

para avaliação dos controladores projetados; 
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• proporcionar a comunicação de entrada e saída entre o Sun SPOT® e o módulo 

amplificador de potência UPM 2405-240;  

• realizar testes e colher resultados da execução diretamente do ambiente real; 

• implementar o código do controlador PID, utilizando as classes de acesso ao 

hardware e interface já implementadas para o controlador Fuzzy, como comprovação da 

modularidade do sistema desenvolvido; 

• comparar os resultados obtidos com os controladores Fuzzy e PID, ambos 

implementados em J2ME e embarcados no Sun SPOT. 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Esta pesquisa está organizada de forma que traz no primeiro capítulo uma breve 

introdução, relatando trabalhos sobre sistemas Fuzzy, sistemas Fuzzy embarcados, controle de 

nível; em seguida, a justificativa, os objetivos e a organização do trabalho. O segundo capítulo 

trata dos princípios da lógica Fuzzy, controladores Fuzzy e do Sun SPOT®, para melhor 

compreensão. O terceiro capítulo trata do projeto e implementação da solução proposta, onde 

são apresentadas as telas de configuração do sistema e detalhes sobre a implementação. No 

quarto capítulo são caracterizados os ambientes de testes e coleta dos dados, e no quinto 

capítulo são apresentados os resultados que serão comentados no capítulo seguinte, junto com 

as considerações finais e sugestões de trabalhos futuros. 

 



 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo são explanados os temas necessários para melhor compreensão do 

trabalho proposto. Inicialmente, uma introdução sobre os sistemas inteligentes e a lógica 

Fuzzy, abordando o conhecimento básico para o entendimento deste assunto, e apresentando 

em seguida a teoria acerca de um sistema de controle Fuzzy. Após as explanações sobre 

Fuzzy, é apresentado o dispositivo Sun SPOT®, com suas características técnicas e, por fim, 

uma definição sobre sistemas embarcados e sistemas modulares. 

2.1 SISTEMAS INTELIGENTES COM LÓGICA FUZZY 

Na década de 1980, o grande desafio era migrar a grande massa de dados existentes, 

principalmente em papel, para as informações digitais, por meio do desenvolvimento dos 

sistemas de informação, que tinham como principal objetivo analisar e organizar as 

informações. A partir dos anos noventa, o desafio passou a ser criar sistemas capazes de 

representar e processar as informações digitais em resposta às diferentes necessidades dos 

indivíduos, grupos e culturas. A demanda de traduzir o conhecimento humano para o 

computador criou uma nova área de estudos denominada Inteligência Artificial, com a 

proposta de desenvolver sistemas inteligentes, capazes de simular o processo de decisão 

humana (SOLANGE, 2005). 

Existem dois pontos chaves que caracterizam um sistema como inteligente: a 

habilidade de usar o conhecimento para realizar tarefas ou resolver problemas e a capacidade 

de aproveitar associações e inferências para trabalhar com problemas complexos (SOLANGE, 

2005). 

Existem diversas técnicas e metodologias usadas pelos sistemas inteligentes para que 

este seja capaz de atingir os pontos chaves ou premissas que o caracterizam como tal, por 

exemplo: aquisição de conhecimento, aprendizado de máquina, redes neurais, lógica Fuzzy, 

computação evolutiva, agentes e multiagentes, mineração de dados e de texto. Cada uma 

dessas técnicas oferece certo nível de habilidade para representar o conhecimento humano 

(SOLANGE, 2005). 

Os sistemas inteligentes com lógica Fuzzy são ótimas ferramentas para traduzir o 

conhecimento humano para sistemas computadorizados e resolver problemas complexos, e é 

por esta razão que os sistemas inteligentes Fuzzy são muito usados na área de controle e 

automação industrial. 
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2.1.1PRINCÍPIOS DA LÓGICA FUZZY 

Em 1965, o professor L. A. Zadeh, da Universidade de Berkeley, USA, sugeriu uma 

teoria alternativa à teoria convencional dos conjuntos, surgindo assim a teoria dos conjuntos 

nebulosos (ZADEH, 1965), muito mais flexível e mais parecida com a teoria das 

possibilidades. Uma teoria onde a passagem da pertinência para a não pertinência é feita de 

forma lenta e gradual, e não abrupta como na teoria convencional dos conjuntos (ZADEH, 

1978). Dessa maneira, surgiram os conjuntos Fuzzy, cuja palavra “Fuzzy” pode ser traduzida 

por nebulosa (SANDRI, 1999).  

A característica especial da lógica Fuzzy (também referida como lógica nebulosa) é a 

de apresentar uma forma inovadora de manuseio das informações imprecisas, muito distinta 

da teoria das probabilidades. A lógica Fuzzy provê um método de traduzir expressões verbais 

vagas, imprecisas e qualitativas, comuns na comunicação humana, numa sequência numérica 

compreensível para os computadores. Assim, a tecnologia possibilitada pelo enfoque Fuzzy 

tem imenso valor prático, onde se torna possível a inclusão da experiência de operadores 

humanos para sistemas computadorizados, os quais controlam processos e plantas industriais, 

possibilitando estratégias e tomadas de decisão em problemas complexos (Shaw and Simões, 

1999). 

A linguagem humana é cheia de imprecisões e incertezas, e dado o alto grau de 

complexidade da modelagem baseada na lógica Fuzzy, é necessário que as expressões verbais 

sejam convertidas em números. Esta fase é conhecida como fuzzyficação, e é a partir dela que 

uma estratégia de controle é implementada. As informações oriundas da situação real, 

captadas por sensores e dispositivos computadorizados, sofrem essa transformação por meio 

da definição de um conjunto de variáveis linguísticas Fuzzy, o qual atribui às informações um 

domínio de abrangência. Nesta etapa são utilizados mnemônicos, conhecidos também como 

termos linguísticos, para descrever essas variáveis: tensão grande positiva, tensão média 

positiva, nível alto, nível baixo, entre outros. Trata-se, portanto, de um conjunto de 

informações (conhecimento do especialista), convertido em regras do tipo SE, ENTAO, que 

descrevem a dependência entre as variáveis que compõem as expressões de entrada e saída. 

Uma vez obtidas as regras e os consequentes associados a elas, o passo seguinte é a inferência 

que, conforme Shaw; Simões (1999), consiste de dois passos:  

• agregação: responsável pela avaliação da porção SE, de cada regra, através do 

operador AND, o qual fornece, por exemplo, o menor dos dois valores de pertinência (µ) que 

indica o grau de adequação de cada regra ao estado atual do sistema;  
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• composição: responsável pela ponderação das diferentes conclusões das regras 

analisadas, através do operador OR, o qual fornece, por exemplo, maior dos resultados.   

Após a inferência da ação a ser tomada, é necessário traduzir o valor linguístico da 

expressão verbal para a variável numérica de saída, que pode representar funções como tensão 

aplicada à bomba de um tanque ou acionar uma válvula de saída. Esta etapa é conhecida como 

defuzzyficação.  

No processo de defuzzyficação está a principal diferença entre os dois tipos principais 

de controladores nebulosos encontrados na literatura: os modelos clássicos, como o de 

Mamdani e de Larsen, e os modelos de interpolação, como o de Takagi-Sugeno e de 

Tsukamoto.  

Nos modelos clássicos existe o processo de defuzzyficação, portanto, a conclusão das 

regras especifica um termo nebuloso representado por funções de pertinência triangulares; já 

nos modelos de interpolação não existe o processo de defuzificação, então, a conclusão de 

cada regra é dada por uma função de saída, que geralmente é diferente para cada regra, e cuja 

função é dada como uma combinação linear das entradas, tendo como parâmetros um 

conjunto de constantes (SANDRI, 1999). 

O uso da lógica Fuzzy torna possível uma grande quantidade de aplicações práticas, 

como o desenvolvimento de sistemas de controle inteligentes (BAVARIAN, 1988). 

2.1.2 SISTEMA DE CONTROLE FUZZY 

Welstead (1994) definiu um sistema de controle Fuzzy como sendo a combinação de 

conjuntos Fuzzy definidos por variáveis linguísticas de entrada e saída, junto ao conjunto de 

regras de controle Fuzzy, as quais, por sua vez, ligam um ou mais conjuntos Fuzzy de entrada 

a um ou mais conjuntos Fuzzy de saída. 

A partir da década de 1990, os sistemas Fuzzy foram implementados em chips e 

embutidos em grande escala nos mais diversos tipos de dispositivos: refrigeradores, 

aspiradores de pó, lavadoras, secadoras, panelas para cozinhar arroz, ar condicionados 

(TOSHINORI, 1994). Atualmente, há controladores Fuzzy em câmeras de vídeo, automóveis 

e na aviação. 

Os sistemas Fuzzy estão presentes em diversas áreas, e são utilizados sem a percepção 

do público em geral, por exemplo: a função de ajuste automático de foco de uma máquina 

digital, o freio ABS de um carro moderno, a aviação comercial de passageiros (KLAUS, 

2002). Muitos desses controladores atuais foram concebidos no meio acadêmico, geralmente 
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sendo projetados e testados inicialmente em softwares como MatLab® e implementados e 

testados em hardware, como em uma placa FPGA (SÁNCHEZ-SOLAN et al, 2007). 

Uma das grandes razões para a popularização dos controladores Fuzzy é o fato de 

serem robustos e de fácil adaptabilidade, conseguindo incorporar características que nem 

sempre os sistemas convencionais conseguem tratar, encontrando grande utilidade em 

sistemas não lineares, capazes de suportar plantas com perturbações e até certos níveis de 

ruído (SANDRI, 1999). Ademais, já existem diversos componentes dedicados no mercado. 

2.1.3 SISTEMAS COMPUTACIONAIS EMBARCADOS 

Os sistemas computacionais embarcados são sistemas especiais que executam funções 

dedicadas e se encontram encapsulados ao dispositivo ou ao sistema que controla. Na grande 

maioria das vezes, esses dispositivos apresentam uma interface para interação com o usuário, 

e podem se apresentar de diversas formas diferentes (FEITOSA, 1992). 

Diferente dos sistemas que são executados em computadores pessoais, um sistema 

embarcado realiza um conjunto de ações pré-definidas, com objetivo de realizar tarefas 

específicas. Sistemas embarcados em equipamentos estão presentes cada vez mais no 

cotidiano. São exemplos os sistemas executados em telefones celulares, máquinas fotográficas 

digitais, videogames, calculadoras, handhelds, equipamentos médicos, eletrodomésticos, 

sistema de controle de carros, trens, navios, sonares, radares, controle de voo e outros 

sistemas integrados em aeronaves, como sistemas de orientação de mísseis. 

Embarcar sistemas em dispositivos diversos traz dificuldades, principalmente devido à 

enorme variação de seus hardwares. O ponto crucial na ideia deste trabalho é que a maioria 

dos dispositivos móveis atuais suporta a linguagem J2ME, e é utilizando esta linguagem que 

construiremos um controlador Fuzzy de propósito geral que seja independente de plataforma. 

2.2 SUN SPOT® 

O Sun SPOT® (Small Programmable Object Technology) é uma plataforma do 

tamanho da palma da mão (conforme Figura 2.1) e acionada por software Java capaz de 

equipar dirigíveis, controlar mãos e carros robóticos e monitorar um sistema de testes 

industriais (SUN, 2007). 
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Figura 2.1: Imagem do Dispositivo Sun SPOT® (Fonte: SUN, 2007). 
 

Baseado em uma CPU ARM920T 32 bits de 180 MHz com 16KB de cache de dados e 

16KB de cache de instrução, além de 512 KB de memória RAM e 4 MB de memória Flash, o 

Sun SPOT® possui um rádio de 11 canais de 2,4 GHz e protocolo Zigbee para comunicação. 

Foi desenvolvido de forma a permitir que os desenvolvedores compilem aplicativos 

transdutores escritos em Java e usem IDE's familiares, como a IDE NetBeans, para 

escreverem seus códigos (SUN, 2007).  

Após o processo de desenvolvimento do software, é necessário carregá-lo no 

dispositivo Sun SPOT®, algo que pode ser feito pela própria interface do Netbeans, ficando o 

dispositivo totalmente independente do computador, alimentado por uma bateria de 3.6V e 

750mAh e consumindo cerca de 70 a 120mA em execução com processador e rádio operando, 

24mA no modo ocioso, e 32µA no modo adormecido (SUN, 2007). 

  O Sun SPOT® foi desenvolvido de forma modular, seus componentes principais 

(bateria, placa do processador e placa de sensores) totalmente independentes uns dos outros, 

como pode ser observado na Figura2.2. 

 

 
Figura2.2: Módulos Sun SPOT® (Fonte: SUN, 2007). 

 

A placa do processador contém: o processador principal, memória, circuito de 

gerenciamento de energia, rádio transdutor 802.15.4, antena, conector de bateria e conector da 
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placa de sensores, a qual possui: conector para a placa mãe, processador Atmega88, 

acelerômetro de três eixos, sensor de temperatura, sensor de luminosidade, memória Flash, 

oito LED's tricolores e um conector com pinos de entrada e saída. Sua distribuição ao longo 

do conector pode ser observada Figura 2.3, e suas características elétricas podem ser 

observadas na Tabela 2.1. 

 

 
Figura 2.3: Distribuição de Pinos de Entrada e Saída (Fonte: SUN, 2007). 

 

Tabela 2.1: Característica Elétrica dos Pinos de Entrada e Saída. 
Pino 

Pinos de 

Descrição Tensão/Corrente 

Vcc Saída de Tensão 3V DC 100mA Máximo 

V+5 Saída de Tensão 5V DC 100mA 

VH Entrada de Tensão 4.5V até 18V DC 

A0-3 Entrada Analógica 10bits, 0V até 3V DC 

D0-4 
Entrada e Saída digital de 

Propósito Geral 

Rx e Tx para comunicação com 

a UART 

Fonte: SUN, 2007. 

 

Todos os parâmetros elétricos de cada pino de I/O com os valores de tensão e corrente 

máxima podem ser encontrados no manual do Sun SPOT® e observados quando forem 

realizadas as conexões elétricas entre o Sun SPOT® e o módulo amplificador de potência no 

ambiente de testes real.  

O software desenvolvido em J2ME vai rodar sobre a Squawk Virtual Machine (SVM), 

uma pequena máquina virtual Java para plataforma Micro Edition (J2ME) presente no Sun 

SPOT® e na maioria dos dispositivos móveis atuais, e que permite que aplicativos sejam 

executados diretamente na CPU sem depender de nenhum sistema operacional (SUN, 2007). 

O Sun SPOT® permite embarcar os mais diversos tipos de códigos, com algumas 
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limitações inerentes ao J2ME e a máquina virtual Squawk, não tão completos como o Java 

tradicional e a Máquina Virtual Java (JVM) disponível para o seu desktop. Esta diferença se 

dá principalmente para não comprometer o desempenho dos dispositivos móveis, que 

geralmente não possuem grande capacidade de processamento nem de memória.   

2.2.1 MÁQUINA VIRTUAL SQUAWK 

O projeto Squawk surgiu nos laboratórios da Sun, sob a liderança de Eric Arseneau e 

Derek White, com o objetivo de criar uma maquina virtual para linguagem Java que fosse 

otimizada para dispositivos de pequeno porte, visando a ampliar o alcance da tecnologia Java 

para cada vez mais dispositivos, desde celulares e aparelhos de MP3 até as torradeiras e 

barbeadores de amanhã (SIMON et al, 2006). 

A Squawk VM é certificada para o Java Micro Edition Information Module Profile 

(CLDC 1.1 IMP 1.0). Ela oferece aos desenvolvedores as vantagens da linguagem Java 

padronizada, suas ferramentas, bibliotecas e API's de ampla compreensão. O uso das 

ferramentas Squawk e Java elimina muitas das dificuldades do desenvolvimento tradicional 

de sistemas embarcados. Com a Squawk, os desenvolvedores podem criar aplicações usando a 

simplicidade do Java, assim como fornecer um pacote binário personalizado conforme as 

capacidades da plataforma alvo micro-embedded e os serviços de aplicações exigidos, tudo 

com uma curva de aprendizado bem expressiva (SIMON et al, 2006) 

O projeto da Squawk VM foi originalmente inspirado pelo projeto Squeak (INGALLS, 

1997), uma VM escrita em Smalltalk. A Squawk VM foi escrita quase integralmente na 

própria tecnologia Java. À medida que o tempo passou, os pesquisadores da Sun descobriram 

que o uso de Java para implementar uma JVM proporciona aos desenvolvedores de máquinas 

não virtuais um mecanismo mais simples para compreender como portar a JVM para novas 

plataformas (SIMON et al, 2006).  

Como os dispositivos microembutidos possuem atributos diferentes do hardware 

tradicional do computador, a Squawk difere das máquinas virtuais Java tradicionais em alguns 

aspectos. Uma das mais importantes diferenças é a forma como a Squawk pode ser usada para 

compilar e aperfeiçoar os componentes núcleo da VM e outros componentes Java e bytecodes 

antes da hora (AOT). Além disso, Squawk realiza a compilação Just in time (JIT) de 

bytecodes. 

A Squawk é uma máquina virtual que oferece um comprometimento Java com uma 

pequena base que permite que as aplicações operem diretamente sem se basear em um sistema 
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operacional, (ARSENEAU, 2008). Visto que pequenos dispositivos não necessitam de 

recursos adicionais para apoiar um sistema operacional com finalidade básica, os 

desenvolvedores podem experimentar diferentes implementações de serviços de baixo nível, 

assim como protocolos de rede, que usualmente estão enterrados em um sistema operacional. 

Isso proporciona menos overhead e um desempenho de aplicação melhorado. 

A Squawk VM foi projetada de modo que os desenvolvedores podem executar 

múltiplas aplicações numa mesma máquina virtual, e até mesmo migrar uma aplicação em 

curso para outro dispositivo. Como resultado, a aplicação pode continuar operando no novo 

dispositivo bem onde foi interrompida. Ao operar múltiplas aplicações em uma máquina 

virtual e usar uma representação mais compacta dos arquivos de classe, a Squawk VM faz 

melhor uso dos recursos restritos dos pequenos dispositivos. 

É graças à capacidade de ser executada independente de um sistema operacional e por 

fazer acesso direto ao hardware que a máquina virtual Squawk é um ótimo cenário para 

executar uma aplicação Fuzzy de tempo real. 

 O Sun SPOT® foi o primeiro dispositivo escolhido pela Sun para o teste da Squawk, e 

a capacidade de processamento do ARM720T do Sun SPOT® e a construção minimalista e 

eficiente no uso do hardware da máquina virtual Squawk fazem com que a execução do 

algoritmo Fuzzy ocorra sem problemas relacionados à capacidade de processamento. 

Ademais, é o processador da placa de sensores o responsável pela leitura e escrita dos dados 

vindos dos sensores e atuadores, o que ajuda no processamento do algoritmo proposto como 

um todo, não sobrecarregando o processador principal com estas tarefas. 

2.2.2 COMUNICAÇÃO ZIGBEE 

Como já mencionado, o Sun SPOT® possui um rádio de 2.4 GHz de 11 canais, porém 

este não estaria completo sem um protocolo de comunicação para definir a forma de 

comunicação entre esses rádios a ser realizada. A escolha do protocolo Zigbee não foi por 

acaso, afinal, o padrão Zigbee, regulamentado no padrão IEE 802.15.4, visa aplicações sem 

fio para equipamentos que não precisem de alta taxa de dados, mas que necessitam de baixa 

latência e baixo consumo de energia (ANGGELOU, 2008). 

O padrão 802.15.4 define três tipos diferentes de dispositivos presentes na rede 

Zigbee: coordenador da rede, dispositivo de função total e dispositivo de função reduzida.  
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O nó coordenador é o mais sofisticado e o que deve possuir maior capacidade de 

processamento, pois possui conhecimento sobre toda a topologia da rede e é quem decide 

quem pode entrar. 

O dispositivo de função total possui todas as funcionalidades do padrão IEE 802.15.4 

e são utilizados nas margens da rede, fazendo a comunicação com o mundo real. 

 O dispositivo de função reduzida possui funções limitadas e controla os custos e 

complexidades do tráfego, e como não fazem roteamento, não é usado na borda da rede. 

O padrão Zigbee foi desenvolvido por um consórcio chamado Zigbee Alliance, 

formado por grandes empresas do mundo das telecomunicações: Motorola, Samsung, Philips, 

Mitsubishi Eletrics, Invensis, dentre outras, cujo objetivo principal é a automação de prédios 

residenciais, com o intuito de permitir o controle remoto de equipamentos e periféricos, como 

dispositivos eletrônicos, brinquedos, monitoramento médico, na agricultura como forma de 

monitoramento da umidade do ar, do solo, temperatura e vento, e no monitoramento 

automático do afundamento de prédios em tempo real (BRITO et al, 2009). 

Uma rede Zigbee pode possuir até 64 mil nós, sendo que um destes nós deve ser o nó 

coordenador. Se um novo nó quiser se juntar à rede, seu tempo de ativação é de 30ms; já para 

um nó adormecido se tornar ativo, 15ms. Cada dispositivo pode enviar dados para outro 

dispositivo a cerca de 30m de distância, e cada nó pode trabalhar também como roteador, 

formando uma rede Mesh (ANGGELOU, 2008), o que pode dar à rede um enorme alcance 

(BRITO et al, 2009). 

2.2.3 SISTEMAS MODULARES 

O termo sistemas modulares, na forma que é usado neste trabalho, é oriundo da área 

de engenharia de software, mais especificamente de Programação Orientada a Objetos (POO), 

e a modularização compõe o ferramental necessário para um programa mais legível, com uma 

melhor manutenibilidade e melhor desempenho por meio da programação estruturada 

(REZENDE, 1999). 

A ideia de dividir os programas em módulos surgiu no final da década de 1960. Os 

países desenvolvidos passavam por uma “crise de software”, decorrente do rápido 

desenvolvimento do hardware, ao passo que as técnicas aplicadas ao desenvolvimento de 

software avançavam lentamente (REZENDE, 1999). 

Desenvolver um sistema sem uma metodologia para a construção, geralmente resulta 

em um software com vários erros e com alto custo de desenvolvimento que, 
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consequentemente, exige um custo elevado para correções e manutenções futuras. 

O conceito de modularização está presente em todas as áreas da indústria moderna e 

não poderia deixar de existir na área de desenvolvimento de software. A modularização dos 

componentes presentes em um automóvel faz com que este seja produzido de forma mais 

rápida, reutilizando componentes de outros fabricantes, tais como pneu, motor, câmbio, entre 

outros. Logo, a modernização ou substituição de alguns dos componentes deste automóvel é 

executada de forma mais eficiente. Analogamente, nas peças que compõem um carro existem 

técnicas de programação que integram o ferramental necessário para a construção de 

programas, visando principalmente os aspectos de confiabilidade, legibilidade, 

manutenibilidade, flexibilidade e portabilidade deste software. 

Um módulo pode ser definido como um grupo de comandos que constituem um trecho 

de algoritmo, com função bem definida e o mais independente possível em relação ao resto do 

algoritmo. O ideal é que os módulos não sejam grandes demais, senão acabam sendo 

multifuncionais e de difícil compreensão, de modo que no módulo devem ser implementadas 

apenas as estruturas de dados necessários para atingir seu objetivo. 

 Conforme dito anteriormente, implementar um sistema modular, onde todas as classes 

que contem o código do controlador Fuzzy sejam independentes das classes que fazem acesso 

ao hardware e independente da camada de interface, faz com que este controlador possa ser 

executado em qualquer outro dispositivo móvel, tornando-o de grande utilidade para todos os 

que desejam implementar um controlador Fuzzy para tais dispositivos. 

 

 

3 AMBIENTES DE TESTE 

 

  Para realização dos testes foi utilizado um sistema de tanques acoplados da 

Quanser®, não linear, sendo assim um bom cenário para testes, tendo em vista que 

controladores Fuzzy podem ser aplicados para controlar tais sistemas (QUANSER, 2008). 

Além do sistema de tanques real também foi utilizado um sistema de tanques virtual, que já 

estava pronto, desenvolvido em Java e dotado de comunicação via socket tcp/ip, o que 

acelerou os testes e sintonias iniciais, uma vez que não foi necessária a ligação física do Sun 

SPOT® ao sistema de tanques.  
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O sistema de tanques acoplados virtual Tank Simulator foi desenvolvido pelos 

seguintes alunos: Rivaldo Júnior, Demétrios Coutinho, Rodrigo, Danilo Leite, todos1 

graduandos do curso de engenharia da computação da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN). O Tank Simulator simula o comportamento da planta real linearizada em 

torno de um ponto de operação 15 cm. 

3.1 AMBIENTE DE TESTE VIRTUAL 

O já citado ambiente virtual de teste consiste de um software desenvolvido em Java 

denominado Tank Simulator, que simula o comportamento do sistema real linearizado em 

torno de um ponto de operação e cuja função de transferência é dada por:  

 

G(s) = 
�.�����

��		�.�����	�.������	
    (3.1) 

 

O Tank Simulator é uma aplicação do tipo servidor, e permite que um programa 

controlador cliente possa ser desenvolvido em qualquer linguagem, desde que possua uma 

conexão via socket para comunicar-se com sistema de tanques virtual. 

A interface do Tank Simulator permite a visualização da tensão aplicada na bomba, 

bem como os níveis em centímetros do tanque 1 e do tanque 2, além de dois botões que 

permitem fechar a vazão dos tanques, para que, se desejado, possa ser simulada alguma 

perturbação no sistema.  

Para uma melhor compreensão do Tank Simulator, a tela principal pode ser vista na 

Figura 3.1. 

 

                                                 
1 Seus respectivos contatos eletrônicos: Rivaldo@dca.ufrn.br; demetrios@dca.ufrn.br; 
rodrigoswars@gmail.com; bad_block@hotmail.com. 
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Figura 3.1: Tela Principal do Tank Simulator (Fonte: Dados da Pesquisa). 

 
O Tank Simulator foi posto em execução na própria máquina em que foi desenvolvido 

o sistema desktop, servindo principalmente para acelerar o processo de testes e fazer a 

sintonia inicial dos parâmetros do controlador, a qual serviu de base para o controlador 

aplicado ao ambiente real. 

O ambiente virtual de teste não substitui o ambiente real, tendo em vista que a planta 

real é um sistema não linear, enquanto que o virtual foi linearizado em torno de um ponto de 

operação, o que faz com que a sintonia dos parâmetros do controlador simulado seja um 

pouco diferente da sintonia do controlador para o tanque real, além dos ruídos e interferências 

existentes no sistema real. Apesar de tudo, os parâmetros da sintonia do tanque simulado 

serviram como base para sintonia no tanque real. 

3.2 AMBIENTE DE TESTE REAL 

Os primeiros testes realizados no sistema de tanques real utilizaram o sistema desktop, 
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comunicando-se pela rede ethernet através de uma comunicação via socket com o servidor 

dos tanques que já possui o serviço de comunicação tcp/ip implementado, cujo diagrama de 

ligação pode ser visualizado na Figura 3.2. Esta configuração foi usada sempre que foi preciso 

fazer alguma alteração na interface do sistema desktop, por não precisar realizar as ligações 

com o Sun SPOT.  

 

 
Figura 3.2: Diagrama de Ligação/Teste do Sistema Desktop (Fonte: Dados da Pesquisa). 

 

Após o processo de desenvolvimento do sistema desktop, o próximo passo foi 

embarcar o sistema no dispositivo móvel Sun SPOT e realizar as ligações com o sistema de 

tanques. 

O ambiente de teste com o controlador embarcado é composto de um dispositivo 

móvel Sun SPOT®, um módulo amplificador de potência UPM 2405-240 e uma planta de 

nível da Quanser (QUANSER, 2008). Esta planta possui dois tanques acoplados, sensores de 

nível para os dois tanques e uma bomba hidráulica de duplo sentido conectada ao tanque 

superior, cujo diagrama pode ser visualizado na Figura 3.3. 

 
Figura 3.3: Ambiente de Testes/ Coleta de Resultados (Fonte: Dados da Pesquisa). 

 

O controlador Fuzzy embarcado é capaz de controlar o sistema sem a interação do 



19 
 

 

outro SPOT e do sistema desktop executado no notebook apresentados na Figura 3.3, servindo 

apenas como supervisório para a coleta dos gráficos apresentados no capítulo de resultados. 

O sistema de tanques da Quanser® possui sensores de nível nos dois tanques e 

conexões elétricas, para os sensores e bomba, para comunicação com o módulo amplificador 

de potência. 

 A necessidade do módulo amplificador de potência na configuração adotada se dá 

principalmente devido ao Sun SPOT®, que apesar de possuir uma saída de alta corrente, esta 

é no máximo de 120 mA, não sendo capaz de alimentar a bomba do sistema de tanques. 

 As especificações elétricas e hidráulicas do sistema de tanques que possuem maior 

relevância para o desenvolvimento deste trabalho estão na Tabela 3.1, e foram retiradas do 

manual dos tanques da Quanser® (2008). 

 

Tabela 3.1: Especificação Elétrico/Hidráulica do Sistema de Tanques 
Especificação Valor Unidade 

Constante de Fluxo da Bomba 4.6 cm3/s/v 

Fluxo Máximo da Bomba 100 cm3/s 

Tensão Bomba ±15 v 

Sensor de Pressão  ±12 v 

Faixa de Pressão 0 ~ 6.89 KPa 

Sensitividade 5 cm/v 

Fonte: QUANSER, 2008. 

 

O módulo de potência UPM 2405-240 tem a capacidade de fornecer uma tensão 

continua de ±24 volts e uma corrente máxima de 5A. Os principais parâmetros podem ser 

encontrados na Figura 3.2, e foram retirados do manual do módulo amplificador de potência 

Quanser® (n.d.).  

Tabela 3.2: Parâmetros Elétricos do Módulo Amplificador UPM 2405-240 
Parâmetro Valor Unidade 

Amplificador de Ganho de Tensão 1,3 ou 5 V/V 

Tensão Continua Máxima Amplificada ±24 V 

Corrente Continua Máxima Amplificada  5 A 

Tensão Continua de Saída ±12 V 

Corrente Continua Máxima de Saída 1 A 

Tensão Alternada de Alimentação 100/120/230/240 V 
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A saída dos sensores S1 e S2 encontradas no painel frontal do módulo amplificador 

foram interligadas às entradas analógicas A3 e A4 (Figura 2.3) do Sun SPOT e medem o nível 

em valor de tensão (0 a 3V, onde 3V corresponde a 30 centímetros) do tanque 1 e tanque 2, 

respectivamente. 

Logo a seguir, na Figura 3.4 é apresentada uma imagem real do ambiente de teste, 

adquirida no laboratório de automação do DCA/UFRN. 

 

 
Figura 3.4: Ambiente de teste real (Fonte: Dados da Pesquisa). 



 

 

 

4 SOLUÇÃO APRESENTADA 

 

A solução para o desenvolvimento de controladores Fuzzy para dispositivos móveis 

apresentada neste trabalho consiste de dois sistemas, ambos desenvolvidos em Java, utilizando 

a interface de desenvolvimento Net Beans, versão 6.9.1, sendo um responsável pela interface 

gráfica para a construção e sintonia dos controladores e executado em um computador desktop, 

e o outro responsável pelo controlador embarcado em execução em um dispositivo móvel com 

suporte a J2ME, conforme pode ser visualizado na Figura 4.1. 

A comunicação entre esses dois sistemas se dá tanto através de um arquivo XML com 

as configurações do controlador sintonizado na interface gráfica, como pela comunicação 

através de uma rede Zigbee com o sistema supervisório responsável pela plotagem dos gráficos, 

como pode ser visualizado na Figura 3.3. 

 
Sistema Desktop 
Interface Gráfica 
Classes Gráficas 
Arquivo XML 

    
Figura 4.1: Arquitetura da solução proposta (Fonte: Dados da Pesquisa). 

  

Além destes dois sistemas foi necessário outro software, um pequeno middleware para 

fazer a comunicação do sistema desktop, que também funciona como um supervisório, com o 

sistema embarcado. Este software encontra-se em execução no Sun SPOT conectado ao 

computador notebook (estação base) e sua principal função e servir de interface entre o sistema 

desktop e o Sun SPOT, por este dispositivo não conseguir executar o código JDK 5, do sistema 

supervisório. 

4.1 PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA 

Durante a fase de projeto ficou decidido que a linguagem para desenvolvimento do 

sistema embarcado e do sistema desktop seria o Java e o J2ME, respectivamente, devido à 

portabilidade para diferentes plataformas de hardware e sistemas operacionais, e por ser a 

linguagem mais suportada pelos dispositivos móveis atuais. Porém, uma grande preocupação 

foi em relação à lentidão atribuída as linguagens interpretadas como o Java, algo que não se 

comprovou quando realizados os primeiros testes embarcados, principalmente devido às 

características inerentes a Squawk já apresentadas na seção 2.2.1, dentre elas a capacidade da 

JVM Squawk executar diretamente sobre o hardware. 

Sistema Embarcado 
Arquivo XML 
 Classes Controlador Fuzzy 
Classe de Acesso ao Hardware 
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O sistema desktop foi desenvolvido em Java, utilizando o JDK 5,  para ser executado 

em um computador desktop, sendo este sistema responsável pela interface onde o usuário cria e 

sintoniza os parâmetros do controlador Fuzzy. Após a criação e sintonia, é gerado um arquivo 

no padrão XML com os parâmetros do controlador (coeficientes das funções de pertinência, 

termos Sugeno de saída e base de regras). Neste sistema também é possível visualizar os 

gráficos com valores dos parâmetros do sistema que é controlado (no estudo de caso 

apresentado nesse trabalho: Nível do Tanque, Erro, Derivada do Erro), recebidos do SPOT 

controlador através da rede Zigbee, como. 

O sistema embarcado e o middleware foram desenvolvidos em Java para plataforma 

Micro Edition (J2ME) utilizando o JDK 1.4, sistema escrito de forma modular, que deixa a 

camada da lógica Fuzzy totalmente independente da camada de acesso ao meio físico 

(interfaces IO), possibilitando que este controlador seja embarcado em qualquer dispositivo 

móvel, assim como a classe de acesso ao hardware do Sun SPOT pode ser utilizada com 

qualquer outro controlador (neural, robusto, PID) na camada superior. 

Para a construção do sistema desktop foram implementadas as classes responsáveis pela 

interface com o usuário a as classes responsáveis pela lógica Fuzzy propriamente dita que 

englobam o processo de fuzzyficação, o procedimento de inferência, a base de dados e a base de 

regras, haja vista que o sistema desktop também é capaz de controlar a planta através de uma 

comunicação via socket tcp/ip usando um sistema de aquisição de dados ligado a um PC no 

lugar do Sun SPOT. Esta arquitetura já estava disponível no laboratório de automação do 

DCA/UFRN, e foi bastante utilizada para os primeiros testes do sistema desktop. 

Uma das maiores preocupações na fase de desenvolvimento do sistema foi fazer com 

que as classes responsáveis pela lógica Fuzzy ficassem totalmente independentes das classes de 

interface e das classes de acesso ao hardware, de forma a permitir melhor portabilidade e 

manutenibilidade das classes geradas, características que compõem um sistema em camadas, 

onde as alterações feitas em uma camada refletem pouco ou nada nas outras. Uma prova da 

modularidade do sistema é que a classe de acesso ao hardware desenvolvida para o controlador 

Fuzzy foi a mesma utilizada para um controlador PID escalonado, implementado para 

comparação com o controlador Fuzzy.  

O diagrama de use case da solução apresentada, pode ser observado na Figura 4.2 a 

seguir. 
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Figura 4.2: Diagrama de Use Cases da Solução Apresentada(Fonte:Dados da Pesquisa). 

 

Os diagramas de classes do sistema embarcado e do sistema supervisório podem ser 

visualizados nas figuras 4.3 e 4.4 respectivamente. 
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Figura 4.3: Diagrama de Classe do Sistema Embarcado(Fonte:Dados da Pesquisa). 

. 
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Figura 4.4: Diagrama de Classe do Sistema Supervisório(Fonte:Dados da Pesquisa). 

As telas do sistema desktop, o que inclui a tela do sistema supervisório, podem ser 



26 
 
visualizadas nas figuras: 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8. 

 
Figura 4.5: Tela Principal do Sistema (Fonte: Dados da Pesquisa). 

 

A tela principal do sistema é a responsável por apresentar os gráficos em tempo real do 

sistema de tanques, mostrando no primeiro gráfico o nível de referência e os níveis dos tanques 

1 e 2. No segundo gráfico são mostrados os valores do erro e da derivada do erro, referentes ao 

tanque que está sendo controlado. O terceiro gráfico apresenta o valor da saída do controlador a 

ser aplicada na planta, além de ser possível selecionar mais abaixo, com relação à planta 

utilizada como estudo de caso, o nível desejado, o tipo do controlador Fuzzy (proporcional 

derivativo ou com ação integrativa) e o tanque que será controlado (maiores detalhes sobre a 

planta utilizada para estudo de caso são apresentados no próximo capítulo). 
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Figura 4.6 Tela Funções de Pertinência (Fonte: Dados da Pesquisa). 

 

Na tela de funções de pertinência se define o número e os parâmetros das funções de 

pertinência para as variáveis de entrada: Erro e Derivada do Erro. 

 

 
Figura 4.7: Tela de Configuração dos Parâmetros das funções Sugeno de Saída (Fonte: Dados da Pesquisa). 

 

A tela de configuração dos parâmetros das funções de saída é a responsável pelo 

cadastro e a configuração dos parâmetros dos termos Sugeno de Saída. 
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Figura 4.8: Tela de Regras (Fonte: Dados da Pesquisa). 

 

Na tela acima pode ser configurada a base de regras do controlador que compreende a 

relação entre as entradas do controlador Fuzzy e as funções Sugeno de saída. 

4.2 CONTROLADOR PID 

Como já abordado, também foi implementado e embarcado no dispositivo móvel um 

controlador PID cujo objetivo principal era realizar a comparação com o controlador Fuzzy. 

Este controlador foi implementado diretamente via código J2ME, utilizando o ambiente de 

desenvolvimento Net Beans 6.9.1, e as classes usadas para comunicação com o hardware e 

para comunicação com sistema desktop foram as mesmas já implementadas para o controlador 

Fuzzy, isto é, foi necessária apenas a criação da classe controlador PID. 

A razão para a escolha do controlador PID para a comparação se deve ao fato de a 

técnica proposta por Minorsky (1922) ser a mais utilizada para o controle dos processos na 

indústria de hoje. Este controlador possui basicamente três parâmetros, que irão ponderar as 

ações proporcionais, integrais e derivativas em relação ao sinal de erro, que é dado pela 

diferença entre o sinal de referência e a saída da planta. 

Para obtenção de uma sintonia inicial dos controladores foi necessária a obtenção do 

modelo linearizado do sistema em torno de um ponto de operação (15 cm), o qual foi inserido 

no software Matlab®, versão 7.8, para obtenção de uma sintonia prévia usando o método do 
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lugar geométrico das raízes (LGR). As equações linearizadas para os tanques 1 e 2 podem ser 

visualizadas nas equações 4.1 e 4.2, respectivamente.   

 

���� =
����

����
=

�.��

�	�.����
    (4.1) 

 

���� =
����

����
=

�.����

�	�,����
    (4.2) 

 

Para coleta dos resultados do controlador PID foi utilizada a mesma interface gráfica do 

sistema desktop já desenvolvida para o controlador Fuzzy. 

4.3 ÍNDICES DE DESEMPENHO 

Para realizar de forma numérica a comparação entre os controladores projetados, foram 

utilizados alguns índices de desempenho.  

A literatura traz diversas formulações matemáticas para o cálculo de índices de 

desempenho na área de sistemas de controle. Estes índices visam a estabelecer parâmetros para 

comparação e avaliação de sistemas. Em geral, a maior parte utiliza o erro referente a alguma 

variável do processo ao seguir uma referencia desejada. Dentre os diversos índices de avalição 

existentes, foram escolhidos os quatro apresentados a seguir, que estão dentre os mais 

utilizados.  

Para quantificar o erro ocorrido em função de uma perturbação, utilizam-se critérios 

baseados na integral do erro, de modo a definir o primeiro critério como a integral do erro 

absoluto, Integrated Absolute Error (IAE), cujo calculo é definido pela equação 4.3. 

 

IAE= � |et�|dt
�

�
     (4.3) 

 

Outro critério que possui facilidade de implementação é a integral do erro quadrático ou 

Integrated Square Error (ISE), com a característica de quantificar em maior escala os erros 

iniciais que possam ocorrer em sistemas oscilatórios, sendo mais indicado para malhas com 

características menos oscilatórias. 

 

ISE= � ��t�dt
�

�
     (4.4) 
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Para lidar com o problema de quantificação dos erros iniciais em malhas oscilatórias, 

utilizam-se critérios que ponderam os erros iniciais, como a integral do tempo multiplicado 

pelo erro absoluto - Integrated of the Time Multiplied by Absolute Error (ITAE) - ou a integral 

do tempo multiplicado pelo erro quadrático - Integrated of the Time Multiplied by Square Error 

(ITSE) - cujas equações se encontram abaixo. 

 

ITAE= � �|et�|dt
�

�
     (4.5) 

 

ITSE= � ���t�dt
�

�
     (4.6) 

 

Os índices IAE, ISE, ITAE, ITSE foram implementados no sistema desktop para 

minimizar o impacto computacional no dispositivo móvel, e os resultados comparativos são 

apresentados no quinto capítulo. 
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5 RESULTADOS 

 

Os resultados apresentados neste capítulo são os da simulação em ambiente real, e os 

gráficos foram retirados da tela principal do sistema desktop, utilizando o esquema de 

conexão apresentado na Figura 3.3. Os testes visam a checar a eficiência do controlador 

embarcado para controlar o tanque 2, que nesse caso é um sistema de segunda ordem e, 

portanto, de difícil sintonia. Trabalhamos apenas com o erro e a derivada do erro referentes ao 

nível do tanque 2 como entrada para o controlador Fuzzy, tendo em vista que a alimentação 

com fluido do sistema é através do tanque 1. 

Para comparação do desempenho do controlador gerado pelo sistema proposto com o 

de outro tipo de controlador, foram colhidos os gráficos de um controlador PID embarcado no 

dispositivo Sun SPOT® utilizando o esquema de conexão apresentado na Figura 3.3. 

Ambos os controladores foram testados nas mesmas condições, com a mesma 

configuração apresentada na figura 3.3, à exceção do controlador Fuzzy embarcado, que em 

seu lugar foi utilizado o controlador PID, com o mesmo tempo de simulação e as mesmas 

variações de nível. 

5.1. PROJETO DO CONTROLADOR FUZZY 

Os valores dos parâmetros das funções de pertinência, das funções Sugeno de saída e a 

base de regras utilizada nos testes apresentados neste capítulo, foram apresentados nas figuras 

4.6, 4.7 e 4.8 e podem ser melhor visualizados nas tabelas 5.1 e 5.2. Para uma melhor 

compreensão da base de regras é apresentada uma tabela FAM na tabela 5.3. 

 

Tabela 5.1: Funções de Pertinência(Triangulares). 
Função Vértice A Vértice B Vértice C 

ErroNegGrande -300.0 -7.0 -5.0 

ErroNegativo -6.0 -4.0 -2.0 

ErroZero -3.0 0.0 3.0 

ErroPositivo 2.0 4.0 6.0 

ErroPosGrande 5.0 7.0 300.0 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Tabela 5.2: Termos Sugeno de Saída. 
Parametros/Função Fun1 Fun2 Fun3 

P 2.0 1.0 0.15 

Q 0.25 0.25 0.25 

R 0.65 0.65 0.65 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Tabela 5.3: Tabela de Associação Fuzzy (FAM) 

Erro/DErro DErroNegativa DErroZero DErroPositiva 

ErroNegGrande Fun0 Fun0 Fun0 

ErroNegativo Fun1 Fun1 Fun1 

ErroZero Fun2 Fun2 Fun2 

ErroPositivo Fun3 Fun3 Fun3 

ErroPosGrande Fun4 Fun4 Fun4 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

5.1 CONTROLADOR FUZZY 

Nesta seção são apresentados os gráficos e os índices de desempenho do controlador 

Fuzzy para os níveis de 10,15, 20 cm, separadamente, e quando sujeito a algumas variações de 

nível. 

Para os gráficos de 10, 15 e 20 cm, apresentados a seguir, foi estipulado um tempo 

total de 180 segundos, tempo este suficiente para a acomodação do sistema. 

 

 
Figura 5.1: Gráfico do controlador Fuzzy, nível de 10 cm (Fonte: Dados da Pesquisa). 

 
A Figura 5.1 mostra que o controlador Fuzzy gerado pelo sistema proposto foi capaz 
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de controlar o sistema para o nível de 10 cm, apresentando um sobressinal de 

aproximadamente 25% e um erro de regime permanente negativo de aproximadamente de 

10%. O tempo de subida apresentado foi de aproximadamente de 20 segundos, e o sistema 

estabilizou em aproximadamente 100 segundos, compatível com a própria dinâmica do 

sistema de tanques. O erro de regime apresentado se dá devido ao fato de o controlador ter 

sido sintonizado para 15 cm, não possuir ação integrativa e ter como entrada apenas o erro e a 

derivada do erro do tanque 2. 

 Na Tabela 5.4 são apresentados os índices de avaliação de desempenho para 

comparação com o controlador PI. 

 
Tabela 5.4: Índices do controlador Fuzzy, nível de 10cm 

ISE IAE ITAE ITSE 

130970,37 323,79 356061,28 1,23 * 10" 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Os índices apresentados nesta seção foram calculados no sistema desktop para 

minimizar o uso de processamento e memória do dispositivo móvel. 

 

 
Figura 5.2: Gráfico do controlador Fuzzy, nível de 15 cm (Fonte: Dados da Pesquisa). 

 

O gráfico Figura 5.2 mostra que o controlador Fuzzy gerado pelo sistema proposto foi 

capaz de controlar o sistema para o nível de 15 cm, apresentando sobressinal de 

aproximadamente 25% e um erro de regime permanente de aproximadamente 0. O tempo de 

subida foi de aproximadamente de 25 segundos, e o sistema estabilizou em aproximadamente 

120 segundos. 

Na Tabela 5.5 são apresentados os índices de avaliação de desempenho da resposta do 

sistema para 15 cm. 
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Tabela 5.5: Índices do controlador Fuzzy, nível de 15 cm 
ISE IAE ITAE ITSE 

372637,65 595,64 179004,30 1,08 * 10" 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Fica claro, observando-se os índices e os gráficos para 15 cm em relação aos de 10 cm 

que apesar de os índices IAE e ISE para 15 cm serem superiores, o mesmo apresentou ITAE e 

ITSE inferiores. Isso se deve ao fato de os dois últimos abonarem com um peso menor as 

amostras iniciais, bem como o valor do erro para 10 cm nos instantes iniciais ser menor que o 

valor do erro para 15 cm nos instantes iniciais. Enquanto isso, o melhor resultado do ITAE e 

ITSE se dá ao fato de o controlador para 15 cm não apresentar erro de regime, bem como por 

estes índices darem um peso maior às amostras com um tempo maior. O mesmo raciocínio 

pode ser aplicado para os índices do gráfico de 20 cm. 

 

 
Figura 5.3: Gráfico do controlador Fuzzy, nível de 20 cm (Fonte: Dados da Pesquisa). 

 
O gráfico da Figura 5.3 mostra que o controlador Fuzzy gerado pelo sistema proposto 

foi capaz de controlar o sistema para o nível de 20 cm, não apresentando sobre sinal, porém, 

apresentando um erro de regime permanente de aproximadamente 10%. O tempo de subida 

foi de aproximadamente de 50 segundos, e o sistema estabilizou em aproximadamente 120 

segundos. Na Tabela 5.6 são apresentados os índices de avaliação de desempenho da resposta 

do sistema para o nível de 20 cm. 

 

Tabela 5.6: Índices do controlador Fuzzy, nível de 20 cm. 
ISE IAE ITAE ITSE 

2411878,52 1507,22 508765,30 8,71 * 10" 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Nas figuras 5.4 e 5.5 são apresentados os gráficos do sistema quando submetido a 

algumas variações de nível. Para cada intervalo foram utilizados 180 segundos, dando um 

total de 720 segundos.  

 

 
Figura 5.4: Gráfico do controlador Fuzzy, variações de 15,10,20 e 15 cm (Fonte: Dados da Pesquisa). 

 

O gráfico da Figura 5.4 mostra o controlador Fuzzy gerado pelo sistema quando sujeito 

a algumas variações de nível, apresentando um comportamento similar para os níveis já 

apresentados nos gráficos anteriores com erro de regime para os níveis de 10 e 20 

centímetros. 

Na tabela 5.7 são apresentados os índices de avaliação de desempenho da resposta do 

sistema para a figura 5.4. 

 

Tabela 5.7: Índices do controlador Fuzzy, variações de 15,10,20 e 15 cm 
ISE IAE ITAE ITSE 

130970.37 323.79 356061.28 1.23 * 10" 

Fonte: Dados da pesquisa 

Os índices de desempenho apresentados na Tabela 5.7 e demais visam a estabelecer 

uma comparação com os resultados do controlador PID apresentado na seção 5.2. 

 

 
Figura 5.5: Gráfico do controlador Fuzzy, variações de 20,10,20 e 15 cm (Fonte: Dados da Pesquisa). 
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A Figura 5.5 mostra o gráfico do sistema quando sujeito a algumas variações de nível, 

apresentando um comportamento similar para os níveis já apresentados nos gráficos anteriores 

e o mesmo erro de regime para os níveis de 10 e de 20 centímetros. 

 Na Tabela 5.8 são apresentados os índices de avaliação de desempenho da resposta do 

sistema para a Figura 5.5. 

 

Tabela 5.8: Índices do controlador Fuzzy, variações de 20,10,20 e 15 cm 
ISE IAE ITAE ITSE 

1721579,48 1289,40 1612186.90 2.21 *	10� 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

5.2 GRÁFICOS DO CONTROLADOR PID 

Nesta seção são apresentados os gráficos para o controlador PID embarcado no 

dispositivo móvel Sun SPOT com a mesma configuração adotada na figura 3.3, sendo apenas 

substituído o controlador Fuzzy por um controlador PID, cujos parâmetros são apresentados 

na Tabela 5.9.  

Os tempos de simulação, as variações de nível e o cálculo dos índices de desempenho 

são os mesmos adotados para o controlador Fuzzy. 

 

Tabela 5.9: Parâmetros do controlador PID 

KP KD KI 
2 0.0065 2.5 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Os gráficos e os índices desta seção serão apresentados na mesma sequência da seção 

anterior, iniciando com os gráficos individuais para 10, 15 e 20 cm, e depois os dois gráficos 

com as mesmas variações de nível já apresentados na seção 5.1. 
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Figura 5.6: Gráfico do controlador PID, nível de 10 cm (Fonte: Dados da Pesquisa). 

 

O gráfico da Figura 5.6 mostra que o controlador PID foi capaz de estabilizar o 

sistema em cerca de 120 segundos para o nível de 10 cm, apresentando um sobressinal de 

aproximadamente 25% e sem erro de regime. O tempo de subida apresentado foi de 

aproximadamente de 10 segundos, e o sistema estabilizou em aproximadamente 120 

segundos. 

 O fato de o controlador não apresentar erro de regime para nenhuma dos gráficos 

mostrados nesta seção se dá devido à ação integrativa deste controlador.  

Na Tabela 5.10 são apresentados os índices de avaliação de desempenho da resposta 

do sistema exibido na Figura 5.6. 

 
Tabela 5.10: Índices do controlador PID, nível de 10 cm 

ISE IAE ITAE ITSE 

76688,29 274,07 85015,97 0.24 * 10" 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Os índices de desempenho para o nível de 10 cm do controlador PID apresentaram 

valores menores do que os do controlador Fuzzy, por causa do erro de regime apresentado 

pelo controlador Fuzzy para este nível.  

 

 
Figura 5.7: Gráfico do controlador PID, nível de 15 cm (Fonte: Dados da Pesquisa). 
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O gráfico da Figura 5.7 mostra que o controlador PID foi capaz de estabilizar o 

sistema em cerca de 130 segundos para o nível de 15 cm, com sobressinal de 

aproximadamente 20% e sem erro de regime. O tempo de subida foi de aproximadamente de 

15 segundos, e o sistema estabilizou em aproximadamente 140 segundos. 

Na Tabela 5.11 são apresentados os índices de avaliação de desempenho da resposta 

do sistema exibido na Figura 5.7. 

 
 

Tabela 5.11: Índices do controlador PID, nível de 15 cm 
ISE IAE ITAE ITSE 

139073,84 365,34 107240,31 0,38 * 10" 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Os índices do controlador PID para o nível de 15 cm apresentaram valores inferiores 

ao controlador Fuzzy, porém, fica claro um maior comportamento oscilatório deste 

controlador. 

 

 
Figura 5.8: Gráficos do controlador PID, nível de 20 cm (Fonte: Dados da Pesquisa). 

 

 

Os dados da Figura 5.8 mostram que o controlador PID foi capaz de estabilizar o 

sistema para o nível de 20 cm em aproximadamente 140 segundos, apresentando um sobre 

sinal de aproximadamente 20% e ausência erro de regime. O tempo de subida apresentado foi 

de aproximadamente de 20 segundos, e o sistema estabilizou em aproximadamente 130 

segundos. 

O aparente ruído, entre 15 e 45 segundos, ocorre devido ao corte de proteção 

implementado na programação para que o tanque 1 não transborde. 
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Na Tabela 5.12 são apresentados os índices de avaliação de desempenho da resposta 

do sistema exibido na Figura 5.8. 

 

Tabela 5.12: Índices do controlador PID, nível de 20 cm 
ISE IAE ITAE ITSE 

319145,03 529,37 138258,14 0. 68 * 10" 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Os índices do controlador PID para o nível de 20 cm apresentaram valores inferiores 

ao controlador Fuzzy para 20 cm, evidenciando comportamento mais oscilatório deste 

controlador. 

 

 
Figura 5.9: Gráfico do controlador PID, variações de 15,10,20 e 15 cm (Fonte: Dados da Pesquisa). 

 

O gráfico da Figura 5.9 mostra o controlador PID quando sujeito a algumas variações 

de nível, apresentando um comportamento similar para os níveis já apresentados nos gráficos 

anteriores, e oscilatório para todos os níveis. 

Na Tabela 5.13 são apresentados os índices de avaliação de desempenho da resposta 

do sistema para a Figura 5.9. 

 

Tabela 5.13: Índices do controlador PID variações de 15,10,20 e 15 cm 
ISE IAE ITAE ITSE 

130287,97 354,42 424976,45 1,54 * 10" 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Os índices de desempenho da Tabela 5.13 para o controlador PID com variações de 

nível mostram um desempenho inferior desse controlador em todos os índices, com exceção 

do ITAE. 
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Figura 5.10: Gráfico do controlador PID, variações de 20,10,20 e 15 cm (Fonte: Dados da Pesquisa). 

 

O gráfico da figura 5.10 mostra o controlador PID quando sujeito a algumas variações 

de nível, apresentando um comportamento similar para os níveis já apresentados nos gráficos 

anteriores, apresentando um comportamento oscilatório para todos os níveis. 

Na Tabela 5.14 são apresentados os índices de avaliação de desempenho da resposta 

do sistema para a Figura 5.10. 

 

Tabela 5.14: Índices do controlador PID variações de 20,10,20 e 15 cm 
ISE IAE ITAE ITSE 

175746,09 390,60 432070,59 1,63 * 10" 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Os índices de desempenho da Tabela 5.14 para o controlador PID com variações de 

nível mostram um desempenho superior deste em todos os índices apresentados na tabela 5.8 

para o controlador Fuzzy. Este fato ocorre porque, apesar de o controlador em questão possuir 

um comportamento oscilatório, ele consegue zerar o erro para todos os níveis.  

A seguir, na Tabela 5.15, são mostrados todos os índices já apresentados para os 

controladores Fuzzy e PID, para melhor visualização dos dados. 
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Tabela 5.15: Todos os Índices do Controlador PID e Fuzzy 
C

on
tr

ol
ad

or
 F

uz
zy

 
Nível ISE IAE ITAE ITSE 

10 cm 130970,37 323,79 356061,28 1,23 * 10" 

15 cm 372637,65 595,64 179004,30 1,08 * 10" 

20 cm 2411878,52 1507,22 508765,30 8,71 * 10" 

15,10,20,15 cm 130970.37 323.79 356061.28 1.23 * 10" 

20,10,20,15 1721579,48 1289,40 1612186.90 2.21 *	10� 

C
on

tr
ol

ad
or

 P
ID

 10 cm 76688,29 274,07 85015,97 0.24 * 10" 

15 cm 139073,84 365,34 107240,31 0,38 * 10" 

20 cm 319145,03 529,37 138258,14 0. 68 * 10" 

15,10,20,15 cm 130287,97 354,42 424976,45 1,54 * 10" 

20,10,20,15 175746,09 390,60 432070,59 1,63 * 10" 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Os resultados apresentados nesse capítulo visam apenas a checar o funcionamento do 

sistema proposto. Não é objetivo deste trabalho a sintonia de um controlador ótimo para o 

sistema de nível apresentado, e sim o desenvolvimento de uma interface capaz de gerar um 

controlador Fuzzy para dispositivos móveis que possa ser sintonizado para controlar um 

sistema qualquer. A implementação do controlador PID se deu principalmente para verificar o 

funcionamento do dispositivo móvel adotado em trabalhar com outros tipos de controladores, 

onde o Sun SPOT obteve um desempenho satisfatório na execução do código dos dois 

controladores propostos. 
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6 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 
 

Todos os objetivos propostos no início deste trabalho foram alcançados. Foi 

desenvolvido um sistema capaz de gerar controladores Fuzzy para dispositivos móveis 

totalmente independentes de plataforma (sistema desktop e sistema embarcado), ambos 

construídos de forma modular, conforme ficou comprovado através da implementação do 

controlador PID, sendo necessária apenas a troca da camada responsável pela lógica de 

controle. 

Os resultados obtidos mostram que o sistema proposto funciona corretamente, embora 

a sintonia do controlador Fuzzy e do controlador PID possam ser melhoradas, porém, ambos 

os controladores foram capazes de controlar o sistema, apresentando tempo de acomodação e 

níveis de sobressinal aceitáveis para um sistema de segunda ordem, e conseguindo 

acompanhar a referência mesmo quando sujeitos a variações da mesma. 

O melhor desempenho apresentado pelo controlador PID em relação ao controlador 

Fuzzy em alguns dos casos apresentados no capítulo de resultados não diminui o mérito do 

sistema proposto, demonstra apenas que a sintonia do controlador Fuzzy pode ser melhorada. 

A comunicação do controlador Fuzzy embarcado com o supervisório através de uma 

rede sem fio ZigBee possibilita o uso deste controlador para monitoração e controle de 

ambientes onde a comunicação cabeada não pode ser realizada. 

Como continuação deste trabalho fica a possibilidade de se utilizar técnicas hibridas de 

IA, como uma rede neural (neuro-Fuzzy), ou algoritmos genéticos (Fuzzy-GA) para a sintonia 

automática dos parâmetros deste controlador, tendo em vista a dificuldade para realização 

manual desta tarefa. 

Tem-se também a possibilidade de se trabalhar com controladores distribuídos e 

processamento paralelo que utilize o Sun SPOT®, e aproveite a comunicação sem fio e o 

protocolo Zigbee presente no dispositivo. A possibilidade de se trabalhar com controladores 

diferentes trocando informações entre si via rede sem fio abre um leque para uma gama de 

aplicações, bem como a capacidade do sistema desktop de poder gerar código J2ME para 

controladores Fuzzy que podem ser sintonizados de diferentes formas e para vários tipos de 

aplicações práticas amplia este leque, além da possibilidade de embarcar este controlador em 

qualquer dispositivo móvel com suporte a J2ME.    
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