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RESUMO

Amortecedores  que  utilizam  fluido  magneto  reológico são  amplamente  utilizados  em

aplicações industriais,  tais  como no controle de vibrações de máquinas ferramentas e em

construções sujeitas a abalos sísmicos, na indústria automobilística em suspensões ativa ou

semiativa, bem como sistemas de embreagens e freios, e na área de biomecânica em próteses

inteligentes e interfaces hápticas na qual  simulam o sensoriamento tátil.  Eles apresentam

diversas  características  desejáveis  como  alta  controlabilidade  de  força,  baixo  consumo

energético, estabilidade, ampla faixa operacional de temperatura, tempo de resposta rápido e

tamanho compacto. No entanto, o controle preciso desse dispositivo, devido à sua inerente

característica  não  linear,  não  pode  ser  facilmente  obtido  com  os  controladores  lineares

convencionais e até mesmo por controladores mais robustos na ausência de uma perfeita

modelagem do seu comportamento dinâmico. Hoje em dia, graças ao desenvolvimento da

Teoria  da Estabilidade,  proposta  pelo matemático russo  Lyapunov,  e com os avanços da

tecnologia  computacional,  as  técnicas  de  controle  não  linear  vêm  sendo  cada  vez  mais

utilizadas. Questões ecológicas, social e econômicas têm levado a indústria automobilística a

uma crescente demanda por metodologias e tecnologias eficientes no controle de vibrações

em suspensões semiativas. Desta forma, este trabalho descreve o desenvolvimento de um

controlador não linear, baseado no método de controle por modos deslizantes com a inclusão

de uma estratégia de compensação utilizando a lógica fuzzy, implementada matematicamente

na dinâmica do modelo de um sistema de amortecimento de um quarto de veículo, utilizando

amortecedor magneto reológico. Resultados numéricos são apresentados para demonstrar o

desempenho do sistema de controle.

Palavras chaves: Amortecedor magneto reológico, suspensão semiativa, controle não linear,

modos deslizantes, lógica fuzzy. 



ABSTRACT

Magnetorheological  (MR)  dampers  are  widely  used  in  industrial  applications  such  as

vibration control of machine tools and structures subject to seismic earthquakes; active or

semi-active suspensions in the automotive industry, as well as clutch and brake systems; and

in the biomechanics area with intelligent protheses and haptic interfaces wich simulate the

tactile  sensing.  MR  dampers  feature  several  desirable  features  such  as  high  power

controllability,  low power consumption,  stability,  wide operational temperature range, fast

response time and compact size. However, the precise control of this device can not be easily

obtained with conventional linear controllers even by more robust controllers in the absence

of a perfect modeling of their dynamic behavior due to its inherent nonlinear characteristic.

Nowadays,  thanks  to  the  development  of  stability  theory,  proposed  by  the  Russian

mathematician Lyapunov, and with advances in computational technology, nonlinear control

techniques have been increasingly used. Ecological, social and economic issues have led the

automotive industry to a growing demand for efficient methodologies and technologies in the

control  of  vibrations  in  semiative  suspensions.  In  this  way,  this  work  describes  the

development of a nonlinear controller based on the sliding mode control method with the

inclusion of a fuzzy compensation scheme, mathematically implemented in the dynamics of

the model of a one-quarter vehicle damping system using magnetoreological damper.

Key words: Magnetorheological damper, semi-active suspension, nonlinear control, sliding

mode control, fuzzy logic.
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Capítulo 1

1  INTRODUÇÃO

As vibrações podem gerar efeitos indesejáveis tais como desconforto, manutenções

dispendiosas e falhas que são muitas vezes causadas por ação de forças restauradoras como

ventos, forças entre mecanismos de máquinas, veículos de transportes, fluxo de fluidos, e até

mesmos abalos sísmicos. Quando as vibrações atingem níveis excessivos que possam causar

prejuízos aos materiais ou fatores humanos, se faz necessário a ação de seu controle.

Basicamente, o controle de vibrações pode ser realizado de três maneiras: controle

ativo,  semiativo  e  passivo.  Dentre  estes  métodos,  destaca-se  o  controle  ativo,  onde  o

movimento da estrutura em geral é controlado ou modificado pela ação do sistema de controle

mediante uma fonte de energia externa. Atuadores comumente utilizados em sistemas ativos

são hidráulicos, pneumáticos, servo motores elétricos e materiais piezoelétricos que podem

ser usados como sensores e atuadores. Apesar da ampla faixa de forças, independentemente

das velocidades de atuação, sistemas ativos demandam de uma considerável quantidade de

energia, além de maior número e custo de componentes quando comparados aos sistemas

passivos e semiativos.

Sistemas passivos de controle de vibrações não demandam energia de atuação, muito
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menos  de  uma ação  de  controle.  Seus  componentes,  geralmente  molas  e  amortecedores

hidráulicos ou pneumáticos, desempenham a função de limitar e dissipar a intensidade das

vibrações do sistema. Por outro lado, esses sistemas são limitados em termos de atuação, o

que  os  compromete  quando  submetidos  a  níveis  de  vibrações  além  dos  quais  foram

projetados.

Já os sistemas semiativos empregam atuadores que geram forças dissipativas de modo

variável  e  não  requerem tanta  energia  quanto  os  atuadores  de sistemas  ativos,  pois  não

aplicam forças no sistema. Basicamente,  estes sistemas se enquadram entre os passivos e

ativos, e a função do sistema de controle neste caso age na variação da força dissipativa do

amortecedor.

A preocupação com questões de segurança e de redução de custos tem gerado grande

interesse da comunidade científica no desenvolvido diversas pesquisas do controle eficiente

de vibrações.

No desenvolvimento do sistema de controle é necessário um bom conhecimento do

modelo  dinâmico  do  sistema  para  obtenção  de  resultados  mais  eficientes.  Quanto  mais

próximo o modelo matemático puder descrever o comportamento do sistema, melhor será a

performance do sistema de controle.  Modelos dinâmicos de veículos e robôs, em termos

práticos e por mais simples que sejam, são não lineares (LANTOS e MARTON, 2011).

Controle não linear é uma importante área da teoria de controle cujo estudo de suas

técnicas permite que o engenheiro aumente sua capacidade de lidar com problemas práticos

de forma eficiente, pois muitos dos problemas reais são inerentemente não lineares, como os

que  ocorrem  em  manipuladores  robóticos,  veículos  automotivos  e  aeroespaciais,  dentre

outros.

No passado, a aplicação de métodos de controle não linear era limitada tanto pelo

embasamento  teórico  quanto  pela  dificuldade de  sua  implementação  computacional.  Nas

ultimas  décadas,  graças  ao  desenvolvimento  da  Teoria  da  Estabilidade,  proposta  pelo

matemático russo Lyapunov1, e com os avanços da tecnologia computacional, as técnicas de

controle não linear vêm sendo cada vez mais utilizadas tanto no meio acadêmico como em

aplicações industriais. No meio acadêmico, muitas pesquisas têm surgido com as técnicas de

1 Alexandr Mikhailovich Lyapunov (1857-1918) – Matemático russo.
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linearização  por  realimentação  (feedback  linearization),  controle  por  modos  deslizantes

(sliding mode control), controle não linear adaptativo, e demais técnicas baseada no método

direto de Lyapunov (Lyapunov's direct method). Em termos de aplicação, muitos sistemas de

controle têm sido desenvolvidos para indústrias de energia,  fabricação e processos, além de

sistemas dinâmicos em geral.

Diversas  são  as  vantagens  dos  controladores  não  lineares,  dentre  elas  está  a

possibilidade  de  aumento  na  faixa  operacional.  Controladores  lineares  possuem  baixa

performance  e  eventual  instabilidade  quando  operam  fora  do  ponto  de  operação  (região

linear),  normalmente  limitado,  para  o  qual  foram  projetados,  já  que  não  conseguem

compensar as não linearidades comumente apresentadas em sistemas de malha fechada de

grande faixa operacional. Já os controladores não lineares apresentam melhor desempenho

mesmo em um domínio amplo de operação.

A adoção de uma abordagem baseada na teoria do controle não linear também trás a

vantagem de  proporcionar  a  linearização  de  alguns  tipos  de  não linearidades,  como por

exemplo, histerese, saturação, atrito de Coulomb e zona morta.

Sobre essas características, está ainda a possibilidade de utilização de componentes de

baixo custo em sistemas de controle não linear. Controladores lineares necessitam de sensores

e  atuadores  de  qualidade,  que  apresentem  comportamento  linear  em todo  o  domínio  de

operação. Deste modo, a opção por uma estratégia não linear adequada pode muitas vezes

significar  uma redução no custo de implementação do controlador,  sem comprometer,  no

entanto, o desempenho requisitado.

Questões ambientais e de sustentabilidade sempre geraram preocupações latentes e,

com isso, o desenvolvimento de sistemas de controle inteligentes que permitam um consumo

mais eficiente de energia, tem se mostrado extremamente importante. O crescente número de

trabalhos  nos  últimos  anos  dedicados  ao  problema  de controle  inteligente  de  sistemas

mecânicos  confirmam  o  grande  interesse  da  comunidade  científica  pelo  tema. Os  mais

comuns são controles adaptativos (GUAN e PAN, 2008a,b; YAMADA e FURUTA, 2007;

YAO  et.  al.,  2000),  sistemas  fuzzy (BESSA  et.  al.,  2010a),  redes  neurais  (KNOHL e

UNBEHAUEN, 2000), teoria de realimentação (NIKSEFAT e SEPEHRI, 2000), ajuste ótimo

de controladores lineares proporcional derivativo integrativo - PID (LIU e DALEY, 2000) e



21

métodos de estruturas variáveis (BESSA et. al., 2010c; MIHAJLOV et. al., 2002; BONCHIS

et. al., 2001; LIU e HANDROOS, 1999).

Uma das soluções para melhorar  ainda mais a performance dos controladores não

lineares,  em especial  no tratamento de sistemas com elevado grau de incerteza, tem sido

combinar estratégias de controle não linear com metodologias de inteligência artificial, como

por exemplo, lógica fuzzy (fuzzy logic), redes neurais artificiais e algoritmos genéticos.

Essas estratégias têm sido empregadas com bastante sucesso em diversos sistemas e

com formas diferenciadas de compensação. Zou e Lei  (2015) utilizam a rede neural para

aproximar as incertezas e pertubações de forma adaptativa no controle de uma plataforma

inercial;  Mefoued  (2015)  utiliza  a  rede  de  base  radial  na  identificação  de  parâmetros

desejáveis no controle de uma órtese de joelho; Sun et. al. (2011) utilizam a rede neural como

observador de estados para o controle de manipuladores robóticos; Ho et. al. (2009) resolvem

o  problema  de  alto  chaveamento  (chattering),  comum  nos  controladores  por  modos

deslizantes em situações de incertezas e modelagem não perfeita do sistema, substituindo o

termo de robustez da lei de controle por um termo computado pela lógica fuzzy, aplicado em

um sistema de uma entrada e uma saída (SISO – single-input, single-output), já Roopaei e

Jahromi  (2009)  também  utilizam-se  do  mesmo  princípio  para  um  sistema  de  múltiplas

entradas  e  múltiplas  saídas  (MIMO  –  multiple-input,  multiple-output);  com  o  mesmo

propósito; Cerman e Hušek (2012) introduzem um termo de realimentação na lei de controle

também computado pela lógica fuzzy, no controle de um servo mecanismo eletroidráulico.

De forma adaptativa, a lógica  fuzzy é utilizada junto com controlador não linear em

Bessa et. al. (2010b) no controle de veículos robóticos submarinos, em Bessa et. al. (2013) no

controle de estruturas inteligentes, em Bessa et. al. (2014) no controle de um pendulo caótico

com sinais de ruído; e em Bessa et. al. (2015) no controle de uma célula de mergulho. Li e

Huang  (2010),  bem  como  Lian  (2013)  utilizam  a  lógica  fuzzy de  autoaprendizagem

juntamente com o controle por modos deslizantes em sistemas de manipuladores robóticos.

Topalov  et.  al. (2011) utilizam o conjunto  neuro-fuzzy para aproximar a dinâmica de um

sistema  de  anti  travamento  de  freios;  Fernandes  et.  al. (2012)  desenvolveram  uma

compensação por redes neurais para uma lei de controle de linearização por realimentação em

um veículo robótico submarino; Xu et. al. (2012), utilizam um controlador proporcional fuzzy

com uma rede neural aproximadora do sistema dinâmico de um manipulador robótico de um
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veículo submarino; Wu et. al. (2014) utilizam um identificador neuro-fuzzy para o modelo do

sistema de um manipulador móvel de limpeza condensada, controlado por modos deslizantes;

Masumpoor et. al. (2015) ajustam os parâmetros de um controlador adaptativo utilizando dois

tipos de sistemas neuro-fuzzy, no controle de velocidade de um motor indutivo.

Com base nas teorias e metodologias de controle mencionadas, esta tese apresenta um

controle inédito de uma suspensão automotiva semiativa utilizando um amortecedor magneto

reológico (MR), onde a lógica fuzzy terá o papel de compensar a queda de performance do

controlador  por  modos  deslizantes  (Sliding  Mode  Control -  SMC)  devido  ao  modelo

matemático  simplificado  do  amortecedor  implementado.  Esta  estratégia  de  utilização  do

modelo de baixa complexidade do amortecedor MR tem o objetivo de diminuir o custo de

processamento  do  sistema de controle,  atribuindo maior  velocidade de resposta  e  menor

consumo de energia.

1.1  Posicionamento

Este trabalho tem por objetivo a aplicação de novas estratégias de controle inteligente,

baseadas em técnicas de controle não linear e na lógica fuzzy, para sistemas mecânicos não

lineares e incertos. Por se tratar de um dos atuadores mais comumente estudado nas últimas

décadas,  tanto  em  aplicações  automobilísticas  e  civil  quanto  na  área  de  biomecânica,

pretende-se neste trabalho realizar a implementação das técnicas de controle estudadas em

sistemas de amortecimento de vibrações com amortecedores magneto reológico.

Amortecedores  magneto  reológico  possuem a  capacidade  de  controlar  a  força  de

amortecimento  quando  submetidos  a  um  campo  magnético  variável.  O  fluido  magneto

reológico  presente  neste  tipo  de  amortecedor,  que  pertence  ao  grupo  dos  materiais

inteligentes, possui a possibilidade de alterar suas propriedades reológicas como viscosidade e

plasticidade de acordo com o campo magnético atuante desejado, que é produzido pela bobina

eletromagnética que compõe o dispositivo, alimentado por uma corrente elétrica de baixa

potência e baixos níveis de tensão, além de grande confiabilidade e estabilidade.



23

Dispositivos que utilizam o fluido magneto reológico são amplamente utilizados em

aplicações industriais, como por exemplo no controle de vibrações de máquinas ferramentas e

em construções sujeitas a abalos sísmicos, na indústria automobilística em suspensões ativa

ou semiativa,  bem como sistemas de embreagens e freios,  e na área de biomecânica em

próteses  inteligentes  e  interfaces  hápticas  as  quais  simulam  o  sensoriamento  tátil.  Eles

apresentam diversas características desejáveis como rápida resposta, alta controlabilidade de

força, baixo consumo, estabilidade e ampla faixa operacional de temperatura. No entanto, por

apresentar  um comportamento  dinâmico  altamente  não linear,  o  controle eficiente desses

dispositivos não pode ser obtido mediante a utilização de técnicas convencionais de controle

linear.

Além  das  não  linearidades  comuns  geradas  pela  compressibilidade  do  fluido

hidráulico e das propriedades de escoamento e pressão, os amortecedores magneto reológico

são submetidos principalmente a não linearidade como histerese, que ocorre devido ao atrito

entre o fluido e as paredes do cilindro do amortecedor. Este tipo de não linearidade torna a

tarefa de controle ainda mais complicada já que o modelo que descreve o sistema, além de

possuir  descontinuidades,  pode  apresentar  também  variáveis  auxiliares  que  melhor

representam  suas  características  comportamentais,  aumentando  a  complexidade  para  o

sistema de controle, gerando um maior consumo computacional.

Mas o grande interesse dos pesquisadores, tanto da comunidade científica como da

indústria,  tem  sido  demonstrado  nos  amortecedores  magneto  reológicos  para  suspensão

semiativa em veículos. Questões econômicas (como redução de custo), social (segurança) e

ecológicas (ambientalmente sustentáveis) têm levado estes pesquisadores a uma crescente

demanda  por  metodologias  e  tecnologias  eficientes  para  indústria  automobilística.  A

suspensão veicular, que fornece uma ligação entre o conjunto da roda e o chassi, exerce um

papel crucial em toda dinâmica do veículo e, consequentemente, para segurança e conforto

dos passageiros,  além de afetar o comportamento dinâmico dos demais componentes que

compõe o veículo, como freios, acelerador, motor, embreagem, direção, etc. 

A grande  maioria  dessas  pesquisas  tem  voltado  seus  esforços  para  a  redução  de

oscilações  na  carroceria,  visando  principalmente  questões  de  saúde  e  conforto  dos

passageiros, cujo tema também é abordado em pesquisas de modelos eficazes para todo o

conjunto pneu, roda, suspensão, carroceria, assento e corpo humano, como no trabalho de
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Papalukopoulos e Natsiavas (2007). Neste trabalho, o componente sensitivo do corpo humano

não  é  considerado,  a  análise  vibratória  é  avaliada  através  das  oscilações  na  carroceria

(aceleração  e  deslocamento).  Esta  simplificação  evita  a  influência  de  incertezas  na

modelagem, principalmente provindas do corpo humano, como também reduz o número de

variáveis para o estudo do conforto. Porém, um estudo mais completo, incluindo todas as

variáveis  e  modelagens  possíveis  será  proposto  em trabalhos  futuros,  onde será  possível

avaliar a eficácia da técnica proposta neste trabalho em um sistema considerando as variáveis

do corpo humano.

É  importante  ressaltar  que  em  praticamente  todos  os trabalhos  envolvendo

amortecedores MR para o controle de suspensão, o modelo da dinâmica do atuador é feito de

duas formas, modelo não paramétrico e modelo paramétrico.  O modelo não paramétrico,

também conhecido como black box, geralmente é expresso por uma função polinomial que

não tem significado físico, onde o modelo pode ser obtido por um observador de estados ou

por técnicas de dinâmica inversa (MILECKI, 2001; TRUONG e AHN, 2010). O modelo não

paramétrico,  em geral  possui  uma grande exatidão,  porém, devido o comportamento não

linear e histerético do amortecedor MR, sua elaboração pode não ser tão trivial. Já o modelo

paramétrico  consiste  em  elementos  mecânicos  como  mola,  atrito  e  viscosidade,  cujos

parâmetros são obtidos de forma experimental. Este tem sido o modelo mais utilizado nos

trabalhos, pois possui alta confiabilidade e grande exatidão. Considerado como o “estado da

arte” dos modelos paramétricos, o modelo de Bouc-Wen modificado elaborado por Spencer

et. al. (1997) é o mais referenciado em pesquisas, cuja característica é dada por 3 equações

diferenciais  (fora  as  equações  da dinâmica do  circuito  elétrico),  contendo 10 parâmetros

obtidos por uma técnica de otimização não linear.

Afim  de  obter  o  controle  do  amortecedor  MR por  um modelo  paramétrico  mais

simples,  neste  trabalho  é  desenvolvida  uma  lei  de  controle  com  base  em  um  modelo

paramétrico com menor número de parâmetros, denominado modelo de Bingham. Tal modelo

consta de uma equação diferencial constituída por 3 parâmetros obtidos por um algoritmo de

estimação de mínimos quadrados (Levenberg2-Marquardt3).  Desta forma, baseada em uma

estratégia inteligente  de controle,  esta tese propõe o desenvolvimento de um controlador

robusto não linear por modos deslizantes, acrescido de uma compensação utilizando a lógica

2 Kenneth Levenberg (1919-1973) – Estatístico americano.
3 Donald W. Marquardt (1929-1997) – Estatístico´americano.
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fuzzy, na qual permite utilizar o modelo simplificado do atuador MR na sua lei de controle,

que por sua vez é capaz de compensar as incertezas deste modelo.

1.2  Inovação proposta pela tese

A busca por sistemas de controle cada vez mais econômicos e eficientes motivou o

desenvolvimento  deste  trabalho,  o  qual  se  diferencia  dos  demais  trabalhos  da  área  por

implementar uma lei de controle baseada em um modelo paramétrico aproximado, utilizando

um controlador não linear com uma compensação por lógica fuzzy. Desta forma, são propostas

as seguintes inovações:

 Provar que é possível desenvolver uma lei de controle com base em um

modelo  paramétrico  mais  simples,  porém  não  tão  exato,  que  descreve  o

comportamento  da  dinâmica  do  amortecedor  magneto  reológico,  garantindo  a  sua

eficácia.

 Desenvolver uma lei de controle para o sistema de suspensão semiativa

com  o  amortecedor  MR  utilizando  a  técnica  de  controle  não  linear  por  modos

deslizantes com uma compensação por lógica fuzzy.

Outra característica importante que diferencia este trabalho dos demais nesta área de

controle é a forma de compensação utilizada com a lógica fuzzy, na qual é computada através

dos erros dos estados, sendo adicionada na própria lei de controle.

A eficácia dos algoritmos propostos e a robustez do controle são comprovados através

de simulações numéricas.
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1.3  Organização da tese

Esta tese foi  dividida em seis capítulos sendo este primeiro  uma apresentação da

motivação inicial e da importância deste estudo na comunidade científica. Neste capítulo são

introduzidos os primeiros conceitos de controle não linear, mostrando as vantagens de sua

aplicação,  e dando ênfase em atuadores magneto reológicos que utilizam a tecnologia de

materiais inteligentes no sistema de suspensão semiativa veicular.

O capítulo 2 trata de uma das técnicas de controle não linear,  controle por modos

deslizantes,  onde  é  apresentada  a  metodologia  do  seu  desenvolvimento,  critérios  de

estabilidade e  robustez.  Um exemplo ilustrativo  utilizando esta  técnica  é  apresentado no

Apêndice A para o controle de um oscilador de Van der Pol (sistema de 2º ordem).

O  capítulo  3  apresenta  a  lógica  fuzzy (fuzzy  logic)  que  trata  de  problemas  que

envolvam incertezas ou imprecisões. Neste capítulo, é descrito o controle por lógica  fuzzy

(FLC – Fuzzy logic controller), demonstrando o seu projeto e ajustes de parâmetros de forma

impírica. O item 3.2 apresenta a proposta deste trabalho que alia a lógica fuzzy com a técnica

de controle não linear  por  modos deslizantes com o propósito  de compensar a  perda de

performance por parte deste controlador na tentativa de eliminar o efeito de chaveamento de

alta intensidade na saída do controlador. A estratégia é demonstrada no Apêndice B através do

mesmo exemplo  utilizado no Apêndice A.  Os resultados numéricos obtidos  mostraram a

eficácia da nova estratégia.

O capítulo 4 descreve os modelos de suspensão existentes para veículos automotores,

com  destaque  para  o  sistema  semiativo  utilizado  como  base  do  modelo  dinâmico  deste

trabalho, além de um breve histórico da inicialização de controle destes sistemas.

O capítulo 5 apresenta os modelos dinâmicos não linear  do amortecedor magneto

reológico, todos eles fundamentados na literatura especializada (SPENCER et. al., 1997).

No capítulo 6 a estratégia de controle apresentada no capítulo 2 é então empregada ao
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sistema de amortecimento semiativo, demonstrando o controle de oscilação da carroceria do

veículo  submetido  a  irregularidades  da  estrada.  Resultados  numéricos  são  também

apresentados no intuito de confirmar a perda de desempenho do controlador quando a função

de saturação é aplicada ao termo de robustez na lei de controle, com o intuito de eliminar o

efeito indesejável de chattering. Por fim, a estratégia apresentada no item 3,2 do capítulo 3 é

aplicada ao sistema, onde é possível comprovar a melhora de performance do controlador

conforme planejado.

O capítulo 7 apresenta as considerações finais e as conclusões obtidas, bem como a

proposta de desenvolvimento de novos trabalhos, principalmente em termos de expansão do

modelo utilizado, como também na avaliação experimental para comprovação das simulações

numéricas.
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Capítulo 2

2  CONTROLE POR MODOS DESLIZANTES

O controle por modos deslizantes (Sliding Modes Control - SMC) é uma técnica de

controle não linear que se destaca pela sua robustez frente a incertezas e erros de modelagem

no sistema. O desenvolvimento desta técnica partiu de estudos em estabilidade de equações

diferenciais  feitos  pelo  matemático  russo  Filippov4 no  início  da  década  de  1960,  sendo

largamente investigado nas décadas seguintes na antiga União Soviética, através de aplicações

em controle de sistemas dinâmicos, destacando-se os trabalhos de Utkin (1978) e de Slotine

(1984), que são grandes referências para a área do controle não linear até os dias de hoje.

Esta estratégia de controle robusto tem sido aplicada com sucesso na abordagem de

sistemas com incertezas paramétricas, de modelagem e perturbações. A técnica se baseia na

definição de superfícies de deslizamento em função dos erros de rastreamento dos estados do

sistema. A teoria de estabilidade de Lyapunov é utilizada para garantir que todas as trajetórias

do sistema alcancem as superfícies de deslizamento em um tempo finito. Uma vez que as

superfícies são assintoticamente estáveis, as trajetórias deslizam pelas superfícies até atingir a

origem. 

4 Aleksei Fedorovich Filippov (1923 – 2006) – Matemático russo.
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Para entender melhor esta estratégia de controle, comecemos considerando o sistema

dinâmico não linear e não autônomo a seguir:

{
ẋ1=x2

ẋ2=x3

⋮
ẋn= f x ,t g x ,t u t d
y=x1

 (2.1)

ou de forma mais geral:

{xn= f x ,t g x ,t u t d
y=x

 (2.2)

onde x=[x1, x2 ,... ,xn]=[ x, ẋ , ẍ, ...,xn−1]=[x , x1, x2 ,... ,xn−1]  é o vetor com as variáveis

de estado,  x(n)  é a  n-ésima derivada da variável  de estado  x,  d representa as pertubações

externas  e  imprecisões  dinâmicas  do  modelo, enquanto  u e  y são,  respectivamente,  as

variáveis de entrada e saída do sistema. As funções f ,g :ℝnℝ  são não lineares e variantes

no tempo.

Considere agora uma superfície de deslizamento  s(t) definida no espaço de estados

ℝn  pela equação escalar s(x,t) = 0, sendo s:ℝnℝ  convencionalmente definida, para um

sistema dinâmico de ordem n, pela equação:

sx ,t = d
dt n−1 x (2.3)

onde x=x−xd  é o erro associado à variável x e λ uma constante positiva.

O princípio básico do controle por modos deslizantes consiste em transformar um

problema de rastreamento de trajetória de ordem n em x, em um problema de estabilização de

primeira ordem em s. Assim, a lei de controle u deve ser projetada de modo a garantir que x

alcance a superfície   em  sx , t =0  um dado intervalo de tempo finito,  e que uma vez

alcançada, siga “deslizando” exponencialmente sobre ela até atingir xd . Isto significa que o

problema pode então ser dividido em duas fases distintas: o modo de aproximação, no qual os

estados  desenvolvem uma trajetória  de  x(0)  =  x0 até  a  superfície  sx , t =0  e  o  modo

deslizante, no qual a trajetória dos estados está restrita a esta superfície.
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A lei de controle deve garantir que a dinâmica ṡx ,t =0  seja estabelecida, o que é

suficiente para manter os estados na superfície de deslizamento. Pela Equação (2.3) pode-se

verificar  que  sx ,t =0  representa  uma  equação  diferencial,  cuja  solução  implica  na

convergência exponencial de x  a zero.

Reescrevendo a Equação (2.3) na seguinte forma:

sx , t =T x (2.4)

sendo  =[cn−1
n−1,cn−2

n−2, ... ,c1 ,c0] ,  onde  os  coeficientes  ci são  determinados  pelo

binômio:

ci=n−1
i = n−1!

n−i−1 ! i !
, i=0,1,...,n−1 (2.5)

que  fazem do polinômio  cn−1
n−1cn−2

n−2...c1c0  um o  polinômio  de  Hurwitz5,

garantindo que o sistema dinâmico torne-se estável e sua convergência exponencial tenda a

zero.

Bessa  (2005,  p.  8)  define um polinômio  de  Hurwitz  como “um polinômio  cujos

coeficientes são números reais positivos e cujas raízes estão localizadas na metade esquerda

do plano complexo, ou seja, a parte real de cada  raiz é negativa”.

Note que através da Equação (2.5)  c0=1 ,  ∀ n1 . Esta notação sugere ainda uma

representação conveniente para primeira derivada de s em relação a t:

ṡx , t =T ̇x=x nu
T x (2.6)

onde u=[0,n−1,cn−1
n−2, ... ,c2] .

Considerando que as funções não lineares f e g do sistema dinâmico, Equação (2.2),

sejam perfeitamente conhecidas e que a condição inicial x(0) = x0, a lei de controle dada pela

Equação (2.6) seria suficiente para permitir que a dinâmica de ̇sx , t =0  fosse garantida.

u=g−1− f xd
n−u

T x  (2.7)

5 Adolf Hurwitz (1859 – 1919) – Matemático Alemão.
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No entanto, em situações reais a condição inicial é x 0≠x0 , bem como f e g não são

perfeitamente conhecidas, o que não garante que a condição de deslizamento seja satisfeita.

Uma solução para este problema é considerar que f e g, apesar de desconhecidas, possuem a

extensão de suas incertezas conhecidas, ou seja, supondo que:

I. A função f não é totalmente conhecida, porém é limitada por uma função conhecida

de x e t:

F sx , t≤∣ f x ,t − f x ,t ∣  

onde f x ,t   é o valor estimado de f x ,t  .

II. O ganho g é desconhecido, porém também é limitado por uma função e positivo:

0gmin≤gx ,t ≤gmax

Desta forma, para que o problema de rastreamento de trajetória de ordem n em x, cujas

funções f  e g  foram estimadas, torne-se um problema de estabilização de primeira ordem

em s, a lei de controle deve atender a seguinte condição:

1
2

d
dt

s2≤−∣s∣ (2.8)

onde   é uma constante estritamente positiva que está relacionada com o tempo de alcance

dos  estados  na superfície  de deslizamento,  podendo ser  compreendida quando dividimos

ambos os lados da inequação por ∣s∣ , e integrando-os entre 0 e t:

1
2

d
dt

s2 = sṡ ≤ −∣s∣

∫
0

t
s
∣s∣

ṡ d ≤ −∫
0

t

d 

∣s∣∣
t

0

≤ −∣
t

0

∣s t ∣ ≤ ∣s0∣− t
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Assim, o valor da constante positiva   pode ser dimensionado de modo a garantir a

velocidade com a qual os estados alcançarão a superfície de deslizamento e este tempo de

alcance  talc  pode ser determinado pela equação (2.9), indicando quando começa a fase de

deslizamento.

talc ≤
∣s0∣


(2.9)

A condição de deslizamento representada pela Equação (2.8) impõe que a distância ao

quadrado dos estados em relação a superfície, indicada por s2 , decresce ao longo da trajetória

do sistema que se inicie fora de S(t). Satisfazendo essa condição, o controlador faz com que os

estados permaneçam na superfície deslizando até a região atrativa, de modo que S(t) se torne

um conjunto invariante,  ou seja,  toda trajetória que já esteja em  S(t)  permanece em  S(t),

∀ t0 .

A Figura 2.1 apresenta o comportamento do sistema através de uma interpretação

gráfica da evolução do erro no espaço de fase, quando controlado por modos deslizantes,

satisfazendo a condição de deslizamento. Neste caso, a superfície de deslizamento para um

sistema de 2ª ordem (n = 2), com base na Equação 2.3, é definida por  sx , t =̇x x=0 .

Esta representação deixa bem claro as duas fases do controle por modo deslizantes, a fase de

“aproximação” e a fase de “deslizamento”.

Contudo, para garantir que os estados permaneçam na superfície de deslizamento em

situações que o sistema apresente pertubações e incertezas, pode-se propor a adição de um

termo descontínuo em sx , t =0  à estrutura do controlador. O termo descontínuo é definido

de modo a compensar as incertezas em relação a f e g, o que resulta na lei de controle:

u= g −1[− f xd
n−u

T x−K sgns] d            (2.10)

sendo f  e g  são os valores estimados das funções não conhecidas f e g, respectivamente, d

representa as possíveis pertubações externas,  K é o fator de robustez associado ao termo

descontínuo introduzido na lei de controle e sgn(.)  pode ser matematicamente definida por:

sgns={−1 se s0
0 se s=0
1 se s0

          (2.11)
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Figura 2.1: Evolução do erro no espaço de fase de um sistema de 2ª ordem 

Fonte: Bessa (2005, p. 13)

A Figura  2.2  apresenta  o  diagrama  de  blocos  para  a  lei  de  controle  por  modos

deslizantes.

Figura 2.2: Diagrama de blocos para o controle por modos deslizantes.

O ganho K deve ser definido de modo a satisfazer a condição de deslizamento. Deste

modo, partindo da Equação (2.7), ou seja, a função candidata de Lyapunov em termos da

superfície de deslizamento, temos:
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V̇=
1
2

d
dt

s2=sṡ

Substituindo a dinâmica de ṡ , apresentada na equação (2.5), e desenvolvendo junto

com as equações (2.2) e (2.10):

sṡ = s x nu
T x =sx n−xd

nu
T x 

= s[ f gu−xd
n−u

T x]

= s{ f g g −1[− f xd
n−u

T x−K sgns]−xd
n−u

T x }

= s[ f −g g−1 f g g −1 xd
n−u

T x−xd
n−u

T x −g g −1 K sgns]

= s[ f −g g−1 f g g−1−1xd
n−u

T x −g g−1 K sgns]

Fazendo f = f − f − f  , prosseguimos com a simplificação:

= s[ f − f − f −g g−1 f g g−1−1xd
n−u

T x −g g −1 K sgns]

= s[− f − f  f 1−g g −1g g −1−1xd
n−u

T x −g g −1 K sgns]

= s[− f − f g g −1−1− f xd
n−u

T x−g g −1 K sgns]

Relembrando que a condição de deslizamento é dada pela inequação  sṡ≤−∣s∣ , o

fator de robustez K é definido como:

s[− f − f g g −1−1− f xd
n−u

T x −g g −1 K sgns ]≤−∣s∣

−g g −1 K sgns≤− ∣s∣
s  f − f −g g −1−1− f xd

n−u
T x 

sendo 
∣s∣
s
=sgns ,

−g g −1 K sgns≤−sgns f − f −g g −1−1− f xd
n−u

T x

K≥ g g−1
g g−1 f − f  g g−1−1 f −xd

nu
T x

sgns



35

para s0

K≥ g g−1 g g−1 f − f  g g−1−1 f −xd
nu

T x 

para s0

K≥ g g−1− g g−1 f − f − g g−1−1 f −xd
nu

T x 

Então K  deve satisfazer:

K≥ g g−1∣g g−1 f − f  g g−1−1 f −xd
nu

T x ∣            (2.12)

Tomando a suposição I de que a função f  é desconhecida, porém limitada por uma

função estimada  f ,  pode-se então  admitir  um valor  limitado oriundo de suas incertezas

F s≤∣ f − f ∣ .  Da mesma forma, a suposição II é sugerida a partir do ganho g , onde o seu

valor também é limitado e positivo, sendo fisicamente justificável que o seu valor estimado

seja calculado pela geométrica g=gmaxgmin , ou seja, os limites de g podem ser reescritos na

forma G−1≤ g / g≤G , onde G= gmax/gmin .

Assim, reescrevendo a Equação (2.12),

K≥GF sG−1∣ f −xd
nu

T x ∣

(2.13)

temos finalmente o valor do ganho K definido satisfazendo a condição de deslizamento.

Contudo,  se  d≠0 ,  ou  seja,  as  pertubações  externas  e  possíveis  imprecisões  de

modelagem forem significativas, a lei  de controle (2.10) produz uma grande atividade no

controlador, caracterizada na forma de oscilações excessivas da variável manipulada u, devido

ao seu caráter descontínuo.

Em  grande  parte  das  aplicações  de  controle,  as  oscilações  de  alta  frequência,

fenômeno conhecido como  chattering, devem ser evitadas pois provocam comportamentos

indesejáveis no sistema controlado, em alguns casos costumam provocar vibrações estruturais

no equipamento.
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Uma das soluções para esse problema é apresentada em Slotine e Li (1991) através da

adoção de uma camada limite   nas vizinhanças da superfície de deslizamento, fazendo com

que a lei de controle seja “suavizada”. Isto se faz com a substituição da função descontínua do

tipo  relé,  sgn(.),  por  uma  função  tangente  hiperbólica,  tanh(.),  ou  por  uma  função  de

saturação, sat(.), definida como:

sat s
 ={sgns se ∣ s

∣≥1
s
 se ∣ s

∣1
           (2.14)

Podemos  observar  a  suavização  do  termo  descontínuo  ao  comparar  as  funções

frequentemente utilizadas no desenvolvimento de sistemas de controle por modos deslizantes,

através da representação gráfica na Figura 2.3.

 Figura 2.3: Funções utilizadas na estrutura do controlador por SMC.

Fonte: Bessa (2005, p. 19).

Uma observação importante é que a substituição do termo descontínuo do tipo relé por

uma função contínua (tangente hiperbólica ou de saturação) pode minimizar ou até eliminar

por completo o chattering. Porém, o problema que antes era de “rastreamento perfeito” torna-

se  em um problema de  “rastreamento  com precisão  garantida”,  o  que deve-se levar  em

consideração  a  precisão  desejada  em  cada  aplicação. No  trabalho  de  Bessa  (2009)  é

comprovado que o erro de estados estará sempre presente com a adoção de uma função de

suavização na lei de controle por SMC, ou seja, há uma convergência deste erro para uma
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camada limitada em torno de zero. A prova é feita em cima da teoria apresentada em Slotine e

Li  (1991)  que  propõe  a  adoção  de  uma  estreita  camada  limite,  S ,  na  vizinhança  da

superfície de deslizamento.

A Figura 2.4 ilustra graficamente a região de convergência  , para um sistema de 2ª

ordem (n = 2). É possível verificar que tal região fica limitada pelos parâmetros escolhidos

para a função de suavização e pelo controlador.

Figura 2.4: Região limitada de convergência utilizando a função de saturação 

Fonte: Bessa (2009).

Para um melhor entendimento da técnica por modos deslizantes, bem como os efeitos

de  chattering e  sua  suavização,  o  Apêndice  A apresenta  um  exemplo  ilustrativo  com

resultados numéricos.

Deste  modo,  em se tratando de sistemas dinâmicos  não lineares  incertos  ou  com
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imperfeições  de  modelagem,  é  mais  aconselhável  que  sejam  adotadas  estratégias  de

compensação para evitar degradação da performance por parte do controlador,  bem como

comportamentos indesejáveis do sistema controlado (BESSA, 2005). No próximo capítulo é

discutida uma técnica já consagrada na área de sistemas inteligentes, denominada lógica fuzzy

(fuzzy logic). A lógica fuzzy é utilizada no desenvolvimento de uma estratégia de compensação

de incertezas para o controlador apresentado no capítulo 3, sendo posteriormente aplicada ao

sistema  de  suspensão  veicular  semiativa,  utilizando o  amortecedor  magneto  reológico,

apresentado no capítulo 6.
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Capítulo 3

3  LÓGICA FUZZY

Segundo Tanaka (2011, p. 19)

O conceito  de lógica iniciou-se no século IV a.C.  com o filósofo grego

Aristóteles (384 – 322 a.C.) que estabeleceu um conjunto de regras rígidas

para  que fosse  possível  obter  conclusões  a  partir  de  certas  proposições.

Dentre  as  regras  estavam  o  princípio  do  terceiro  excluído,  onde  uma

proposição somente é falsa ou verdadeira, não existindo terceira proposição

(Ex.:  o  número  n é  par),  e  o  princípio  da  não contradição,  onde  uma

proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo (Ex.: o número

n é  par  e ímpar).  Desde então,  esta foi  considerada a forma da base do

pensamento do lógico ocidental, sendo trabalhada por muitos anos depois.

No século XVIII, o filósofo alemão Immanuel Kant (1724 – 1804) afirmava

“Em  matéria  de  lógica,  nada  mais  pode  ser  acrescentado  ao  que  fez

Aristóteles”.  No  século  XIX,  os  matemáticos  e  filósofos  George  Boole

(britânico, 1815 – 1864), Gottlob Frege (alemão, 1848 – 1925) e Giuseppe

Peano (italiano, 1858 – 1932) criaram a lógica matemática, permitindo um

desenvolvimento extraordinário da lógica.
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Questionamentos sobre  os princípios  básicos da lógica  aristotélica  no  século  XX,

fizeram com que  o  engenheiro  e  matemático  brasileiro  Newton  C.  A.  da Costa  (1929-)

propusesse, em 1950, o que se chama lógica paraconsistente, a qual não considera o princípio

da  não  contradição,  ou  seja,  proposições  contraditórias  podem  ser  verdadeiras  e  falsas

simultaneamente.

Em  1965,  o  matemático  e  engenheiro  azeri  Lotfi  Zadeh  (1921-)  introduziu  os

primeiros  conjuntos  fuzzy,  propondo  a  lógica  fuzzy (fuzzy  logic)  a  qual  não  considera  o

princípio  do  terceiro  excluído,  ou  seja,  as  proposições  passariam  a  ter  o  seu  “grau  de

verdade”.  Desde  então,  o  conceito  de  sistemas  fuzzy fez  com  que  surgissem  inúmeros

trabalhos, sendo aplicados nas mais diversas áreas, partindo da matemática e lógica para as

avançadas metodologias da engenharia (ZADEH, 2000).

Para Tanaka (2011, p. 20) a lógica difusa, lógica fuzzy ou nebulosa, considera entre o

verdadeiro  e  o  falso,  inúmeros  graus  de  certeza.  No passado,  isso  era  tratado

matematicamente com o uso da teoria das probabilidades, mas com a chegada dos conjuntos

fuzzy passou a  ser  tratado como imperfeições das informações,  ou seja,  cada proposição

possui um grau de verdade.

A lógica fuzzy aproxima uma saída computacional à decisão humana. Na lógica fuzzy

suas decisões não se restringem apenas a respostas como “sim” ou “não”,  elas abrangem

decisões  como  “talvez”,  “provável”,  “muito”,  “pouco”,  “em  torno  de”,  e  outras  tantas

variáveis que se assemelham a decisões humanas, denominadas de variáveis linguísticas.

Na teoria clássica dos conjuntos, um elemento qualquer de um domínio, pertence ou

não  pertence  a  um conjunto  em questão,  por  exemplo  A={x∣x20} .  Já  na  teoria  dos

conjuntos fuzzy, o elemento possui um determinado grau de pertinência ao conjunto, definida

através de uma função  A , que mapeia os elementos dentro de um intervalo entre 0 e 1,

caracterizando  uma  transição  suave  entre  o  pertence e  o  não  pertence,  por  exemplo

A={x ,A x∣x∈X } .

A Figura 3.1 mostra claramente a diferença entre um conjunto convencional  e um

conjunto fuzzy. Note que a pertinência obtida pelo conjunto convencional se dá bruscamente,

ou seja,  os valores de pertinência são somente 1 ou 0 (pertence ou não pertence),  já no
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conjunto fuzzy os valores de pertinência possuem uma transição suave que dependem, neste

caso, da inclinação da reta proveniente da função de  f x .

Figura 3.1: Representação de um conjunto convencional e um conjunto fuzzy.

Dentre as funções de pertinência mais comumente utilizadas, destacam-se as funções

de pertinência representadas, respectivamente, pelas Figuras 3.2, 3.3 e 3.4 citadas por Jang et.

al. (1997).

 

• Gaussiana: gaussx=e
1
2
 x−c



2

, onde  c  é o valor central e    determina a

largura da função.

Figura 3.2: Função de pertinência gaussiana.
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• Triangular:  trian x=maxmin
x−a
b−a

,
c−x
c−b

,0 , onde abc  representam

seus vértices.

Figura 3.3: Função de pertinência triangular.

• Trapezoidal: trapx=maxmin
x−a
b−a

,1 ,
d−x
d−c

 ,0 ,  onde  abcd

representam os vértices do trapézio. 

Figura 3.4: Função de pertinência trapezoidal.

Funções de pertinência também podem conter mais de uma entrada, cada uma em

universos de discurso diferentes,  sendo necessário  e vantajoso em alguns casos.  As mais

comuns são as funções de pertinência bidimensionais, cujo meio mais comum de obtê-las é

através da extensão cilíndrica.  Por  exemplo,  se A é um conjunto  fuzzy em X,  então  sua

extensão cilíndrica em  X×Y ,  c A ,  é definida de modo que  cAx , y=A x ,  como

mostra a Figura 3.5.

Os conjuntos fuzzy possuem as mesma operações básicas dos conjuntos convencionais

e  foram originalmente definidas em um dos artigos de Zadeh (1965), citado por Jang et. al.

(1997).  As  Figuras  3.6,  3.7  e  3.8,  mostram,  respectivamente,  as  operações  de  inclusão,

interseção e união.
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Figura 3.5: Extensão cilíndrica.

• Inclusão A⊆B⇔A x≤Bx .

Figura 3.6: Relação de inclusão.

• Interseção C=A∩B⇔C=minAx ,B x=A x∧Bx .

Figura 3.7: Relação de interseção.
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• União C=A∪B⇔C=maxAx ,B x=Ax∨Bx .

Figura 3.8: Relação de união.

As operações também abrangem as funções bidimensionais, como mostra a Figura 3.9

que representa o produto cartesiano, µAxB = min(µA(x), µB(y)), e o co-produto cartesiano, µA+B =

max(µA(x), µB(y)) , respectivamente.

Figura 3.9: Operações entre funções de pertinência bidimensionais.

No intuito de generalizar a operação de interseção de conjuntos  fuzzy,  utiliza-se o

operador T :[0,1]×[0,1][0,1] .

A∩B x=T A x ,B x=Ax * Bx  (3.1)

onde *  é um operador binário para a função T, que se refere ao operador T-norma (norma

triangular). 

O operador T-norma deve satisfazer  às propriedades de contorno, monotonicidade,

comutatividade e associatividade,  representadas pelas Equações (3.2),  (3.3),  (3.4)  e (3.5),

respectivamente.
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T  ,0 = T 0, = 0, T  ,1 = T 1, =   (3.2)

T A ,B≤T C ,D se A≤C e B≤D  (3.3)

T A ,B=T B ,A  (3.4)

T A ,T B ,C=T T A ,B ,C  (3.5)

A primeira propriedade mencionada, equação (3.2), impõe a generalização correta aos

conjuntos no caso clássico. A segunda, equação (3.3), implica que a diminuição nos valores de

pertinência  A ou  B não pode gerar um aumento nos valores de pertinência na interseção

A∩B . A terceira, equação (3.4), indica que o operador é indiferente a ordem dos conjuntos a

serem combinados.  E,  finalmente  a quarta,  equação (3.5),  mostra  que é  possível  fazer  a

interseção  de  pertinência  dos  conjuntos  em  qualquer  ordem  dos  arranjos.  A Figura 3.10

mostra  os  exemplos  de  interseção  com  o  operador  T-norma  mínimo

TminA ,B=minA ,B=A∨B  e  T-norma o produto algébrico  T proA ,B=A⋅B ,

respectivamente.

Figura 3.10: Operações de interseção T-norma.

Da mesma forma, a operação generalizada de união entre conjuntos fuzzy é através do

operador S:[0,1]×[0,1][0,1] .
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A∪B x=SAx ,B x=Ax +Bx  (3.6)

onde  +  é um operador binário para a função S, que se refere ao operador S-norma (ou T-

conorma). 

O operador S-norma, da mesma forma que o operador T-norma, deve satisfazer às

propriedades de contorno, monotonicidade, comutatividade e associatividade, representadas

pelas Equações (3.7), (3.8), (3.9) e (3.10), respectivamente.

S ,0 = S0, =  , S ,1 = S1, = 1  (3.7)

SA ,B≤SC ,D se A≤C e B≤D  (3.8)

SA ,B=SB ,A  (3.9)

SA ,SB ,C=SSA ,B ,C            (3.10)

As  justificativas  destas  propriedades  são  as  mesmas aplicadas  para  T-norma.  A

Figura 3.11  mostra  os  exemplos  de  união  com  o  operador  S-norma  máximo

SmaxA ,B=maxA ,B=A∧B e  soma  algébrica,SsomaA ,B=AB−A⋅B ,

respectivamente.

Figura 3.11: Operações de união S-norma.

Através  das  relações  fuzzy e  partindo  da  combinação  das  projeções  de  suas

pertinências, tornou-se possível quantificar o raciocínio das variáveis linguísticas em uma

linguagem artificial pelo uso de regras. As regras  fuzzy são a base do sistema de inferência

fuzzy, fundamentada na teoria dos conjuntos  fuzzy, elas têm sido aplicadas com sucesso em
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diversas áreas como nos sistemas controle, automação, controle populacional, dentre outros

(PASSINO e YURKOVICH, 1998).

Considerando a regra fuzzy se – então:

Se x  é A , então y  é B  ou AB  ou A×B

onde A e B são variáveis linguísticas, ou valores linguísticos, definidas por conjuntos fuzzy em

universos de discurso X e Y, respectivamente.

É possível perceber que uma regra fuzzy é dividida em antecedente ou premissa (x é A)

e em consequente ou conclusão (y é B). Esta é a regra básica de inferência entre dois valores

na lógica clássica, conhecida como modus ponens (modo de afirmar). Por exemplo, se  A é

considerado como “O mar está com ondas”, então “O mar está agitado”. Podendo ser escrito

como:

Premissa 1 (fato): x é A

Premissa 2 (regra): se x é A, então y é B

Conclusão: y é B

No entanto, o raciocínio humano é de uma maneira aproximada, por exemplo, se A é

considerado agora como “O mar está mais ou menos com ondas”, então “O mar está mais ou

menos agitado”. Podendo ser escrito como:

Premissa 1 (fato): x é A'

Premissa 2 (regra): se x é A, então y é B

Conclusão: y é B'

onde A' está próximo de A e B' está próximo de B. Esta forma de raciocínio é denominada de

raciocínio fuzzy  ou raciocínio aproximado e também de  modus ponens generalizado. Neste

caso, a regra contém apenas um antecedente, sendo expressa da seguinte forma:

B'=A'∩AB=A'∩A×B
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B' y=A' x * A×B x , y

B'  y=A' x * Ax * B y

B'  y=A'  x * Ax * B  y

B'  y=w * B y

onde w  é o grau de ativação da premissa da regra.

No caso em que as regras contêm múltiplos antecedentes:

Premissa 1 (fato): x é A' e y é B'

Premissa 2 (regra): se x é A e y é B, então z é C

Conclusão: z é C'

C '=A' ×B' ∩ A×BC

C ' z=A'x * B'  y * Ax * B  y * C z

C ' z=A' x * Ax * B' y * B  y * Cz

C ' z=w1
* w2 * Cz

C ' z=w * Cz

onde w1  e w2  são os graus de pertinência relativos a, respectivamente, A e B, e w  é o grau

de ativação da premissa da regra.

Um  sistema  de  inferência  fuzzy consiste  em  um  procedimento  para  se  extrair

informação a partir de uma base de regras fuzzy. Basicamente ele possui uma base de regras,

uma base de dados e um mecanismo de raciocínio. Ou seja, o sistema de inferência seleciona

as regras fuzzy, define as funções de pertinência a serem usadas nas regras e então, define as

conclusões  a  partir  dos  fatos  e  regras  apresentados.  Na  Figura  3.12  é  apresentado  um

diagrama de blocos onde a parte tracejada representa um sistema de inferência.
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Figura 3.12: Diagrama de blocos de um sistema de inferência fuzzy. 

As saídas dos sistemas de inferência são, quase sempre, conjuntos fuzzy, como mostra

a  Figura  3.13  que  representa  um  sistema  adotado  por Mamdani6.  No  caso  do  uso  em

controladores,  a  saída  deve  ser  um  valor  conciso.  Para  isso,  faz-se  o  uso  do  método

denominado defuzzyficação que extrai um valor que melhor representa o conjunto fuzzy. Em

geral, existem cinco métodos de defuzzyficação de um conjunto fuzzy dentro de um universo

de discurso Z, como mostra a Figura 3.14.

Figura 3.13: Modelo fuzzy Mamdani usando operadores T-norma e T-conorma. 

6 Ebrahim (Abe) Mamdani (1944-2010) – Professor zambiano.
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Figura 3.14: Métodos de defuzzyficação. 

Os sistemas de inferência agregados a defuzzyficação são facilmente encontrados em

literatura especializada (BOJADZIEV, 1995; JANG et. al., 1997; PASSINO e YURKOVICH,

1998). A Figura 3.15 representa um dos sistemas de inferência mais utilizado, o modelo fuzzy

Sugeno,  mais conhecido como  modelo fuzzy TSK (Takagi,  Sugeno e Kang) que possui  a

seguinte forma:

Se x  é A  e y  é B , então z= f x , y

onde  A e B são conjuntos fuzzy antecedentesz= f x , y é a função consequente.

Figura 3.15: Modelo fuzzy TSK. 
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onde x e y são os valores de entrada, p1 e p2 correspondem aos graus de pertinência de x às

funções de pertinência A1 e A2 respectivamente, bem como q1 e q2 correspondem aos graus de

pertinência de  y em relação as funções de pertinência B1 e  B2,  w1 e  w2 são os graus de

pertinência das regras de ativação cujas funções são dadas, respectivamente, por z1 e z2, onde

r1 e r2 são parâmetros que complementam o polinômio.

A lógica fuzzy é mais adequada para tratar problemas que envolvam conceitos vagos,

imprecisos e incertos. A utilização de regras fuzzy e variáveis linguísticas confere ao sistema

de controle várias vantagens como melhor tratamento das imprecisões inerentes aos sensores

utilizados,  facilidade  na  especificação  das  regras  de  controle  com  uma  linguagem  mais

próxima à natural, dentre outras.

Através  dessas vantagens,  a lógica  fuzzy passou a  ser  empregada em sistemas de

controle de diversas áreas, proporcionando um grande avanço tecnológico.  O controle de

processos industriais foi a área pioneira, sendo as primeiras experiências datadas de 1974 com

o Prof. Mamdani (Queen Mary College, Londres), que após inúmeras tentativas fracassadas

em controlar  uma máquina  a  vapor,  somente  conseguiu fazê-lo  através  da  aplicação  do

raciocínio  fuzzy.  Hoje  em  dia,  existe  uma  grande  variedade  de  aplicações  industriais  e

comerciais,  como no controle de incinerador  de múltiplas camadas (SUGENO e KANG,

1986); no controle de recarga para veículos elétricos (FADDEL et. al., 2017; KRAA et. al.,

2014); no controle de armazenamento de energia (DERROUAZIN et. al., 2017; CHEKKAL

et.  al.,  2014);  no  controle  do  processo  de  congelamento  por  desidratação  em  fármacos

(FISSORE, 2016).

3.1  Controle fuzzy

Controlador  fuzzy, também chamado de controlador por lógica  fuzzy (FLC – Fuzzy

Logic Controller),  é  considerado como um tomador de decisões artificiais  dentro  de um

sistema em malha fechada. Ele reúne dados de saída  yt ,  compara com as entradas de

referência r t , e toma as decisões ut  para que seja garantido o desempenho do objetivo
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desejado (PASSINO e YURKOVICH, 1998).

Segundo Tanaka (2011, p. 31) 

Antes de projetar o controlador fuzzy, o engenheiro de controle deve reunir

informações  sobre  como  tomar  decisões  perante  um  eventual

comportamento  do  sistema.  Com  base  nas  informações  coletadas,  um

conjunto  de  regras  é  proposto  para  poder  controlar  o  sistema  de  forma

autônoma.  As regras,  do tipo “se – então”,  dentro  de uma estratégia de

inferência,  geram  uma  saída  para  o  controle  do  sistema  que  então  é

novamente  analisado  a  fim de  checar  se  está  dentro  das  especificações

impostas.

A Figura 3.16 representa o diagrama de blocos que compõe um controlador fuzzy.

Figura 3.16: Controlador fuzzy. 

Basicamente,  o  controlador  fuzzy é  formado por  quatro  elementos:  Uma  base de

regras que contém uma lógica de como proceder em situações distintas; Um mecanismo de

inferência que busca a melhor decisão para o controle do sistema interpretando e aplicando o

conhecimento  adquirido  pelas  regras;  Um  fuzzyficador que  converte  a  entrada  em

informações que possam ser interpretadas pelo mecanismo de inferência; E, finalmente, um

defuzzyficador que converte as decisões do sistema de inferência e as converte numa entrada

apropriada para o sistema.
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O controlador fuzzy projetado representa as decisões humanas em tempo real. Por isso,

é  importante que as informações coletadas,  e  posteriormente inseridas dentro  da base de

regras, sejam provenientes de uma experiência onde foi possível aprender a melhor forma de

controlar o sistema. Por exemplo, no controle de velocidade de um carro, uma possível regra a

ser usada seria “se a velocidade do carro está muito abaixo da velocidade desejada, então

pressione muito o pedal do acelerador”.

Para explicar de uma forma bem resumida o controlador fuzzy, tomaremos novamente

o exemplo de controle de velocidade do carro. A entrada e saída do sistema de inferência

podem ser, respectivamente, et   e ut  , que se considerados como “erro” e “aceleração”,

passam a ser variáveis linguísticas. Já os valores linguísticos podem ser considerados como

“negativo grande”, “negativo pequeno”, “zero”, “positivo pequeno” e “positivo grande”. 

Ao atribuir valores reais aos valores linguísticos, definem-se os valores dos centros

das funções de pertinência do conjunto fuzzy. Por exemplo:

“-10” para negativo grande

“-5” para negativo pequeno

“0” para zero

“5” para positivo pequeno

“10” para positivo grande

Sendo assim, considere o erro associado ao controle da velocidade como:

et = yt −yd t             (3.11)

onde yt   é a velocidade do veículo e yd t   a velocidade de referência desejada.

A base de regras pode ser dada por:

Se o “erro” for “negativo grande”, então a “aceleração” será “positiva grande”

Se o “erro” for “negativo pequeno”, então a “aceleração” será “positiva pequena”

Se o “erro” for “zero”, então a “aceleração” será “zero”
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Se o “erro” for “positivo pequeno”, então a “aceleração” será “negativa pequena”

Se o “erro” for “positivo grande”, então a “aceleração” será “negativa grande”

Para cada regra também se atribui um valor real que é atribuído heuristicamente, por

exemplo, {4,0; 2,0; 0,0; -2,0; -4,0} para cada regra respectivamente.

A  partir  daí,  de  acordo  com  o  sistema  de  inferência adotado,  agregado  ao

defuzzyficador, serão obtidos os valores de saída adequados para cada situação em que este

sistema se encontrar.

É  importante  ressaltar  que  para  sistemas  dinâmicos  simples  o  controle  utilizando

somente lógica fuzzy é suficiente, pois o raciocínio de tomada de decisão é tão simples quanto.

No entanto, essa estratégia de controle depende muito da heurística, ou seja, a definição dos

parâmetros do controlador fica extremamente dependente da experiência do projetista, o que o

torna uma tarefa complicada quando se trata de sistemas complexos com várias entradas e

saídas. 

No próximo item,  será  apresentada a  estratégia  de controle que alia  a técnica  de

controle não linear de modos deslizantes com a lógica fuzzy, no intuído de compensar a perda

de performance por parte do controlador puramente não linear, em situações de imprecisões

de modelagem e incertezas paramétricas do sistema.

3.2  Compensador fuzzy

A associação  da  lógica  fuzzy com  técnicas  de  controle  linear  tem  obtido  grande

sucesso na área de controle, como visto em alguns trabalhos já citados no primeiro capítulo

desta tese, seja na identificação de parâmetros para o modelo do sistema como na computação

de termos de compensação ou termos adaptativos de realimentação na lei de controle.

Analisando a perda de eficácia por parte dos controladores na presença de parâmetros

incertos ou de imprecisões no modelo do sistema dinâmico, bem como a dependência da
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heurística por parte dos controladores puramente fuzzy, este trabalho propõe uma estratégia de

controle que alia duas técnicas de controle formando uma espécie de compensação.

A estratégia de compensação fuzzy mostrou-se eficiente no controle de alguns sistemas

dinâmicos, conforme mostrado por Tanaka (2011), através do controle de sistemas de 1º, 2º e

3º ordem, com a técnica de controle não linear de linearização por realimentação (feedback

linearization). Nestes casos, a compensação por lógica fuzzy foi feita com base nos erros dos

estados apresentados durante o controle, na presença de incertezas paramétricas, bem como

em  imperfeições  no  modelo  do  sistema  dinâmico,  sendo  demonstrada  analiticamente  as

propriedades de estabilidade e convergência em Tanaka et. al. (2013). Seguindo esta mesma

metodologia,  outros trabalhos apresentaram resultados comprovando satisfatoriamente esta

estratégia, como em Tanaka et. al. (2012a) no controle do posicionamento dinâmico de um

veículo submarino robótico, também conhecidos por ROVs (Remotely Operated underwater

Vehicles); e em Tanaka et. al. (2012b) no controle de uma válvula eletroidráulica com zona

morta.  Porém, em todos os casos apresentados, a estratégia foi desenvolvida para sistemas

SISO, sendo a técnica empregada expandida para sistemas MIMO em Tanaka et. al. (2014) no

controle  inteligente  de  oscilações  em  procedimentos de  transferência  de  carga,  mais

especificamente em guindastes de contêineres em portos marítimos.

Como  visto  no  capítulo  anterior,  o  controle  por  lógica  fuzzy depende  muito  da

experiência  do  projetista,  já  que  a  definição  dos  parâmetros  do  controlador  é  feita

heuristicamente.  No  caso  do  controle  por  modos  deslizantes  definido  no  capítulo  2,  o

parâmetro a ser definido para o sistema de controle é o λ que define a taxa de convergência

exponencial  do erro,  ou seja,  quanto maior o  λ,  mais rápido o erro converge a zero.  No

entanto, esse parâmetro depende exclusivamente da capacidade dos atuadores do sistema.

A compensação, baseada na teoria da lógica  fuzzy, tem como objetivo contornar as

limitações da técnica de controle não linear adotada. Através do espaço de fase associado ao

erro obtido pela técnica por modos deslizantes perante a troca da função associada ao termo

de robustez, são definidos os conjuntos  fuzzy de entrada que, mediante uma calibração dos

parâmetros de saída, corrigem as imperfeições do sistema controlado.

Neste trabalho, o sistema de inferência fuzzy adotado para a compensação fuzzy foi o

TSK  ( Takagi – Sugeno – Kang) de ordem zero, com a regra  rn determinada da seguinte
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forma:

Se x é X r , ̇x é ̇X r , … e x n−1 é X r
n−1

então d r = Dr ; r = 1,2,... , N

onde X , ̇X  e X n−1  são conjuntos fuzzy, cujas funções de pertinência podem ser escolhidas

da melhor forma apropriada, e Dr  é o valor de saída para cada uma das N  regras fuzzy.

Considerando que cada regra define um valor numérico como saída Dr , o valor final

de saída d r  pode ser calculado por uma média ponderada:

d r  x =
∑r=1

N
wr

Dr

∑r=1

N
wr

          (3.12)

ou similarmente,

d r  x = D T x            (3.13)

onde  D=[ D1,
D2,... , DN ]  é  o  vetor  que  contém  os  valores  Dr  de  cada  regra  r,

 x=[ 1, 2,... , N ]  é um vetor cujas componentes  r  x=wr /∑r=1

N
wr  e wr  é o valor

de  ativação  da  premissa  de  cada  regra  que  pode  ser  calculado  a  partir  dos  valores  de

pertinência com qualquer interseção fuzzy (T-norma).

Logo,  a lei  de controle com a compensação  fuzzy pode ser declarada da seguinte

forma:

u= g −1[− f xd
n−u

T x−K sat s
 ] d r  x            (3.14)

Para uma melhor compreensão da estrutura desta lei  de controle,  seu diagrama de

blocos é apresentado na Figura 3.17.

O Apêndice B aplica a estratégia de compensação no exemplo ilustrativo do Apêndice

A, onde é possível verificar a melhora do desempenho do controlador após a suavização do

sinal de controle, continuando também sem o efeito indesejável do chattering.
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Capítulo 4

4  SUSPENSÃO VEICULAR

Os sistemas de suspensões possuem diversos propósitos no funcionamento de um

veículo automotor, dos quais podemos citar proporcionar conforto ao motorista e passageiros,

suportar  o  peso  do  próprio  veículo,  bem  como  manter as  condições  de  estabilidade  e

dirigibilidade, principalmente em situações de frenagens e manobras de mudança de direção.

Estes requisitos têm sido a grande motivação para pesquisas na área de suspensões ativas ou

semiativas que objetivam melhores performances com menor custo.

Por ser o elemento que proporciona o contato entre a estrada e o corpo do veículo, o

sistema de  suspensão  não  somente  lida  com a  dinâmica  dos  movimentos  verticais,  mas

também com a dinâmica dos movimentos rotacionais causados pelo não sincronismo entre

todas as suspensões, seja em veículos de apenas dois eixos (motocicletas), os de quatro eixos

mais comuns (veículos automotor de passeio ou de transporte de pequeno porte), ou os que

possuem mais de quatro eixos (caminhões e ônibus de grande porte, e até mesmo veículos

especiais como os tanques militares).

A Figura 4.1 apresenta um sistema passivo de suspensão comumente encontrado em

veículos  de  passeio  comum.  Neste  tipo  de  sistema  são  usados  elementos  elásticos  e
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dissipativos de energia. Como elemento elástico, Figura 4.2, usualmente é utilizada a mola

helicoidal, a qual é projetada para sustentar uma carga estática e permitir que os movimentos

ocorram em torno da posição de estado estacionário convertendo as oscilações em energia

potencial, seja em períodos de compressão ou distanciamento entre a carroceria e o conjunto

da roda. Também são utilizadas molas de constante elástica não linear, como as conhecidas

por molas a gás ou molas pneumáticas, onde a força elástica provem da compressibilidade dos

gases, sendo muitas vezes auxiliada por óleo hidráulico.

Figura 4.1: Sistema de suspensão passiva.

Fonte:  Savaresi et. al.(2010, p. 1)

Já como elemento dissipativo, Figura 4.3, tem-se o amortecedor cuja característica

construtiva é formada por um cilindro com um pistão de haste simples, preenchido com óleo

hidráulico,  tendo  como  função  dissipar  a  energia  provinda  da  oscilação  do  veículo.  O

amortecimento é obtido pela passagem do óleo entre as câmaras através dos orifícios de

restrição localizados no pistão, que se move de acordo com as deflexões da suspensão.
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Figura 4.2: Elementos elásticos: a) Mola helicoidal em aço; b) Mola pneumática; c) Mola

hidropneumática.

(a) (b) (c)

Fonte:  Savaresi et. al.(2010, p. 18 e 20)

Figura 4.3: Elemento dissipativo amortecedor.

O surgimento dos primeiros estudos para controlar uma suspensão veicular datam do

início  dos  anos 1960,  quando a  empresa automobilística  Citroën7 introduziu  a suspensão

hidropneumática  no  modelo  DS,  Figura  4.4.  Esta  suspensão,  apesar  de  proporcionar  a

alteração de suas características dinâmicas, não era controlada de forma eletrônica, mas foi a

partir dela que surgiu a ideia de adaptação da suspensão em tempo real com o auxílio de

circuitos on-line. 

7 Citroën – Empresa francesa fabricante de automóveis.
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Figura 4.4: Citroën DS (1955 – 1978, Goddess).

Fonte: Enciclopédia Wikipedia8. 

Na metade dos anos de 1980 ocorreu o grande avanço nos microcontroladores digitais,

permitindo o desenvolvimento de sistemas de suspensão ativa e semiativa de forma mais

compacta e eficiente. Nesta época iniciou-se um crescente interesse em pesquisas nesta área,

principalmente  pelos  fabricantes  de  automóveis,  bem como  pela  maior  competição

automobilística do mundo, a Fórmula 1, quando a equipe Lotus9 lançou seu primeiro modelo

de competição que empregava uma suspensão puramente ativa em 1987, cujo projeto foi

iniciado em 1982 (DOMINY e BULMAN,  1985)  e,  posteriormente,  aplicado no modelo

Lotus 99T pilotado pelo brasileiro Ayrton Senna10, Figura 4.5. A estabilidade aerodinâmica,

através dos ângulos de ataque da carenagem, seja em curvas acentuadas ou situações de forte

frenagem, foi potencialmente maximizada nos carros da Lotus por uma ajustagem da altura da

carroceria em relação ao solo, com a utilização de um sistema eletrônico que comandava

amortecedores hidráulicos. Porém, este sistema ainda trazia desvantagens significativas como

o aumento de 10 à 12 kg no peso do veículo, além de baixar o rendimento do motor através do

acionamento da bomba hidráulica do sistema de suspensão, o que ainda deixava seus carros

ao mesmo nível de competitividade dos demais de outras equipes.

8 Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn_DS> Acesso Jan 2017. 
9 Team Lotus – Equipe de Fórmula 1 britânica.
10 Ayrton Senna da Silva (1960-1994) – piloto brasileiro de Fórmula 1.
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Figura 4.5: Veículo de competição pioneiro na utilização de suspensão ativa, Lotus 99T.

Fonte: Fórum de automobilismo FlatOut Brasil11.

Mais  tarde,  já  no  início  dos  anos  1990,  a  equipe  Williams12,  com  o  auxílio  de

processadores e atuadores mais avançados, passou a utilizar e se beneficiar dos sistemas de

suspensão  ativa  nos  seus  modelos  FW14B  e  o  FW15C,  Figura  4.6,  onde  praticamente

dominaram as temporadas de 1992 e 1993. Apesar do ainda considerável consumo energético

do sistema, ficou evidente o alto rendimento aerodinâmico com a utilização da suspensão

ativa,  o  que  consequentemente  trouxe  um  ganho  de  dirigibilidade  e  principalmente  de

velocidade nos carros que a utilizavam. Contudo, após um grave acidente ocorrido durante os

treinos no circuito de Spa-Francorchamps, Bélgica (temporada de 1993) envolvendo o carro

da Lotus pilotado por Alessandro Zanardi13, foi constatado que a causa se deu por conta de

uma falha no sistema hidráulico da suspensão. Isso fez com que a Federação Internacional de

Automobilismo (FIA – Fédération Internationale de I'Automobile) analisasse os critérios de

segurança, chegando a decisão de banir tal  sistema a partir da temporada de 1995, o que

continua até a temporada atual de 2017.

11 Disponível em: <https://www.flatout.com.br/dez-inovacoes-incriveis-na-formula-1-que-foram-banidas-pela-
fia/> Acesso Abr 2017. 

12 Williams Grand Prix Engineering Limeted – equipe de Fórmula 1 britânica.
13 Alessandro Zanardi (1966) – piloto italiano.
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Figura 4.6: Atuador hidráulico da suspensão ativa utilizado no FW15C.

Fonte: Technical F1 Dictionary14.

Mesmo com o banimento da Fórmula 1,  as pesquisas em sistemas de suspensões

controladas continuaram, agora não mais concentrada em melhorias de performance e ganhos

de  velocidade  em  carros  de  competição,  mas  com  uma  nova  preocupação  em  termos

econômicos,  principalmente  pela  redução  de  custos  com  atuadores  e  sensores,  além  do

melhoramento de critérios como conforto, dirigibilidade e segurança.

Desta  forma,  trabalhos  surgidos  a  partir  dos  anos  1990  demonstraram  essa

preocupação como em Krovat (1990) com a melhora de performance do conforto utilizando a

técnica de otimização linear Gaussiana Quadrática, ou LQG – Linear Quadratic Gaussian, em

uma  suspensão  ativa  com  atuador  hidráulico;  Moran  e Nagai  (1994)  aperfeiçoaram  os

resultados dos controladores LQG com um melhoramento na identificação dos parâmetros da

dinâmica do atuador, utilizando redes neurais,  posteriormente aplicado em uma suspensão

com atuador pneumático (NAGAI et. al., 1997), modelo que também é utilizado em Nieto et.

al. (2014) com controle adaptativo.

14 Disponível em: <http://www.formula1-dictionary.net/fric.html> Acesso Abr 2017. 
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Aplicando a técnica de controle não linear por modos deslizante (SMC), Alleyne e

Hedrick (1995) regulam os parâmetros do modelo da suspensão eletroidráulica com base na

análise de Lyapunov; Yoshimura et. al. (2001) optou por uma suspensão ativa também com

um atuador pneumático, onde aplicou a técnica de controle não linear por modos deslizantes,

sendo  a  superfície  de deslizamento  formada  por  uma função  de otimização,  baseada  na

técnica LQG.

Fialho e Balas (2002) propuseram um controle com variação de parâmetros (LPV –

Linear Parameter Varying) com base na função aproximada para tipos de estradas; em busca

de um novo mecanismo para controlar a oscilação da carroceria, Guglielmino e Edge (2004)

propõe um servo atuador hidráulico acoplado ao sistema de suspensão que produz uma força

de atrido em uma placa ligada a carroceria, formando assim uma espécie de freio para as

oscilações, controlado pela técnica de controle linear proporcional integrativo derivativo –

PID;  também utilizando esta técnica, Gao et. al. (2006) ajusta os ganhos do controlador por

uma otimização baseado na teoria de Lyapunov e desigualdades matriciais lineares (LMI –

linear matrix inequality) para um atuador hidráulico, já Priyandoko  et. al. (2009) ajusta os

ganhos utilizando uma rede neural e aplica a técnica em um atuador pneumático.

Visando a redução de consumo de energia do atuador hidráulico, Lauwerys  et. al.

(2005) utiliza a técnica de controle otimizada H ∞  em uma suspensão hidráulica ativa; outro

trabalho que focado na redução de custo, por meio de redução de sensores do sistema, é o

publicado por Rigatos et. al. (2012) que busca estimar os estados do sistema através do filtro

de Kalman15 para inseri-los no controle por realimentação; em Kanarachosa e Kanarachosb

(2015) a estimativa é efetuada para monitorar e prever as irregularidades da estrada para que o

controlador não trabalhe com tantas incertezas, utilizando desta vez a técnica de algoritmos

genéticos – AG.

Outros  trabalhos  têm se  concentrado  mais  no  melhoramento  do  desempenho  dos

controladores, sendo nestes casos o estudo feito sobre o sistema sem levar em consideração a

dinâmica  do  atuador,  como por  exemplo  em  Li  et.  al. (2010)  que  utiliza  a  técnica  de

linearização  por  realimentação  (feedback  linearization)  com  uma  rede  neural  como

15 Rudolf Kalman (1930 – 2016) – Matemático húngaro.
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aproximador das pertubações do sistema, e em Wang et. al. (2015) que regula os ganhos do

controlador PID através da lógica  fuzzy; por fim o trabalho de Cao et. al. (2008) apresenta

uma discussão sobre as metodologias controle inteligentes utilizadas em sistemas ativo de

suspensão, como a lógica fuzzy, redes neurais, algoritmos genéticos e suas combinações.

É  importante  destacar  que  todos  os  trabalhos  mencionados  no  parágrafo  anterior

formaram suas pesquisas sobre atuadores para suspensões ativas,  com auxílio  ou não do

elemento absorvedor de choque elástico, a mola.

A característica  das  suspensões  ativas  é  controlar  o  amortecimento  por  meio  de

atuadores de força, normalmente hidráulicos ou pneumáticos, independentemente das forças

provenientes da suspensão, o que exige que o sistema passe por uma série de conversões de

energia  até  chegar  na  atuação  final  propriamente  dita.  Por  exemplo,  num sistema  ativo

hidráulico, normalmente o motor a combustão do veículo (conversão de energia térmica em

energia mecânica) produz a energia que irá acionar a bomba hidráulica (conversão de energia

mecânica em energia hidráulica) que, por fim, irá acionar o atuador hidráulico. Todas essas

transformações fazem com que o rendimento da fonte principal  de energia do veículo,  o

motor,  seja  menor  por  conta  da  demanda  de  energia  do  sistema  hidráulico  que,

consequentemente, requer altas potências.

Por outro lado, os sistemas de suspensão semiativos não requerem altas energias de

entrada, pois o controle é obtido por meio da variação da taxa de dissipação de energia, ou

seja,  o  atuador  empregado  (amortecedor)  deve  gerar  forças  dissipativas  continuamente

variáveis, normalmente obtidos por atuadores de orifício variável ou os que utilizam fluidos

que permitem alterar suas características de viscosidade, como os fluidos reológicos. Savaresi

et. al. (2010) e Poussot-Vassal  et. al. (2012) apresentam em seus trabalhos as modelagens

clássicas para sistemas semiativos de suspensão e as principais metodologias de avaliação em

termos de características de conforto e características de dirigibilidade (handling).

A classificação das suspensões é feita em termos da energia de entrada e a faixa de

atuação, mais especificamente de acordo com a banda de controlabilidade (faixa de forças do

atuador em relação ao sinal de entrada) e a potência demandada do sistema (SAVARESI et.

al., 2010). A Tabela 4.1 apresenta a classificação de acordo com estes fatores.
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Tabela 4.1 – Classificação dos sistemas de suspensão 

Classificação
Controlabilidade

(mola)

Controlabilidade

(amortecedor)
Demanda de potência

Variável
controlada

Passiva - -

Adaptativa 10-20 W
Coeficiente de
amortecimento

Semiativa 10-20 W
Coeficiente de
amortecimento

Nivelamento de
carga

100-200 W Constante elástica

Ativação lenta 1-5 kW Força

Totalmente ativa 5-10 kW Força

Fonte: Savaresi et. al.(2010, p. 24).
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Basicamente, as suspensões são classificadas da seguinte forma:

• Passiva

◦ Elementos elásticos e dissipativos sem regulagem durante funcionamento.

• Semiativas

◦ Suspensões adaptativas, onde a alteração do coeficiente de amortecimento

é feito em malha aberta;

◦ Amortecedor de orifício regulável;

◦ Amortecedor a base de fluido reológico.

• Ativas

◦ Nivelamento  de  carga  (Load-leveling),  onde  a  atuação  é  feita  sobre  o

estado estável do sistema, normalmente em molas pneumáticas.

◦ Ativação lenta (Slow active), onde a atuação se dá através da força de um

atuador, que supera todas as restrições de passividade do sistema, sendo

necessária a inserção de energia para atuação.

◦ Totalmente ativa (Fully active), diferencia-se da anterior simplesmente pela

faixa de resposta do sistema de controle, ou seja, para as de ativação lenta a

faixa de atuação é entre 1-5 Hz, enquanto que para as totalmente ativa está

entre 20-30 Hz.

4.1  Suspensão ativa versus semiativa

Entre as suspensões que permitem o controle de suas características dinâmicas estão as

suspensões ativas e semiativas, cujo objetivo básico é poder controlar a força entre o conjunto
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de  roda e  carroceria  do  veículo,  seja  por  meio  de geração ou  dissipação de força,  sem

depender exclusivamente da variação do deslocamento entre estas massas suspensa e não-

suspensa.

Como já foi mencionado no início deste capítulo, no projeto do sistema de controle da

suspensão deve-se levar em conta os fatores de atenuação das vibrações no chassi do veículo,

consequentemente  a  melhora  no  conforto,  bem  como  os aspectos  de  estabilidade  de

dirigibilidade condizentes com a aderência do veículo sobre a estrada. Além disso, outro fator

de preocupação, tanto por parte dos pesquisadores como da indústria, têm sido no aspecto

econômico ou financeiro, limitando de certa forma o desenvolvimento de novas tecnologias,

já que é necessário um certo investimento para criá-las, o que leva o interesse em aprimorar as

já consagradas e existentes.

Nem todo sistema é capaz de satisfazer todas essas exigências por completo. Desta

forma, o projetista deve estar atento as vantagens e desvantagens de cada sistema. De forma

resumida,  a  seguir  são  listadas  as  principais  vantagens  e  desvantagens  dos  sistemas  de

suspensão ativa e semiativa.

• Suspensão ativa

◦ Vantagens:

▪ Ampla faixa de atuação, ou seja, ampla faixa de forças produzidas;

▪ Sem restrições em termos de velocidade e força;

▪ Pode alcançar melhores performance a níveis da dinâmica do veículo,

principalmente em dirigibilidade.

◦ Desvantagens:

▪ Alto consumo energético;

▪ Custo de equipamentos elevado;
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▪ Considerável acréscimo de peso a estrutura do veículo, principalmente

quando se utilizam atuadores hidráulicos;

▪ Custo de manutenção elevado;

▪ Menor  confiabilidade,  pois  o  sistema  exige  um  certo número  de

componentes que podem falhar e comprometer todo o sistema.

• Suspensão semiativa

◦ Vantagens:

▪ Custo de implementação baixo;

▪ Baixa demanda de energia do sistema;

▪ Projeto construtivo relativamente mais simples do que no sistema ativo;

▪ Menor suscetibilidade a falhas.

◦ Desvantagens:

▪ Restrito apenas à dissipação de forças;

▪ Faixa de forças de trabalho limitada;

▪ Baixa performance quando comparado com sistemas ativos.

Analisando a classificação dos sistemas de suspensão da Tabela 4.1 (dentre os que

permitem a atuação de controle) e com a lista de vantagens e desvantagens de cada um destes

sistemas,  fica  claro  o  porquê  do  interesse  dos  especialista  em  sistemas  semiativos,  por

representar  o  melhor  compromisso entre  a melhoria  do desempenho e a  simplicidade de

implantação, além de serem mais baratos que os atuadores ativos e utilizarem pouca energia

para sua operação (CRIVELLARO, 2008).
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4.2  Suspensão semiativa

Suspensões  semiativas  são  obtidas  por  atuadores  que variam  seu  coeficiente  de

amortecimento de forma rápida, em outras palavras, elas são capazes de controlar a taxa de

dissipação de energia do sistema. No entanto,  elas não são capazes de injetar energia no

sistema, o que as torna incapazes de atingir níveis de conforto equivalente aos proporcionados

pelas suspensões ativas,  estando seu desempenho entre os sistemas puramente passivos e

ativos.

A variação da taxa de dissipação de energia pode ser obtida de forma contínua ou por

estágios. Os atuadores que alteram a taxa de amortecimento por estágios (ou estados) são mais

conhecidos como adaptativos, podendo ser de dois estágios (on-off), ou múltiplos estágios.

Contudo, muitos especialista não consideram esses atuadores como atuadores de suspensão

semiativa,  pois  apresentam  desempenho  inferior  aos  continuamente  variáveis,  além  de

gerarem esforços de forma sempre descontínua (CRIVELLARO, 2008).

Amortecedores considerados como atuadores de taxa de variação contínua são obtidos

por meio de válvulas eletromecânicas que alteram a vazão de passagem do óleo hidráulico

entre  as  câmaras  do  cilindro,  ou  por  meio  de  amortecedores  que  utilizam-se  de  fluidos

magneto  reológicos  (MR)  ou  eletro  reológicos  (ER)  que  possibilitam  a  mudança  da

viscosidade do fluido sobre a ação de um campo magnético (magneto reológico) ou de uma

corrente elétrica (eletro reológico).

Com isso,  existe até hoje um constante desenvolvimento por sistemas de controle

eficientes que tratam do equilíbrio entre o custo (sensores, atuadores, processadores, consumo

de energia) e a performance (requisitos de conforto e segurança). Destacam-se trabalhos que

utilizam a técnica de controle otimizada H ∞  (DU et. al., 2005; PRABAKAR et. al., 2009;

LI,  et. al., 2012; ZAPATEIRO et. al., 2012; DU et. al., 2013; YILDIZ et. al., 2015), a qual

expressa o problema de controle  como uma otimização matemática  de acordo  com uma

função custo. No entanto, para este tipo de controlador, o modelo do sistema é geralmente

considerado perfeitamente conhecido, caso contrário o controlador não representa a melhor

opção em termos de performance.
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Técnicas  de  realimentação  de  estados  como  regulador linear  quadrático  (Linear

Quadratic  Regulator  -  LQR)  também são usadas  no  controle  de amortecedores  magneto

reológicos (ZAREH e KHAYYAT, 2011; PRABAKAR et. al., 2013).

Outra estratégia de controle bastante utilizada para este dispositivo é a de controle

clássica  Skyhook,  que está presente na maioria dos trabalhos (POUSSOT-VASSAL et. al.,

2006; SHEN et. al., 2006; RAO e NARAYANAN, 2009; CREWS et. al. 2011; HAILONG et.

al. 2013;  KHIAVI  et.  al.,  2013),  sendo sempre empregada com alguma outra técnica  de

controle, já que esta estratégia por si só proporciona apenas dois estágios de controle (cmin  e

cmax ) e em se tratando de amortecedores magneto reológicos, o número de possibilidades de

sinal de controle é praticamente infinito.

Para finalizar, técnicas de controle linear também são aplicadas aos amortecedores MR

(LOZOYA-SANTOS et. al., 2010; TALIB e DARUS, 2013), bem como as não lineares como

modos deslizantes (LAI e LIAO, 2002; YOKOHAMA et. al., 2011; HAILONG et. al., 2015)

e as de inteligência artificial como redes neurais e lógica fuzzy (GUO et. al., 2004; CAO e

ZHENG, 2016).
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Capítulo 5

5  AMORTECEDOR MAGNETO REOLÓGICO

Dentre  os  atuadores  semiativos,  destacam-se  os  que  utilizam  o  fluido  magneto

reológico (MR) por trabalharem com pouca potência, demandando baixos níveis de tensão e

corrente elétrica para o sistema de controle. Além da alta estabilidade e confiabilidade, os

amortecedores  MR  também  são  conhecidos  por  gerar  respostas  rápidas  (cerca  de

milisegundos) e seu funcionamento é obtido de forma silenciosa.

Considerado dentro da classe de materiais inteligentes, o fluido magneto reológico

consiste de uma mistura de óleo com micro partículas ferromagnéticas sensíveis a ação de um

campo magnético. Na ausência de um campo magnético, o fluido MR se comporta como um

líquido newtoniano de baixa viscosidade (entre 0,07 e 0,40 Pas16), porém, quando submetido a

uma intensidade de campo magnético, as partículas ferromagnéticas tendem a se alinhar em

estruturas colunares, paralelas às linhas de fluxo magnético, conhecida por “correntes” que

dificultam o escoamento do fluido e, consequentemente, aumentam sua viscosidade. A Figura

5.1 apresenta um modelo esquemático de um amortecedor MR com aplicação do campo

magnético (B > 0) e sem campo (B = 0).

16 Pas – unidade de viscosidade absoluta (Ns/m²)
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Diversos trabalhos nos últimos anos dedicaram-se ao controle eficiente de dispositivos

que utilizam o fluido magneto reológico. Dentre as aplicações, destacam-se sistemas de freios

(HUANG  et. al., 2002; SENKAL e GUROCAK, 2010; KARIMI, 2011; NGUYEN  et. al.,

2014),  freio  para  manipuladores  de músculo  artificial  robótico  (THANH e  AHN,  2006),

sistemas de freio automotivos (PARK et. al., 2006); redução de vibrações em estruturas de

pontes (YANG  et. al.,  2013; LUU  et. al.,  2014),  especificamente em estruturas de pontes

estaiadas (OK et. al., 2007; HEO et. al., 2014), estruturas sujeitas a abalos sísmicos (DYKE

et. al., 1996; YANG et. al., 2002; UZ et. al., 2014), em máquinas operatrizes nos processos de

fabricação e inspeção (GHIOTTI et. al., 2010; AHMED et. al., 2014; KONG et. al., 2014),

em  torres  de  produção  de  energia  eólica  (CATERINO,  2015),  em  rotores  de  máquinas

rotativas  (ZHU,  2005),  em  aparelhos  domésticos  como em  máquinas  de  lavar  roupas

(SPELTA et. al., 2009), e em válvulas hidráulicas (GRUNDWALD e OLABI, 2008).

Figura 5.1: Atuador magneto reológico.
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5.1  Modelo dinâmico

Para o desenvolvimento do sistema de controle dos atuadores magneto reológico, é

necessário que o modelo matemático esteja fiel ao seu comportamento dinâmico. Esta tem

sido uma busca constante por parte dos pesquisadores, o que demonstra uma procura cada vez

maior do aperfeiçoamento dos atuais modelos existentes. 

O  modelo  mais  referenciado  e  utilizado  na  maioria  dos  trabalhos  que  envolvem

suspensões  com  amortecedores  MR,  é  o  modelo  paramétrico  de  Bouc-Wen  modificado

apresentado  no  trabalho  de  Spencer  et.  al. (1997).  Neste  trabalho  são  apresentados  três

modelos que descrevem o comportamento dinâmico baseado em diferentes teorias e, por fim,

um último modelo proposto pelos autores.

O  primeiro  modelo  é  baseado  no  modelo  plástico  de  Bingham  (SHAMES  e

COZZARELLI, 1992; apud SPENCER et. al., 1997), equação (5.1), que relaciona os efeitos

da viscosidade aparente e do campo magnético com o escoamento do fluido MR. O modelo

consiste de um elemento de atrito de Coulomb colocado em paralelo com um amortecedor

viscoso ideal, Figura 5.2, onde a força gerada pelo dispositivo é dada pela equação (5.2).

Figura 5.2: Modelo de Bingham.

Fonte: Spencer et. al. (1997)

e=y H a ̇ (5.1)

onde y  [Pa] é a tensão de escoamento dependente do campo magnético H [A/m],  ̇  é a

taxa de cisalhamento [s−1 ] e a  é a viscosidade aparente [Pas], considerada constante.
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F= f csgn ẋc0 ẋ f 0 (5.2)

onde f c  é a força de atrito de Coulomb que varia de acordo com a corrente de entrada do

controle, c0  é o coeficiente de atrito viscoso, f 0  é a força residual devido a pressão do ar no

acumulador, e sgn é a função sinal de acordo com a velocidade ̇x .

O modelo de Bingham é relativamente simples, no entanto, não é capaz de descrever o

comportamento dinâmico do atuador MR com exatidão, pois neste modelo não é possível

obter o a faixa transitória caracterizada por uma curva histerética quando ocorre a mudança de

sentido de velocidade do pistão.

O segundo  modelo  é  apresentado  no  trabalho  de  Gamota  e  Filisko  (1991;  apud

SPENCER et. al., 1997), no qual é proposta a adição de um modelo viscoelástico plástico em

série com o modelo anterior,  Figura 5.3,  considerado como uma extensão do modelo de

Bingham. Tal modelo é descrito pelas equações (5.3) e (5.4).

Figura 5.3: Modelo de Gamota e Filisko.

Fonte: Spencer et. al. (1997)

F=k1x2−x1c1 ẋ2− ẋ1 f 0

=c0 ẋ1 f c sgn ẋ1 f 0

=k2x3−x2 f 0
}  , ∣F∣ f c (5.3)

F=k1x2−x1c1 ẋ2 f 0

=k2x3−x2 f 0
} , ∣F∣ f c (5.4)

onde, k1 , k2  e c1  estão associados com o material sólido linear, c0  é o coeficiente de atrito

viscoso associado ao modelo de Bingham. É possível notar pela equação (5.4) que quando

∣F∣ f c , ẋ1=0 .
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Neste modelo, já é possível representar o comportamento não linear observado nos

experimentos que mostram a relação da força versus velocidade conforme a velocidade passa

por  zero,  caracterizando  a  histerese.  Porém,  tal  modelo  apresenta  um  condicionamento

numérico ruim, o que leva a se utilizar passos de integração muito pequenos para simulá-los,

podendo haver instabilidade gerada por erro numérico (CRIVELLARO, 2008).

O terceiro modelo é proposto por Bouc-Wen (1976; apud SPENCER et. al., 1997), o

qual é bastante utilizado para modelar o fenômeno de histerese. Este modelo, Figura 5.4,

possui  grande  versatilidade  e  pode  exibir  uma  ampla variedade  de  comportamentos

histeréticos. A força gerada deste modelo é representada pela equação (5.5).

F=c0 ẋk0x−x0 z (5.5)

onde, k0  está associado com o material sólido linear, c0  é o coeficiente de amortecimento e

z  é uma variável evolucionária que é responsável pelo comportamento histerético, governada

por:

ż=−∣ẋ∣z∣z∣n−1− ẋ∣z∣nAẋ (5.6)

onde,  a  partir  do ajuste  dos parâmetros   ,   ,  A  e  n ,  pode-se encontrar  a forma de

transição da curva de histerese.

Figura 5.4: Modelo de Bouc-Wen.

Fonte: Spencer et. al. (1997)

Por fim, o modelo proposto por Spencer  et. al. (1997), conhecido como  Bouc-Wen

modificado, é capaz de descrever com maior exatidão o comportamento de dispositivos que

apresentam uma rápida queda da força quando a velocidade do pistão passa por zero. Este
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modelo, Figura 5.5, é considerado o melhor para aplicações automobilísticas, por diminuir o

desconforto vibro acústico (harshness) gerado por estes componentes.

Figura 5.5: Modelo de Bouc-Wen modificado.

Fonte: Spencer et. al. (1997)

A força total do modelo de Bouc-wen modificado é dada por:

F= zc0 ẋ− ẏk0x− yk1x−x0 (5.7)

podendo ser reescrita da seguinte forma:

F=c1 ẏk1x−x0 (5.8)

onde,  e k1  estão associados com o material sólido linear,  c0  e  c1  são os coeficientes de

amortecimento e z  é a variável evolucionária responsável pelo comportamento histerético.

Sendo as demais equações que descrevem o modelo dadas a seguir:

ẏ= 1
c0c1

{ zc0 ẋk0x− y} (5.9)

ż=−∣ẋ− ẏ∣z∣z∣n−1− ẋ− ẏ∣z∣nA ẋ− ẏ            (5.10)

=ab u            (5.11)

c1=c1ac1bu            (5.12)

c0=c0ac0bu            (5.13)
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As Equações (5.11), (5.12) e (5.13) apresentam os parâmetros que são dependentes da

variável u (corrente elétrica), podendo ser computado pela equação de um filtro de primeira

ordem que representa o retardo da corrente do circuito elétrico em relação a tensão de entrada

v, equação (5.14).

u̇=−u−v            (5.14)

Este modelo paramétrico é o que apresenta maior exatidão comparado com os modelos

anteriores. No entanto, quando utilizado em sistemas de controle, a solução de todas essas

equações exige naturalmente um certo esforço computacional, também comparado com os

modelos anteriores mais simples, já que possui 3 equações diferenciais (fora as equações da

dinâmica do circuito elétrico), contendo 10 parâmetros que são obtidos por uma técnica de

otimização não linear.  Outra empecilho deste modelo está no mesuramento das variáveis

auxiliares  y e  z, bem como de suas derivadas  ẏ  e  ż , o que dificulta no projeto da lei de

controle, sendo necessário um estimador de estados, aumentando ainda mais a demanda de

energia por parte do controlador.

Afim de contornar  o  problema mencionado  anteriormente,  este  trabalho  propõe a

adoção de um modelo mais simples, baseado no modelo de Bingham, para posteriormente ser

implementado na lei de controle desenvolvida através da estratégia de controle não linear por

modos deslizantes. Desta forma, a lei de controle contará apenas com os parâmetros de ajustes

do próprio controlador e com as variáveis de estados possíveis de se mensurar através de

sensores  de  posição  e  acelerômetros,  comumente  utilizados  em  sistemas  de  suspensões

controladas.

Contudo, a base do estudo é implementar tal lei de controle no modelo que melhor

descreve o atuador MR, ou seja, a lei de controle desenvolvida a partir do modelo simples do

amortecedor MR será avaliada computacionalmente sobre o sistema com o modelo do atuador

de Bouc-Wen modificado na simulação do sistema semiativo de suspensão. Isso faz com que

os  resultados  se  aproximem do  modelo  real  em  termos de  exatidão,  além  de  avaliar  a

capacidade da lei  de  controle,  implementada por  um modelo  impreciso,  em absorver  as

oscilações do sistema de suspensão.
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Capítulo 6

6  CONTROLE  DA  SUSPENSÃO  SEMIATIVA  COM

AMORTECEDOR MAGNETO REOLÓGICO

Modelos que descrevem a dinâmica da suspensão veicular podem ser elaborados desde

um simples sistema que represente o conjunto de suspensão interligando uma massa suspensa

(carroceria) e uma massa não suspensa (conjunto composto pela roda, pneu, sistema de freio e

eixos de ligação com o chassi), até sistemas mais complexos incluindo a relação com outros

sistemas de suspensão podendo ser, por exemplo, a metade do veículo, ou envolvendo todo o

veículo.

O modelo mais simples, conhecido como modelo de um quarto de veículo (quarter-

car), é o mais utilizado nas pequisas para avaliação de sistemas de controle, por ser de fácil

implementação e caracterizar bem o comportamento do sistema de suspensão, principalmente

para veículos com peso igualmente distribuído.

 A Figura 6.1 mostra uma representação gráfica do modelo de ¼ de carro, onde é

possível notar os dois graus de liberdade que o sistema possui, sendo estes o deslocamento da

massa da carroceria  e  da massa da roda.  Estas massas  são conectadas  pela  mola  e  pelo

amortecedor magneto reológico, que regula a variação dos seus estados quando submetidos a
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uma excitação produzida pelas irregularidades da pista ou estrada.

Figura 6.1: Modelo de suspensão semiativa para ¼ de veículo.

onde mc representa a massa suspensa da carroceria, mr a massa não suspensa do conjunto de

roda,  kc e  kr  são  as  constantes  elásticas  da  mola  e  do  pneu,  respectivamente;  zc e  zr

representam,  respectivamente,  os  deslocamentos  verticais  da  carroceria  e  do  pneu,  FMR

representa a força gerada pelo amortecedor MR, e w as irregularidades da pista de rolamento.

Fazendo a análise de equilíbrio, o sistema é determinado matematicamente por duas

equações de movimento:

{mc z̈ ckczc−zr F MR=0
mr z̈ rkc zr−zckr zr−w−FMR=0

           (6.1)

6.1  Modelo aproximado do atuador MR

A estratégia apresentada a seguir baseia-se na teoria de aproximação de parâmetros

não lineares por mínimos quadrados (least-squares) proposto inicialmente por Levenberg e

posteriormente aprimorado por  Marquardt  (1963),  também conhecido  como algoritmo de
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Levenberg-Marquardt (LM).

Reescrevendo a Equação (5.2) do modelo de Bingham com as variáveis do sistema de

suspensão semiativa, temos:

F MR= f csgn ż c− ż r c0 ż c− ż r  f 0            (6.2)

Neste  trabalho  o  amortecedor  MR  simulado  é  baseado  no  modelo  de  Bingham

considerando uma relação linear dos parâmetros do modelo com a corrente elétrica fornecida

ao dispositivo:

{ f c= f ca f cbu
c0=c0ac0bu
f 0= f 0a f 0bu

           (7.3)

onde os parâmetros f ca , f cb , c0a , c0b , f 0a  e f 0b  são obtidos por aproximação de curvas

do modelo mais complexo de Bouc-Wen modificado.

Para a obtenção destes parâmetros, inicialmente foi simulado o modelo de Bouc Wen

modificado,  equações  (5.7),  (5.9)  e  (5.10),  em  situações  de  variação  da  corrente  de

alimentação no amortecedor MR, iniciando com 0,0 V e aumentando em 0,5 V até 2,0 V,

cujos resultados são apresentados na Figura 6.2.

Figura 6.2: Simulação do modelo de Bouc-Wen modificado.

(a) Força x Velocidade (b) Força x Deslocamento
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Os parâmetros do modelo complexo utilizados, Tabela 6.1, foram obtidos do trabalho

de  Lai  e  Liao  (2002)  que  utiliza  um  amortecedor  MR  fabricado  pela  empresa  Lord

Corporation,  cujas características  construtivas correspondem a 20,83  cm de comprimento

estendido do amortecedor, corrente do circuito eletromagnético máxima de 2 A e resistência

da bobina de 5 Ohm. 

Tabela 6.1 – Parâmetros do atuador de Bouc-Wen para simulação.

Parâmetros do
atuador

Valores

a  [N/m] 12441

b  [N/Vm] 38430

c1a  [Ns/m] 14649

c1b  [Ns/Vm] 34622

c0a  [Ns/m] 784

c0b  [Ns/Vm] 1803

k0  [N/m] 3610

k1  [N/m] 840

  [m-2] 2059020

A 58

  [m-2] 136320

x0  [m] 0,0

n  [s-1] 2,0
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Com  os  dados  obtidos,  foi  realizado  uma  aproximação dos  trechos  lineares  que

indicam a variação da força de acordo com a velocidade de deslocamento do amortecedor em

situações de máxima e mínima corrente. Esta aproximação foi  feita através do Gnuplot17,

baseado no algoritmo de Levenberg-Marquardt, que aproxima os parâmetros de uma equação

linear  com o  menor  erro  possível  dentro  de uma série  de  interações.  Basicamente,  este

comando ajusta os parâmetros para uma função definida pelo usuário e os valores das funções

avaliadas nas referidas abscissas, no sentido de minimização da soma dos quadrados dos erros

em cada interação, conhecida como ajuste linear pelos mínimos quadrados.

A Figura 6.3 mostra o comparativo dos resultados apresentados para o modelo com

parâmetros aproximados e para o modelo simulado de Bouc Wen modificado, da Figura 6.2,

para  os  mesmos  valores  de  tensões.  Os  parâmetros  aproximados  da  equação  (6.3)  são

indicados na Tabela 6.2.

Figura 6.3: Comparativo do modelo aproximado com o modelo de Bouc-Wen modificado.

(a) Força x Velocidade (b) Força x Deslocamento

Analisando  estas  imagens,  percebe-se  que  a  aproximação  não  é  bem  sucedida,

principalmente  na região  que apresenta o comportamento histerético  do amortecedor.  No

entanto, estas incertezas contribuem na avaliação de robustez do controlador proposto, já que

irá lidar com o problema de modelagem do sistema, além das incertezas paramétricas.

17 Gnuplot – Programa para plotar gráficos.
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Tabela 6.2 – Parâmetros do atuador aproximado baseado no modelo de Bingham

Parâmetros do
atuador Valores

f ca  [N] 173,9

f cb  [N/V] 190,5

c0a  [N.s/m] 543,0

c0b  [N.s/V.m] 1721,7

f 0a  [N] -67,3

f 0b  [N/V] 0,001

A equação (6.2) pode então ser reescrita como:

F MR= f ca sgn ż c−ż r c0a ż c− ż r  f 0a[ f cbsgn ż c− ż r c0b ż c−ż r  f 0b]u            (6.4)

ou de forma mais simplificada, separando em termos dependentes e não dependentes de u:

F MR=abu            (6.5)

6.2  Estratégia Skyhook

A estratégia de controle Skyhook para suspensão ativa ou semiativa visa o desempenho

de máximo conforto.  Para isso,  a  força necessária do amortecedor  é proporcional  ao  do

sistema dinâmico onde este dispositivo é considerado conectado à massa da carroceria e a um

sistema inercial imaginário. Com isso, o sistema fica independente de uma ação de controle

para  o conjunto  de inércia  da roda que,  por  sua  vez,  irá  funcionar  como dispositivo  de

pertubação através da mola. A Figura 6.4 mostra uma representação do sistema utilizando essa

estratégia.
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Figura 6.4: Modelo de suspensão semiativa com estratégia Skyhook.

Desta forma, a lei de controle pode ser computada pela dinâmica a seguir:

 mcs z̈ cskczcs−zr F MR=0           (6.6)

onde  mcs e  zcs representam a massa da carroceria e o seu deslocamento,  respectivamente,

considerando a estratégia Skyhook.

6.3  Lei de controle

Para o controle por modos deslizantes, a superfície de deslizamento é definida como:

s=̇z z , onde z=zc−zcs           (6.7)
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A dinâmica do modo de escorregamento é dada por:

ṡ=̈z ̇z

ṡ= z̈c− z̈ cs ̇z           (6.8)

A dinâmica de segunda ordem obtida pela equação (6.1) é dada por:

z̈ c=
−1
mc

[kc zc−zr  f casgn ż c− ż r c0a ż c− ż r  f 0a]−
1
mc

[ f cbsgn ż c− ż r c0b ż c− ż r  f 0b]u (6.9)

ou

z̈ c=
−1
mc

[kczc−zr a]−
b

mc

u            (6.10)

equivalente a:

ẍ= f gu            (6.11)

Desta forma, a equação (6.8) é reescrita como:

ṡ=−1
mc

[kczc−zr a]−
b

mc

u− z̈ cs ̇z            (6.12)

equivalente a:

ṡ= f gu− ẍ d ̇x            (6.13)

A lei de controle deve então garantir que ṡ=0 , logo:

u=
−mc

b { 1
mc

[kczcs−zr a] z̈ cs− ̇z}            (6.14)

equivalente a:

u=g−1[− f  ẍ d− ̇x]            (6.15)
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O sinal de controle final é então dado pela lei de controle estimada associada a um

termo de robustez:

u= g −1[ u−K sgns]            (6.16)

Portanto, a lei de controle é computada como:

us=
−mcs

b
{ 1

mcs

[kc zc−zr  a] z̈ cs− ̇z


us

−K sgns}            (6.17)

us=
−1
b

{kczc−zr  amcs z̈ cs−mcs ̇z−mcsK sgns}            (6.18)

6.3.1  Termo de robustez K (estratégia Skyhook)

Para  a  função  candidata  de  Lyapunov  em  termos  da  superfície  de  deslizamento

V=
1
2

sT s , a sua derivada é dada por:

V̇=
1
2

d
dt

s2=sṡ                (6.19)

Substituindo ̇s  da equação (6.12), temos:

V̇=s{−1
mc

[kczc−zr a]−
b

mc

u− z̈ cs ̇z}            (6.20)

Substituindo agora u da lei de controle dada pela equação (6.17):

V̇=s{−1
mc

[kczc−zr a]−
b

mc {
−mcs

b
{ 1

mcs

[kczcs−zr  a] z̈ cs− ̇z−K sgns}}− z̈ cs ̇z}       (6.21)
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Sabendo  que  a  e  b  são  calculados  por  parâmetros  definidos  por  uma

aproximação,  então  podemos considerar  que  a= a  e  b= b .  Além disso,  fazendo a

seguinte associação:

f =−1
mc

[kczc−zr a]            (6.22)

−f = 1
mcs

[kczcs−zr  a]            (6.23)

g g −1=
mcsb

mc
b

=
mcs

mc
           (6.24)

É possível reescrever a equação (6.21) da seguinte forma:

V̇=s{ f g g −1[− f  z̈ cs− ̇z−K sgns]− z̈ cs ̇z}            (6.25)

Seguindo a metodologia da teoria de controle por modos deslizantes, a equação (6.25)

torna-se:

V̇=s{ f − f g g −1−1− f  z̈ cs− ̇z−g g −1 K sgns}            (6.26)

Retomando  a  consideração,  equação  (2.8),  de  que  a  condição  de  deslizamento  é

satisfeita por:

1
2

d
dt

s2≤−∣s∣            

Então, o fator de robustez K é definido como:

s{ f − f g g −1−1− f z̈ cs− ̇z−g g −1 K sgns}≤−∣s∣

−g g −1 K sgns≤−
∣s∣
s
− f − f −g g −1−1− f  z̈ cs− ̇z

sendo 
∣s∣
s
=sgns ,

−g g −1 K sgns≤−sgns− f − f −g g −1−1− f  z̈ cs− ̇z
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K≥ g g−1
g g−1 f − f  g g−1−1 f − z̈ cs ̇z

sgns
           (6.27)

para s0

K≥ g g−1 g g−1 f − f  g g−1−1 f − z̈ cs ̇z            (6.28)

para s0

K≥ g g−1− g g−1 f − f − g g−1−1 f − z̈ cs ̇z            (6.29)

Então K  deve satisfazer:

K≥ g g−1∣g g−1 f − f  g g−1−1 f − z̈ cs ̇z∣            (6.30)

Tomando a suposição de que a função  f  é desconhecida, porém limitada por uma

função estimada  f ,  pode-se então  admitir  um valor  limitado oriundo de suas incertezas

F s≤∣ f − f ∣ . Logo, 

F s≤∣ f − f ∣=∣−1
mc

[kczcs−zr  a]
1

mcs

[kczcs−zr  a]∣

F s≤∣ f − f ∣= 1
mcs

−
1
mc

kc∣zc∣kc∣zr∣∣ a∣            (6.31)

Da mesma forma, outra suposição é sugerida a partir do ganho g , onde o seu valor

também é limitado e positivo:

0gmin≤g≤gmax

No caso da suspensão em estudo, a variação paramétrica mais frequente se dá na

massa  inercial  do  veículo,  já  que  o  sistema  pode  trabalhar  em  diferentes  condições  de

carregamento. Definindo G  como a razão positiva entre o veículo completamente carregado

e vazio,

 G=g g−1=
mc

mcs

≥1            (6.32)
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reescrevemos a equação (6.30), baseada na equação (2.13),

K≥GG FSG−1∣ f − z̈ cs ̇z∣

K≥GF sG−1∣ us∣

K≥G∣ f − f ∣G−1∣ us∣

Finalmente, combinando com as Equação (6.31) e (6.32), temos:

K≥G[ 1
mcs

−
1
mc

kc∣zc∣kc∣zr∣∣ a∣]G−1∣ us∣            (6.33)

6.3.2  Prova da estabilidade

Tomando a equação (6.26), combinada com as equações (6.22) e (6.23):

V̇=s{ 1
mcs

−
1
mc

k c zckc zr ag g−1−1 us−g g −1K sgns}
Substituindo o termo K definido na Equação (6.33), temos:

V̇=s{ 1
mcs

−
1
mc

k c zckc zr aG−1−1 us− sgns

− 1
mcs

− 1
mckc∣zc∣kc∣zr∣∣ a∣sgns−1−G−1∣ us∣sgns}

V̇=s{ 1
mcs

−
1
mc

[kc zckc zr a−kc∣zc∣kc∣zr∣∣ a∣ sgns]G−1−1[ us∣ us∣sgns]− sgns}

Lembrando da definição de G=
mc

mcs

,

V̇=s{ 1
mcs

−
1

G mcs
[kc zck c zr a−kc∣zc∣kc∣zr∣∣ a∣sgns]G−1−1[ us∣ us∣sgns]− sgns}
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V̇=s{G−1
G mcs

[kc zckc zr a−kc∣zc∣kc∣zr∣∣ a∣sgns]G−1−1[ us∣ us∣sgns]− sgns} (6.34)

Analisando a parcela entre chaves da equação (6.34), temos:

para s0

G−1
G mcs

[k c zckc zr a−kc∣zc∣kc∣zr∣∣ a∣]G−1−1[ us∣ us∣]−           (6.35)

O  resultado  demonstra  que  a  primeira  parcela  da  equação  (6.34)  se  anula  pela

diferença entre os termos em comum com o seu módulo, bem como as duas últimas parcelas

são negativas, pois   é positivo definido e G≥1 . Logo, V̇0 .

para s0

G−1
G mcs

[k c zckc zr akc∣zc∣kc∣zr∣∣ a∣]G−1−1[ us−∣ us∣]            (6.36)

Neste caso, o resultado mostra que a segunda parcela da Equação (6.36) é anulada pela

diferença us−∣ us∣ . Como G ,  mcs  e    são positivos, fica evidente que também para este

caso V̇0 .

Portanto,  a  lei  de  controle  definida  pela  equação  (6.18)  garante  estabilidade  e

convergência de acordo com a análise de estabilidade pelo segundo método de Lyapunov, na

qual a derivada da função positiva definida é negativa definida, ou seja, ̇V0 .

Note que esta prova de estabilidade é feita com base na lei de controle, equação (6.18),

utilizando o termo de robustez associado a uma função descontínua sgn(.), diferentemente da

lei de controle proposta por este trabalho, onde é utilizada uma função de saturação sat(.),

acrescentada de um termo compensador por lógica fuzzy. No entanto, a prova de estabilidade

realizada  aqui  irá  ajudar  na compreensão do  próximo subitem,  justamente  com a  lei  de

controle proposta.
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6.3.3  Prova da estabilidade com o compensador fuzzy

Considerando  agora  a  dinâmica  de  segunda  ordem,  equação  (6.10),  reescrita  da

seguinte forma:

z̈ c=
−1
mc

[kczc−zr a]−
b

mc

ud           (6.37)

onde  o  termo  d representa  todas  as  incertezas  e  imprecisões  de  modelagem,  sendo  ele

contínuo e limitado ∣d∣ , porém, desconhecido.

A lei de controle com a compensação fuzzy é baseada na equação (3.14) e na estratégia

de controle Skyhook, sendo definida da seguinte forma:

us=
−1
b
{[kc zc−zr  a]mcsz̈ cs−mcs ̇z−mcsK sat

s


} d               (6.38)

onde o termo d  é computado por um sistema de inferência utilizando a lógica fuzzy, com o

objetivo de compensar as incertezas e imprecisões de modelagem d.

Como citado no capítulo 2, a lei de controle baseada na técnica por modos deslizantes,

quando projetada com o termo de robustez  K associado a uma função descontínua  sgn(.),

pode produzir um sinal de controle de alta frequência (chattering). Ao substituir a função

descontínua  por  uma  função  suave,  este  efeito  indesejável  é  eliminado,  no  entanto,  a

performance do controlador é comprometida. Apesar disso, a o sistema de controle garante a

convergência dos estados para  uma região  estável  e limitada por  uma camada limite  

(Bessa, 2009), o que implica em um erro residual   do sistema controlado em torno de zero.

Definindo  então  a  função  candidata  de  Lyapunov  em  termos  da  superfície  de

deslizamento, desta vez considerando a camada limite  , temos:

V=
1
2

s
2

          (6.39)

onde  s  indica uma medida do erro recorrente ao longo de uma vizinhança em torno da
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superfície de deslizamento S .

No trabalho de Bessa (2009), onde é demonstrado a convergência dos erros de estados

para a camada limite, mostra que s=0  dentro da região de S , consequentemente V̇=0 , e

s  pode ser calculada como: 

s=s−sat
s


           (6.40)

Note que ṡ= ṡ , de acordo com a equação (6.40) e com a definição de sat(.). Logo,

V̇  é definida como:

V̇=s ṡ=s ṡ             (6.41)

Substituindo ̇s , porém, levando em consideração a dinâmica do sistema descrito pela

equação (6.37), temos:

V̇=s{−1
mc

[kc zc−zr a]−
b

mc

ud− z̈ cs ̇z}           (6.42)

Baseado na demonstração do trabalho de Bessa (2009) de que,  fora da região  da

camada limite, a função de saturação da lei de controle se comporta como uma função sinal,

ou seja, sgns , a lei de controle dada pela equação (6.38) pode ser reescrita como:

us=
−1
b

{kczc−zr  amcs z̈ cs−mcs ̇z−mcsK sgns}d           (6.43)

Substituindo u da equação (6.42) pela lei de controle da equação (6.43), e aplicando a

condição de deslizamento  V̇≤−∣s∣ ,  o  termo de robustez  pode ser  definido  de forma

semelhante a equação (6.33):

     K≥G[ 1
mcs

−
1
mc

kc∣zc∣kc∣zr∣∣ a∣]G−1∣ us∣∣d−d∣           (6.44)

Sabe-se que, pela característica universal da lógica  fuzzy, o termo compensador  d

computado por um sistema de inferência, equação (3.12), pode aproximar as imprecisões de

modelagem  d  a um certo grau de precisão, ou seja,  ∣d−d∣ ,  existindo um certo erro
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0  (TANAKA et. al., 2013).

Desta forma, conclui-se que a estabilidade do sistema é garantida ao utilizar uma lei de

controle por modos deslizantes com uma compensação por lógica  fuzzy,  pois uma vez na

camada limite, o erro converge para uma região fechada (BESSA, 2009), e o erro residual

obtido com a compensação é menor que o associado a lei de controle convencional por modos

deslizantes com a função de saturação,  . 

6.4  Simulações numéricas

Para a primeira simulação, foi considerado o sistema sem a ação de controle (malha

aberta), ou seja, a suspensão então se comporta como uma suspensão passiva comum, sendo

considerado neste caso um coeficiente de amortecimento  c = 1000 Ns/m para o dispositivo

dissipativo.  Os  demais  parâmetros  são  apresentado  na  Tabela  6.3.  Os  resultados  obtidos

servirão como termos comparativos do desempenho do sistema  posteriormente controlado.

Tabela 6.3 – Parâmetros da suspensão passiva

Parâmetros da suspensão Valores

Massa da carroceria, mc [kg] 300

Massa da roda, mr [kg] 40

Constante elástica da mola, kc [kNm] 15

Constante elástica da roda, kr [kNm] 285
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Para a pertubação da estrada zw, optou-se neste trabalho pela utilização de uma entrada

do  tipo  impulso  suavizada,  perfil  popularmente  conhecido  como  “lombada”  (bump),

comumente empregada para avaliações de desempenho de sistemas de suspensão no domínio

do tempo, cuja função pode ser descrita de acordo com a equação (6.45).

zw=
H
2

1−cos2. v.t
l

           (6.45)

onde H é a altura do perfil escolhida com 0,7 m, t o tempo [s], l o comprimento de 0,8 m e v a

velocidade  do  veículo  a  3,6  km/h  (1,0  m/s).  Essa  velocidade  foi  escolhida  para  melhor

representação visual da oscilação do sistema após a pertubação, por se tratar de resultados no

domínio do tempo.  A Figura 6.5 mostra o perfil da estrada em função do tempo.

Figura 6.5: Perfil da pertubação zw .

A Figura 6.6 apresenta o comportamento da oscilação da carroceria do veículo, na qual

é possível observar o comportamento do veículo utilizando uma suspensão passiva comum. A

oscilação do conjunto da roda é apresentada na Figura 6.7.
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Figura 6.6: Oscilação da carroceria utilizando suspensão passiva.

Figura 6.7: Oscilação do conjunto da roda utilizando suspensão passiva.

Na  segunda  simulação,  o  sistema  é  avaliado  com  a  troca  do  dispositivo  de

amortecimento simples pelo amortecedor controlável utilizando o fluido magneto reológico,

cujo modelo que melhor representa o comportamento dinâmico da sua força de atuação é

dado pela equação (5.7). No entanto, este modelo exige a integração de mais duas equações
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diferenciais  por  possuir  duas  variáveis  auxiliares, equações  (5.9)  e  (5.10),  para  poder

descrever com maior exatidão o seu comportamento histerético. Para simplificar o modelo

para o controlador, neste trabalho, é proposta a adoção de uma lei de controle utilizando um

modelo dinâmico mais simples do atuador, baseado no modelo de Bingham, equação (5.2).

Desta forma, o sinal de controle é então computado pela lei de controle, dada pela equação

(6.18) que, posteriormente, é submetido numa simulação com o modelo mais complexo, o

modelo  de  Bouc-Wen  modificado,  para  melhor  representação  avaliativa  da  simulação

numérica.

A simulação  para  avaliar  a  desempenho  do  controlador  foi  realizada  através  da

implementação  computacional  numérica  em  MatLab,  com uma  taxa  de  amostragem  de

10 kHz  para  o  simulador  e  1  kHz  para  o  controlador. Na  solução  numérica  a  equação

diferencial  de  2ª  ordem  do  modelo  da  suspensão  de  ¼ de  veículo,  equação  (6.1),  foi

convertida  em um sistema de  duas  equações  de  1ª  ordem,  de  modo  que  pudessem  ser

simultaneamente  resolvidas  pelo  método  de  Runge-Kutta  de  4ª  ordem.  Os  parâmetros

adotados para a simulação são apresentado nas Tabela 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4, com o acréscimo de

incerteza paramétrica na massa da carroceria de 20%.

Tabela 6.4 – Parâmetros do controlador

Parâmetros do controlador Valores

 0,8

 2,0

As Figuras 6.8 e 6.9 apresentam, respectivamente, as oscilações da carroceria e do

conjunto da roda utilizando o amortecedor magneto reológico controlado pela técnica  de

modos deslizantes (SMC), utilizando a função sinal (sgn) no termo de robustez da lei de

controle. É possível notar através da Figura 6.8, que a oscilação na carroceria é atenuada com

a  atuação  do  sistema  de  controle  por  modos  deslizantes  (SMC);  no  entanto,  o  esforço

produzido pela lei  de controle induziu a um sinal com chaveamento intenso (chattering),

como pode ser percebido na Figura 6.10. Este efeito se deve a função sinal associada ao termo
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de robustez na lei de controle (SMC sgn), como já foi explicado no capítulo 2, sendo este

indesejável  nos  sistemas  de  controle,  tanto  para  o  circuito  gerador  do  sinal,  quanto

principalmente para o mecanismo mecânico que, muitas vezes, não consegue acompanhar esta

mudança brusca do sinal de controle.

Figura 6.8: Oscilação da carroceria utilizando suspensão com controle SMC (função sinal).

Figura 6.9: Oscilação do conjunto da roda utilizando suspensão com controle SMC (função

sinal).
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Figura 6.10: Sinal de controle (SMC, função sinal)

Para contornar o problema do  chattering, Slotine e Li (1999) sugerem a adoção de

uma função suavizada no termo de robustez da lei de controle, sendo nesta terceira simulação

utilizada a lei de controle SMC com a função de saturação (SMC sat) ao invés da função

sinal.  A nova lei  de  controle  pode ser  observada  pela  equação  6.46,  sendo o  parâmetro

=8,0 responsável por eliminar o efeito do chaveamento excessivo.

us=
−1
b
{kczc−zr  amcsz̈ cs−mcs ̇z−mcsK sat

s


}            (6.46)

A adoção de uma região na vizinhança da superfície de deslizamento S  assegura a

convergência dos erros de estados para uma camada limite    estável em torno de zero,

demonstrada no trabalho de Bessa (2009).

As Figuras 6.11 e 6.12 apresentam os resultados da terceira  simulação,  onde fica

evidenciado que o sistema continua controlando a oscilação tanto da carroceria quanto do

conjunto  da  roda,  porém,  também  é  notória  a  perda  de  rendimento  do  controlador,

comparando com os resultados da segunda simulação, ao substituir a função sinal pela de

saturação no termo de robustez da lei de controle.
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 Figura 6.11: Oscilação da carroceria utilizando suspensão com controle SMC (função

saturação).

A perda de rendimento fica mais evidente quando quantificado e comparado o erro

médio quadrático (EMQ) de ambos os casos, ou seja, o controle por SMC utilizando a função

sinal e posteriormente a função de saturação:

• Utilizando a técnica SMC com a função sinal:

EMQSMC sgn≈0,7190 x 10−4

• Utilizando a técnica SMC com a função saturação:

EMQSMCsat≈2,7172 x 10−4

Desta forma, percebe-se um aumento significativo do erro, aproximadamente 277,9%,

o que comprova a perda de performance do controlador ao alterar a função associada ao termo

de robustez.
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Figura 6.12: Oscilação do conjunto da roda utilizando suspensão com controle SMC (função

saturação).

Tal alteração foi necessária para suavizar o sinal de controle, o qual é apresentado pela

Figura 6.13, onde é possível notar a eliminação do efeito indesejável apresentado pela Figura

6.10 da segunda simulação.

Figura 6.13: Sinal de controle (SMC, função saturação)
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Para resolver essa perda de rendimento por parte do controlador, este trabalho propõe

a incorporação de um termo compensador na lei de controle, computada pela lógica fuzzy, o

qual  está  fundamentado  no  item  3.2  do  capítulo  3  deste  documento.  Esta  estratégia

proporciona a melhora da performance do controlador, mantendo as condições de estabilidade

e robustez do sistema.

Desta forma, uma quarta simulação apresenta os resultados com o termo compensador

computado pela lógica fuzzy. Neste caso, a lei de controle é dada pela equação (6.47):

us=
−1
b
{kczc−zr  amcsz̈ cs−mcs ̇z−mcsK sat

s


} d  ̇z ,z            (6.47)

onde o termo compensador d  ̇z ,z  é estimado de acordo com a equação (3.12) utilizando o

sistema de inferência fuzzy  TSK ( Takagi – Sugeno – Kang) de ordem zero, onde a entrada do

sistema é dado pelos erros de estados.

A base de regras adotada é apresentada na Tabela 6.5, onde NX, NG, NM, NP, ZO, PP,

PM,  PG e  PX  significam,  respectivamente,  Negativo  Extra,  Negativo  Grande,  Negativo

Médio,  Negativo  Pequeno,  Zero,  Positivo  Pequeno,  Positivo  Médio,  Positivo  Grande  e

Positivo Extra.  Os valores centrais  destas funções de pertinência,  relativas ao erro  e sua

derivada, foram obtidos através dos valores limites apresentados no gráfico de espaço de fase

do erro (Figura 6.14) do eixo da abscissa e da ordenada respectivamente, sendo:

 C z={−0,06;−0,03;−0,015;−0,006; 0,0;0,006; 0,015; 0,03; 0,06}  

C ̇z={−0,5;−0,25;−0,1;−0,05; 0,0; 0,05; 0,1; 0,25; 0,5}  

Em relação à resposta de saída para cada regra, os seguintes valores foram adotados

heuristicamente de NX a PX:

 D r={−4,0;−1,0;−0,5;−0,005; 0,0; 0,005; 0,5; 1,0; 4,0}

As Figuras 6.15, 6.16 e 6.17 apresentam os resultados para as oscilações da carroceria,

conjunto de roda e sinal de controle respectivamente. Para facilitar a interpretação, todos estes

resultados estão em conjunto com as simulações anteriores do sistema controlado. 
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Tabela 6.5 – Base de regras do compensador fuzzy para o sistema semiativo de suspensão.

z ∖ ̇z NX NG NM NP ZO PP PM PG PX

NX PX PX PX PX PX PX PX PG PG

NG PX PX PG PG PG PG PG PG PM

NM PX PG PG PM PM PM PM PM PP

NP PG PM PM PM PP PP PP PP NP

ZO PM PP PP PP ZO NP NP NP NM

PP PP NP NP NP NP NM NM NM NG

PM NP NM NM NM NM NM NG NG NX

PG NM NG NG NG NG NG NG NX NX

PX NG NG NX NX NX NX NX NX NX

Figura 6.14: Espaço de fase do erro do sistema controlado por SMC com a função saturação.
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Através da análise comparativa mostrada na Figura 6.15, pode-se observar a melhora

na performance do controlador proposto com a compensação fuzzy em relação ao controlador

utilizando  a  técnica  por  modos  deslizantes  com  a  função  de  saturação.  A melhoria  da

performance fica mais evidente quando quantificados e comparados o erro médio quadrático

(EMQ) de ambos os casos, ou seja, sem e com o termo de compensação por lógica fuzzy:

• Utilizando a técnica SMC com a função saturação:

EMQSMCsat≈2,7172 x 10−4

• Utilizando a técnica SMC com a compensação fuzzy:

EMQSMC Fuzzy≈1,4649 x 10−4

Figura 6.15: Oscilação da carroceria utilizando o compensador fuzzy.
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Figura 6.16: Oscilação do conjunto da roda utilizando o compensador fuzzy.

Figura 6.17: Sinal de controle (SMC com o compensador fuzzy)

Nota-se, portanto, com o comparativo do EMQ entre a terceira e a quarta simulação,

uma redução de aproximadamente 46,1% do erro após a compensação  fuzzy.  O ganho de

desempenho do controlador fica melhor evidenciado na Figura 6.18 do espaço de fase do erro,

quando comparada com a Figura 6.14, sem a compensação.
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Figura 6.18: Espaço de fase do erro do sistema controlado por SMC com a compensação

fuzzy.

Outra análise importante neste caso é o fato do sinal de controle, Figura 6.17, não

apresentar o efeito do chattering, como na segunda simulação.

Comparando ainda com o EMQ apresentado para o controle SMC utilizando a função

sinal,  nota-se que  a  performance da compensação não supera  ao  da segunda  simulação,

porém, analisando a Figura 6.15 percebe-se que as amplitudes da carroceria foram menores

para esta última simulação do que a segunda.

Outro dado importante é o tempo de estabilização que para o caso do controle por

SMC com a função sinal leva em torno de 3 segundos e para o controle com o compensador 5

segundos, o que caracteriza a priorização do quesito conforto de acordo com a estratégia

Skyhook adotada.
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Capítulo 7

7  CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS 

Neste trabalho foi abordado o problema de controle do sistema de suspensão semiativa

cujo comportamento dinâmico do atuador, amortecedor com fluido magneto reológico, possui

uma característica altamente não linear, como foi discutido nos capítulos 1 e 6. Conforme

discutido no primeiro capítulo, o controle eficiente para esse tipo de sistema não é obtido

facilmente  por  técnicas  convencionais  de  controle  linear,  já  que  estas  possuem algumas

limitações  como  restrição  da  faixa  operacional  e  incapacidade  de  linearizar  certas

descontinuidades  (histerese,  saturação,  atrito  de  Coulomb  e  zona  morta)  comumente

apresentadas em alguns sistemas de  controle (dinâmicos).

Como proposta para solucionar os problemas causados por incertezas e imprecisões na

modelagem, muitas vezes geradas por causas naturais, imprevisões ou até mesmo por não ter

o conhecimento exato da dinâmica do sistema, foi realizada a combinação do controle de

modos deslizantes com lógica fuzzy, descrita no capítulo 3. Esta metodologia de inteligência

artificial é uma poderosa ferramenta matemática que trata muito bem casos de imprecisões,

fazendo com que as decisões do sistema de controle se aproximem das decisões humanas.

Com base na teoria da lógica fuzzy apresentada no capítulo 3, foi proposta no capítulo

4 uma estratégia de compensação para tratar da perda de performance dos controladores que
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utilizam a técnica por modos deslizantes quando alteram a função aliada ao termo de robustez,

afim de evitar o efeito indesejável do chattering. 

A estratégia  proposta  é  aplicada  como solução  no  controle  de  oscilações  em um

sistema de amortecimento semiativo, apresentado no capítulo 5, o qual utiliza como atuador

de dissipação de energia variável o amortecedor de fluido magneto reológico, caracterizado

dentro  da  classe  de  materiais  inteligentes,  descrito  no  capítulo  6.  Demonstrou-se  neste

capítulo,  os   modelos  matemáticos  que  representam  o comportamento  dinâmico  deste

dispositivo, já muito bem fundamentados na literatura especializada. 

A modelagem do sistema de suspensão com o dispositivo magneto reológico serviu de

base  para  o  desenvolvimento  da  lei  de  controle  no  capítulo  7,  onde  foram  realizadas

simulações numéricas que comprovaram a redução de oscilação do sistema submetido a uma

pertubação do tipo impulso. Com os resultados obtidos foi possível notar que a estratégia de

controle  apresentada no capítulo  2 produz um efeito indesejável  de chaveamento de alta

intensidade, e que perde o seu rendimento quando se tenta resolver este problema através da

substituição da função sinal pela função de saturação no termo de robustez da lei de controle.

Deste modo, foi possível demonstrar no capítulo 7 que a estratégia de compensação

fuzzy na  lei  de  controle  por  modos  deslizantes  possibilita  a  melhora  de desempenho do

sistema, permitindo, ainda, a não ocorrência do efeito do chattering na saída do controlador.

Além disso, a estratégia também proporcionou ao sistema menores amplitudes de oscilações,

propiciando ainda mais o termo conforto conforme a estratégia Skyhook adotada.

Como  sugestão  para  trabalhos  futuros,  recomenda-se  a  avaliação  da  estratégia

proposta em modelos de suspensões mais completos,  como o de metade de veículo (half

vehicle) ou veículo completo (full vehicle), bem como a avaliação experimental da estratégia

de  controle  proposta  para  comprovar  sua  eficácia  demonstrada  pela  simulação  numérica

computacional presente nesta tese.
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APÊNDICE A –  EXEMPLO ILUSTRATIVO DO CONTROLE

POR MODOS DESLIZANTES

Oscilador de Van der Pol19 (Sistema de 2a ordem)

Para  ilustrar  a  aplicação  da  estratégia  de  controle por  modos  deslizantes  em um

sistema de 2a ordem, considere o modelo não linear de um oscilador de Van der Pol descrito

pela seguinte equação:

ẍ−1−x2 ẋx=0             (A.1)

onde x  e ẋ  são as variáveis de estado e   uma constante positiva.

Considere agora o oscilador de Van der Pol controlado:

ẍ−1−x2 ẋx=b            (A.2)

assumindo b como o ganho do controlador diferente de zero e   como a entrada da variável

manipulada do controlador contendo uma não linearidade de zona morta, afim de testar a

robustez  da  lei  de  controle.  Deste  modo,  a  entrada  v no  sistema  não  é  diretamente

proporcional a u, sendo então a zona morta em questão definida como:

={u0,2 se u ≤ −0,2
0 se −0,2  u  0,2
u−0,2 se u ≥ 0,2

           (A.3)

19 Balthasar Van der Pol (1889-1959) – Engenheiro eletricista holandês.
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O oscilador de Van der Pol é um exemplo de sistema não linear que exibe oscilações

de amplitude e período fixos. A este comportamento dá-se o nome de ciclo limite. Sendo

objetivo do controlador fazer com que o vetor de estados x, siga (rastreie) a trajetória desejada

que neste exemplo será  xd=[sent , cost ] ,   situada no interior do ciclo limite, conforme

apresentado na Figura A.1.

Figura A.1: Espaço de estados do oscilador de Van Der Pol.

Sendo  n  =  2  para  este  sistema  de  2ª  ordem,  pode-se  definir  a  superfície  de

deslizamento s(t) como:

sx , t =̇x x=0            (A.3)

Deste modo, com base na equação (2.9), obtém-se pelo método de controle por modos

deslizantes a seguinte lei de controle:

u t =b−1[−1−x2 ẋx ẍd− ̇x−K sgns]             (A.4)

Para  avaliar  o  desempenho  do  controlador,  as  Equações  (A.2)  e  (A.4)  foram

implementadas computacionalmente em MatLab, com uma taxa de amostragem de 1 kHz para

o simulador e 500 Hz para o controlador. Na solução numérica a equação diferencial de 2ª

ordem  do  modelo  do  oscilador,  equação  (A.2),  foi  convertida  em  um  sistema  de  duas

equações de 1ª ordem, de modo que pudessem ser simultaneamente resolvidas pelo método de

Runge-Kutta  de  4ª  ordem.  Na  Figura  A.2  apresentam-se  os  resultados  obtidos  para  o
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rastreamento da trajetória do oscilador  xd=[sent , cost ] ,  considerando  =0,8 ,  b=1,0,

=1,0 e que o estado inicial do sistema seja x=[−1.0, 0.6] .

Figura A.2: Rastreamento da trajetória  para o oscilador de Van der Pol pelo método SMC
convencional com zona morta na entrada do controlador.

(a) Variável de estado x.

(b) Variável manipulada u.

Como pode ser observado na Figura A.2(a), o controlador proposto garantiu que, após

um período de aproximadamente 8 segundos, a trajetória preestabelecida fosse rigorosamente
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cumprida, mesmo com imprecisão de modelagem na entrada do controlador simulado por

uma zona morta. É possível observar também, através da Figura A.3, que os erros dos estados

convergem para a superfície de deslizamento e por fim para a região de convergência em zero.

Porém, devido o carácter descontínuo da lei de controle, é possível notar através da Figura

A.2(b) que a saída do sinal de controle  u possui grande atividade na forma de oscilações

excessivas, ou seja, ocorre o fenômeno indesejável do chattering.

Como solução para o problema do chattering, a função descontínua da lei de controle,

equação (A.5), do tipo relé sgn(.) é então substituída por uma função de suavização contínua

de saturação sat(.). Com isso, a nova lei de controle para o sistema de Van der Pol é dada por:

u t =b−1[−1−x2 ẋx ẍd− ̇x−K sat s
 ]             (A.5)

onde sat s
   é definida como,

sat s
 ={sgns se ∣ s

∣≥1
s
 se ∣ s

∣1
           (A.6)

Figura A.3: Espaço de fase do erro obtido pelo método SMC convencional com zona morta.
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Considerando os mesmos parâmetros da simulação anterior, porém agora com a nova

lei de controle descrita pela equação (A.5), têm-se os seguintes resultados apresentado pela

Figura A.4 e A.5.

Figura A.4: Rastreamento da trajetória  para o oscilador de Van der Pol pelo método SMC

com a função de saturação.

(a) Variável de estado x.

(b) Variável manipulada u.
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Como pode ser observado na Figura A.4(a), neste segundo caso de simulação houve

um aumento no erro de rastreamento ao adotar a função de saturação na lei de controle, o que

já era esperado para que o fenômeno de chattering fosse eliminado, conforme comprovado

pelo resultado apresentado pela Figura A.4(b). 

A perda de performance do controlador pode ser mais facilmente observada, através de

uma análise da evolução do erro no espaço de fase, conforme apresentado na Figura A.5, onde

comprova-se que o erro dos estados não converge para zero, e sim para uma região limitada

em torno dele.

Como pode ser visto, o sistema controlado pelo método de modos deslizantes clássico

(lei de controle com a função descontínua do tipo relé) garante o rastreamento da trajetória, ou

seja, ocorre a convergência do erro a zero, x0  para t∞ , mesmo que haja imprecisões de

modelagem e incertezas paramétricas. Já no caso em que o sistema é controlado pela mesma

técnica, porém utilizando uma função de suavização na sua lei de controle, a convergência a

zero não ocorre, gerando um ciclo limite no espaço de fase associado ao erro.

Figura A.5: Espaço de fase do erro obtido pelo método SMC com a função de saturação.
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APÊNDICE B –  EXEMPLO ILUSTRATIVO DO CONTROLE

POR MODOS DESLIZANTES COM COMPENSADOR FUZZY

Oscilador de Van der Pol (Sistema de 2a ordem)

Através da análise das Figuras A.4(a) e A.5, constata-se que a lei de controle dada pela

equação (A.5) não permite rastrear a trajetória desejada na presença da não linearidade do tipo

zona morta, porém evita o sinal de alto chaveamento da saída do controle, conforme a Figura

A.4(b). Agora, veremos como o sistema irá se comportar com a adoção de uma estratégia de

compensação baseada na lógica fuzzy.

Assim, partindo da lei de controle proposta na equação (A.5), suponha que haja um

termo d que, se incorporado a essa equação, seja capaz de compensar as incertezas do modelo

matemático e permitir o rastreamento da trajetória desejada.

u t =b−1[−1−x2 ẋx ẍd− ̇x−K sat s
 ]d  (B.1)

Como o valor  d não é conhecido, ele será estimado d  mediante a utilização de um

sistema de inferência difuso.

Considerando o sistema de inferência fuzzy TSK ( Takagi – Sugeno – Kang) de ordem

zero para duas entradas, com a regra r n  determinada da seguinte forma linguística:

Se x é X r e ̇x é ̇X r então d r = Dr ; r = 1,2,... , N
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onde X  e  ̇X  são conjuntos difusos, cujas funções de pertinência podem ser escolhidas da

melhor forma apropriada, e Dr  é o valor de saída para cada uma das N  regras difusas.

Considerando que cada regra define um valor numérico como saída Dr , o valor final

da saída d  pode ser calculado por uma média ponderada de acordo com a equação:

d  x , ̇x=
∑r=1

N
wr

Dr

∑r=1

N
wr

 (B.2)

Logo, a lei  de controle com a compensação difusa pode ser declarada da seguinte

forma:

u t =b−1[−1−x2 ẋx ẍd− ̇x−K sat s
 ] d  ̇x , x  (B.3)

A base de regras adotada para este caso é apresentada na Tabela B.1, onde NG, NM,

NP,  ZO,  PP,  PM e  PG significam,  respectivamente,  Negativo  Grande,  Negativo  Médio,

Negativo Pequeno, Zero, Positivo Pequeno, Positivo Médio e Positivo Grande. Neste caso, a

tabela de regras foi  construída de forma que apresentasse as duas entradas do sistema de

inferência, representadas pelo erro e pela variação do erro (derivada do erro), e a saída do

sistema de inferência cujo valor linguístico é dado pela combinação entre as duas entradas.

Tabela B.1 – Base de regras do controlador fuzzy para sistema de 2a ordem.

x ∖ ̇x NG NM NP ZO PP PM PG

NG PG PG PG PM PM PP ZO

NM PG PG PM PM PP ZO NP

NP PG PM PM PP ZO NP NM

ZO PM PM PP ZO NP NM NM

PP PM PP ZO NP NM NM NG

PM PP ZO NP NM NM NG NG

PG ZO NP NM NM NG NG NG
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A ideia por trás da tomada de decisão pode ser entendida pelas duas situações abaixo:

(1) Se o erro é Negativo Grande ( x=NG ) e sua variação é Negativa Grande ( ̇x=NG ),

então a saída é Positiva Grande ( d=PG )

Esta regra mostra que se a posição do sistema está muito distante negativamente

da posição desejada e sua tendência é de se afastar ainda mais, por conta da sua

derivada, então o sistema receberá um estímulo grande no sentido positivo para

que o erro vá para zero.

(2) Se o erro é  Zero ( x=ZO ) e sua variação é  Negativa Pequena  ( ̇x=NP ), então a

saída é Positiva Pequena ( d=PP)

Esta regra mostra que se a posição do sistema já se encontra na posição desejada

mas sua tendência é de se afastar um pouco no sentido negativo, por conta da sua

derivada, então o sistema receberá um estímulo pequeno no sentido positivo para

que o erro volte para zero.

Novamente,  para  quantificar  as  variáveis  linguísticas  utilizam-se  as  funções  de

pertinência cuja distribuição é mostrada pela Figura B.1 e Figura B.2. 

Figura B.1: Conjunto de funções de pertinência do erro. 



130

Figura B.2: Conjunto de funções de pertinência da derivada do erro. 

Os  valores  centrais  das  funções  foram definidos  com base  nos  valores  extremos

apresentados pelo ciclo limite do gráfico do espaço de fase do erro apresentado pela Figura

A.5, sendo os valores limites do eixo da abscissa considerados para o erro e os valores limites

do eixo das ordenadas para a derivada do erro. Os valores centrais de cada conjunto, erro e

derivada do erro, foram espaçados respectivamente de forma que todos fossem múltiplos dos

valores limites apresentados pela Figura A.5, sendo:

C x={−0,04;−0,02;−0,005; 0,0; 0,005; 0,02; 0,04}

C ̇x={−0,04;−0,02;−0,008; 0,0; 0,008; 0,02; 0,04}

Já  os  valores  para  cada  regra  foram  atribuídos  heuristicamente,  onde  os  valores

adotados de NG à PG foram:

D r={−10,0;−5,0;−0,5; 0,0; 0,5;5,0; 10,0}

Note que os valores adotados não foram distribuídos de maneira uniforme, ficando

mais estreitos próximo de zero. Desta forma, o ganho da saída do controlador diminui fazendo

com que o erro obtido não ultrapasse muito o ponto desejado (zero) quando estiver próximo a

ele, evitando o efeito de sobre passo (overshoot), como se fosse uma espécie de sintonia fina

do controlador .
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A Figura B.3 mostra os resultados obtidos pelo controle com a compensação  fuzzy.

Note que na Figura B.3(a) o rastreamento da trajetória foi realizado de maneira satisfatória

mesmo considerando a presença de imprecisões causadas pela zona morta na entrada do

controlador.

Figura B.3: Rastreamento da trajetória  com a compensação fuzzy na presença de zona morta.

(a) Variável de estado x.

(b) Variável manipulada u.
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Analisando o espaço de fase do erro, Figura B.4, é possível notar a convergência dos

erros próximo a zero, sendo melhor compreendido quando quantificado em termos do erro

médio quadrático (EMQ)

• Utilizando a técnica SMC com a função de saturação:

EMQSMC sat≈4,5546 x 10−4

• Utilizando a compensação fuzzy:

EMQSMC Fuzzy≈0,0198x 10−4

Nota-se,  portanto,  uma  redução  de  aproximadamente  99,6%  do  erro  após  a

compensação fuzzy.

Portanto, verifica-se que a lei de controle proposta, baseada na técnica de controle não

linear por modos deslizantes aprimorada por um sistema de inferência fuzzy, é capaz de lidar

com  o  problema  de  rastreamento  de  trajetória,  mesmo na  presença  de  imprecisões  de

modelagem.

Figura B.4: Espaço de fase do erro obtido com a compensação fuzzy.

 


