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RESUMO: Este trabalho tem por finalidade a realização de um es-
tudo geral sobre o comportamento do músculo pneumático (PAM) 
acionado por válvulas eletropneumáticas on-off 3/2 vias (3 vias e 
2 posições) quando imposto a diferentes valores de carga. É de-
senvolvido um modelo de controle baseado em Lógica Nebulosa, 
de onde é obtido o tempo necessário para inflar e descarregar um 
músculo pneumático com diferentes valores de carga. Em seguida 
é calculado o comprimento dos pulsos de ar comprimido a ser-
em emitidos pelas válvulas para que o PAM se movimente com 
o tempo de referência.  Foram realizados testes em bancada e a 
implementação no software MATLAB, onde foi observado um el-
evado tempo de resposta do sistema. Esse tempo foi incluído nas 
simulações obtendo maior aproximação com os resultados experi-
mentais. Dessa forma, foi analisado que o PAM se movimenta com 
tempo bem aproximado ao de referência. Assim, o projeto mostra-
se viável e de fácil implementação. 
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ABSTRACT: This work has the purpose of conducting a general 
study on the behavior of the muscle pneumatic (PAM) actuated 
by valves eletropneumatics on-off, 3/2 way (3-way and 2-position) 
when imposed at different values of load. There is developed a 
control model based on Logic Nebula, from where is obtained the 
time required to inflate and unload a muscle pneumatic with dif-
ferent load values. Then is calculated the length of the pulses of 
compressed air to be emitted through the valve to the PAM to move 
with the time reference. Tests were performed on bench and the 
implementation in MATLAB software, where was observed a high 
response time of the system. This time was included in the simula-
tions by obtaining a greater approximation with the experimental 
results. In this way, it has been analysed that the PAM moves with 
time as well approximate to the reference. Thus, the project shows 
to be feasible and easy to implement.
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1. Introdução

É crescente o interesse em desenvolver estudos e pesquisas 
sobre exoesqueletos, seja para a reabilitação de pacientes 
que possuem dificuldades ou ausência de movimento em 
algum membro, ou com a finalidade de elevar a eficiência de 
soldados ou operadores, por exemplo, que podem executar 
esforços excessivos, repetitivos ou de longa duração. 

Um exoesqueleto pode ser também visto como um sis-
tema de automação projetado para desempenhar o papel de 
um ou mais membros do corpo humano, para isso deve ser 
controlado a partir de regras lógicas previamente definidas 
de acordo com sua finalidade. Essas regras são acionadas a 
partir da ocorrência de eventos, ou seja, de acordo com os 
sinais de entrada que o sistema recebe. Geralmente esses si-
nais representam estados lógicos binários, no entanto, nem 
sempre eles são bem definidos. Nesses casos, uma alternati-
va é a utilização da Lógica Nebulosa que é capaz de repre-
sentar sistemas com características vagas ou incertas a partir 
de regras que incorporam o conhecimento humano.

A Lógica Nebulosa reflete a maneira de pensar das pesso-
as, tentando modelar a tomada de decisões ou senso comum. 
Ela busca o desenvolvimento de sistemas inteligentes mais 
humanos e mais adequados à realidade [1].

Em diversos estudos encontrados na literatura são apre-
sentados modelos de próteses biomecânicas acionadas por 
diferentes tipos de atuadores pneumáticos. 

A pneumática vem ampliando cada vez mais sua presen-
ça na indústria devido a capacidade de realizar ações rápidas 
e de forma segura, principalmente quando se trata de servir 
como atuação mecânica em equipamentos com ciclos opera-
cionais complexos [2].

Sistemas pneumáticos utilizam-se do ar ou gases neutros 
para acionamento de algum dispositivo. Em geral esses sis-
temas são comandados por válvulas eletropneumáticas, pos-
sibilitando uma interface com sinais elétricos emitidos por 
botões, micro controladores, chaves, entre outros [2].

 Neste trabalho é de interesse o estudo de músculos pneu-
máticos (PAMs) acionados por válvulas eletropneumáticas 
on-off 3/2 vias (3 vias e 2 posições). O PAM é um dispositivo 
elástico acionado por variação de pressão, capaz de repre-
sentar de forma eficiente a ação de um músculo humano.

Este trabalho realiza o desenvolvimento de um Sistema 
de Controle Nebuloso, com o objetivo de fazer com que o 
músculo pneumático seja inflado e descarregado com um 
tempo de referência predefinido. Para isso devem ser emi-
tidos pulsos intermitentes pelas válvulas interrompendo o 
fluxo de ar comprimido. É desenvolvido um controlador ne-
buloso que tem como saída o tempo necessário para inflar 
e descarregar o PAM, dada a carga imposta ao sistema. Em 
seguida é calculado o comprimento dos pulsos a serem emi-
tidos. 

Após o desenvolvimento do controlador é feita sua im-
plementação por meio de uma simulação através do software 
MATLAB e como última etapa sua experimentação com tes-
tes em bancada montada no Laboratório de Projetos Mecâni-
cos (LPM) do IME.

O músculo pneumático utilizado é do modelo MAS-20-
200 fabricado pela FESTO e as válvulas utilizadas em seu 
acionamento são válvulas eletropneumáticas servo assistidas 
acionadas por solenoides on-off 3/2 vias (3 vias e 2 posições) 
do modelo SOV 23 SOS NC, série 70, fabricadas pela Metal 
Work, devido sua disponibilidade no LPM.

Uma possível aplicação deste controlador é utilizá-lo, 
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por exemplo, em uma prótese biomecânica projetada para 
um exoesqueleto para membros superiores ou até mesmo 
para membros inferiores, diminuindo a força muscular dis-
pendida pelo usuário durante o movimento.

2. Trabalhos Relacionados
Diversos modelos de controle são encontrados na lite-

ratura para sistemas pneumáticos. Este tópico apresenta os 
principais estudos com temas relevantes a este estudo.

Foi desenvolvido em [3] um modelo analítico de um 
sistema pneumático capaz de incluir sua não-linearidade e 
transformar as descontinuidades em formas contínuas. São 
desenvolvidos um modelo analítico e não-analítico da vál-
vula utilizada validados pela comparação dos resultados da 
simulação com a implementação experimental do sistema.

O sistema desenvolvido utiliza o músculo pneumático do 
modelo MAS-10-300 acionado por uma válvula solenoide 
on-off 3/2 (3 vias e 2 posições) e um regulador de pressão 
proporcional, todos fabricados pela FESTO.

Em [4] é realizado um estudo teórico-experimental de 
um sistema servopneumático de controle de posição com 
acionamento por válvula direcional on-off 3/2 vias de rápida 
comutação. Para acionar o sistema é utilizado um cilindro 
simétrico de dupla ação

O autor utiliza duas metodologias de controle para o sis-
tema. A primeira é um controlador PID associado à técni-
ca de modulação por largura de pulso PWM (Pulse Width 
Modulation) onde é realizada uma compensação da zona de 
saturação da válvula. A segunda é o controle por estrutura 
variável por modos deslizantes.

Em [5] é desenvolvido um controlador para um exoes-
queleto projetado para membros superiores utilizando-se o 
torque da articulação do modelo para obter a pressão neces-
sária no atuador.

O modelo é acionado por músculos pneumáticos MAS-
10 fabricados pela FESTO, por meio de válvulas on-off 3/2 
vias. O sistema de controle é avaliado verificando o desem-
penho do usuário ao manipular uma carga de 3,1 kg.

O autor utiliza algoritmos genéticos para aproximar os 
parâmetros do modelo matemático do atuador e o modelo fi-
siológico do músculo. Com a leitura dos sinais eletromiográ-
ficos (EMG), posição e velocidade do braço, são estimados 
a força do músculo monitorado e o torque na articulação do 
exoesqueleto através do modelo muscular de Hill, e com um 
modelo inverso de PAM é estimada a pressão que deve ser 
imposta ao atuador.

É então utilizado um controlador proporcional para 
fazer o controle da pressão regulando a frequência e 
comprimento dos pulsos de ar comprimido das válvulas on-
off proporcionalmente à diferença de pressão desejada.

São realizados em [6] testes em bancada onde o PAM é 
fixado em uma de suas extremidades e na outra é fixada uma 
plataforma onde são colocadas diferentes massas. Com uma 
pressão constante o PAM é inflado durante um determinado 
tempo. O músculo pneumático é do modelo MAS-20 fabri-
cado pela FESTO e é acionado por uma válvula solenoide 
on-off 3/2 vias, os mesmos utilizados neste trabalho.

São implementados dois tipos de controladores, um ba-
seado em modelo inverso, onde é utilizado o modelo que 
descreve o PAM de forma inversa, para que seja calculada 
a pressão no atuador para um dado deslocamento, e outro 
baseado em lógica nebulosa, que tem como entradas o deslo-

camento e a massa, obtendo a pressão que deve ser imposta 
ao atuador. Em seguida o autor avalia os resultados obtidos 
com a simulação e os experimentais para validar seu modelo.

3. Sistema Pneumático
A pneumática trata-se da utilização de ar comprimido em 

tecnologias de acionamento e comando de sistemas. Existem 
diversas aplicações no meio industrial e no nosso cotidiano, 
por exemplo, prensas pneumáticas, freios de caminhão, siste-
mas automatizados para alimentação de peças, acionamento 
de portas de ônibus urbanos ou dos metrôs, entre outros [7].

Tem como principais vantagens ser uma tecnologia lim-
pa, de baixo custo, fácil manutenção e por apresentar uma 
boa relação entre a força aplicada e seu peso. Entretanto, a 
compressibilidade do ar, a relação não linear da vazão nos 
orifícios de controle e o atrito nos atuadores causam muitas 
dificuldades no controle clássico linear de atuadores pneu-
máticos [8].

São apontadas ainda como vantagens a rapidez de res-
posta, tanto no movimento de um sistema pneumático como 
no aumento do ritmo de trabalho, a robustez do sistema, 
apresentando pouca ou nenhuma interferência por vibrações, 
umidade, poeira ou corrosão, e a facilidade de manuten-
ção[6].

Circuitos pneumáticos são alimentados por uma fonte 
de ar comprimido com pressão constante e com capacida-
de de fornecer a vazão consumida por seus componentes. 
Tem como objetivo converter, de forma controlada, a ener-
gia pneumática em energia mecânica de translação ou rota-
ção. São compostos por válvulas e/ou cilindros interligados 
através de tubulações. Esses circuitos são parte integrante 
de um sistema pneumático, que engloba também sensores, 
controladores, circuitos elétricos e demais componentes que 
viabilizam a automação e/ou controle de um processo [2].

Neste trabalho o sistema pneumático é composto basica-
mente por duas válvulas eletropneumáticas on-off 3/2 vias 
(3 vias e 2 posições), para acionamento um músculo pneu-
mático, um micro controlador Arduino UNO, um sensor de 
pressão e um potenciômetro, conforme ilustrado na Fig. 1.

Fig 1: Sistema Pneumático Proposto

Onde 1, 2 e 3 são as vias da respectiva válvula A ou B. As 
setas de linhas sólidas mais espessas representam o caminho 
do ar comprimido para inflar o atuador (Reservatório de ar 
comprimido – 1A – 2A - PAM), e as setas pontilhadas mais 
espessas, o caminho para descarrega-lo (PAM – 2A – 3A – 
1B – 2B -  Atmosfera).

Dessa forma, para inflar o PAM deve-se acionar apenas 
a válvula A, fazendo com que a via 1A seja liberada permi-
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tindo a passagem de ar comprimido para seu interior, e para 
descarrega-lo deve-se acionar apenas a válvula B, liberan-
do a via 1B permitindo a passagem de ar comprimido direto 
para a atmosfera. Para manter o PAM em uma posição fixa 
é necessário interromper a passagem do ar comprimido nos 
dois sentidos, para isso as duas válvulas devem ser mantidas 
desligadas de forma que as vias 1A e 1B são bloqueadas apri-
sionando o ar em seu interior.

As válvulas utilizadas são acionadas por solenoides de 
110 V, por este motivo é utilizado o módulo relé, que suporta 
cargas de até 10 A (amperes), conectado ao micro controla-
dor Arduino UNO para fazer o controle das mesmas. São uti-
lizados um sensor de pressão e um potenciômetro deslizante 
para a aquisição dos dados do sistema, obtendo a pressão e 
o deslocamento longitudinal no atuador ao longo do tempo.

4. Sistema de Controle
O sistema de controle tem como finalidade fazer com que 

todo o sistema alcance um determinado estado, podendo uti-
lizar sensores para obter informações sobre o comportamen-
to do sistema controlado [9].

É por definição, um conjunto de componentes interliga-
dos com a função de realizar uma ou mais ações observadas 
ao longo do tempo e que se modificam a partir de sinais de 
entrada [2].

Na engenharia existem diferentes estratégias de controle 
desenvolvidas com base em controle de malha fechada e de 
malha aberta. 

No controle em malha fechada, o sinal de controle é de-
terminado a partir de uma comparação entre o sinal de saída 
do sistema e o valor de referência preestabelecido, com o 
objetivo de corrigir os desvios ou erros existentes. No con-
trole em malha aberta, o sinal de controle é pré-determinado 
e aplicado ao sistema esperando que a variável atinja o es-
tado ou comportamento desejado. Esse tipo de controle não 
utiliza informações sobre a evolução do processo, de forma 
que a saída do sistema não exerce influência sob o sinal de 
controle [10].

Neste trabalho é desenvolvido, implementado e testado 
um Sistema de Controle baseado em Lógica Nebulosa, em 
malha aberta.

4.1 Lógica Nebulosa

A teoria proposta pela lógica nebulosa é formular mode-
los capazes de capturar a funcionalidade de alguns sistemas 
a partir do conhecimento de especialistas a seu respeito [11].

É utilizada para representar sistemas com características 
vagas ou incertas. Possui sua base fundamentada na Teoria 
dos Conjuntos Nebulosos e é regida por Sistemas de Infe-
rência.

Um conjunto clássico é um conjunto que possui limites 
claramente definidos, de forma que um elemento pertence ou 
não a um conjunto, exclusivamente. Um conjunto nebuloso 
não possui esses limites bem definidos, de forma que um ele-
mento pode pertencer a mais de um conjunto, sendo associa-
do a ele um grau de pertinência que pode assumir todos os 
possíveis valores entre 0 e 1 [12].

Uma comparação muito interessante entre a Lógica Clás-
sica e a Logica Nebulosa é feita por [1]. De uma forma ilus-
trativa é mostrada a diferença da classificação da altura de 
uma pessoa na visão dos dois conceitos, considerando três 

conjuntos: baixo, médio e alto, conforme ilustrado na Fig. 2.

Fig 2: Representação dos Conjuntos para Altura de uma Pessoa 
pela: (a) Lógica Clássica, (b) Lógica Nebulosa, adaptado de [1]

O autor explica que, na Lógica Clássica um elemento x 
qualquer pertencerá unicamente a um dos conjuntos. Já a 
Lógica Nebulosa utiliza a ideia de que todas as coisas admi-
tem graus de pertinência, de forma que um elemento pode 
pertencer a mais de um conjunto ao mesmo tempo. Dados 
dois elementos x1 = 1,69 e x2 = 1,71, na Lógica Clássica 
x1 pertence ao conjunto baixo e x2 ao conjunto médio. No 
entanto, na realidade não é muito coerente dizer que uma 
pessoa com altura igual a 1,69 m e outra com 1,71 m per-
tencem a conjuntos diferentes. Assim, a Lógica Nebulosa é 
capaz de representar a forma de pensar das pessoas, em que 
x1 e x2 podem pertencer aos conjuntos baixo e médio ao 
mesmo tempo, cada qual com um grau de pertinência cor-
respondente.

O grau de pertinência é associado a um valor de entrada 
do sistema através de funções de pertinência nebulosas. Es-
sas funções são escolhidas baseadas na natureza do sistema, 
conhecimentos acumulados ou conhecimentos de um espe-
cialista do processo. Elas definem valores linguísticos asso-
ciados ao sistema, isto é, definem características marcantes 
para classificação das variáveis de entrada.

Podem ser de vários tipos, as mais comumente utiliza-
das são funções trapezoidais, triangulares e gaussianas. São 
apresentadas aqui apenas as duas primeiras, pois são utiliza-
das neste estudo.

As funções de pertinência trapezoidais são definidas por 
quatro parâmetros (a,b,c,d),

                       (1)

Esses parâmetros determinam as coordenadas de x nos 
quatro cantos da função, ou seja, do trapézio formado Fig. 3.

Fig 3: Função de Pertinência Trapezoidal
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A função de pertinência triangular é definida por apenas 
três parâmetros (a,b,c),

                   (2)

Onde esses parâmetros determinam as coordenadas de x nos 
três cantos do triangulo formado pela função (Fig. 4).

Fig 4: Função de Pertinência Triangular

4.1.1. Sistemas de Inferência

Os Sistema de Inferência Nebulosos estabelecem a re-
lação entre as variáveis de entrada e as saídas do sistema, 
através de uma base de regras lógicas predefinidas.

As regras “se-então” e o raciocínio nebuloso são a base 
de sistemas de inferência nebulosos, que são capazes de re-
produzir um conhecimento adquirido mesmo com caracterís-
ticas incertas, a partir de fatos conhecidos. Uma regra nebu-
losa “se-então” possui a forma “Se x é A, então y é B”, onde 
A e B são valores linguísticos (características mensuráveis 
que definem o elemento) definidos por conjuntos nebulosos 
nos universos de discurso X e Y, respectivamente [12].

Assim, a premissa 1 é o fato “x é A”, a premissa 2 é a 
regra “se x é A, então y é B”, e a consequência “y é B”.

A inferência nebulosa é um processo de avaliação de 
entradas, realizado a partir de regras lógicas previamente 
definidas, com o objetivo de obter conclusões (ou saídas) 
utilizando a teoria de conjuntos nebulosos. Esse processo 
pode ser feito através de modelos de inferência, que devem 
ser escolhidos considerando as características do sistema e o 
tipo de problema que deve ser resolvido [1].

Os modelos de inferência mais utilizados são os modelos 
de Mamdami e o TSK. Neste trabalho é abordado apenas o 
segundo modelo mencionado. Foi escolhido por ter como sa-
ída valores reais, não necessitando realizar a defuzzyficação, 
ou desnebulização, que é o processo de transformar um valor 
nebuloso em valor real.

4.1.2. Modelo de Sugeno (TSK)

O modelo de Sugeno, também conhecido como TSK foi 
proposto por Takagi, Sugeno e Kang, com a finalidade de 
gerar uma forma sistemática para cria regras para diferentes 
conjuntos de dados de entrada e saída [12].

Esse modelo funciona como um bom aproximador para 
sistemas que podem ser representados apenas por meio de 
suas relações de entrada e saída. Vem sendo aplicados para 

aproximação de funções não-lineares, pelas suas proprieda-
des sintáticas, entre elas a utilização de funções paramétricas 
nos consequentes de suas regras e a facilidade de se ajusta-
rem a partir de um conjunto de dados de entrada e saída [13].

Uma regra nebulosa típica deste modelo tem a forma: Se 
x é A e y é B então z = (x,y). Onde A e B são conjuntos 
nebulosos no antecedente, enquanto z é uma função real no 
consequente. 

Essas regras compõem o sistema de inferência utilizado 
no controle nebuloso.

Neste modelo cada regra possui uma saída real, isto é, 
a saída do modelo já é dada por um valor real que pode ser 
interpretado pelo sistema de controle, e a saída total é obtida 
pela média ponderada de todas as saídas, conforme ilustrado 
na Fig. 5.

Fig 5: Sistema de Inferência Nebuloso TSK

Onde w é o valor de ativação da regra dado pelo mínimo 
ou pelo produto dos graus de pertinência do elemento nos 
conjuntos. Os parâmetros p1, q1, r1, p2, q2 e r2 são constan-
tes da função de saída, no entanto as saídas z1 e z2 também 
podem ser dadas por uma única constante. Na prática a ope-
ração da média ponderada é muitas vezes substituída pela 
operação da soma ponderada (z = w1 z1 + w2 z2).

As variáveis de entrada do sistema são representadas por 
x e y cada qual em seu universo de discurso X e Y, respecti-
vamente. A1 e A2 são os conjuntos nebulosos a que a variável 
de entrada tem pertinência.

As saídas do Sistema podem ser representadas por cons-
tantes ou funções, nesses casos os parâmetros devem ser de-
vidamente ajustados, o método utilizado aqui é a Estimativa 
de Mínimos Quadrados Recursiva (MQR).

4.1.3. Estimativa de Mínimos Quadrados Recursiva 
(MQR)

Segundo considerações de [12], em geral no problema 
dos mínimos quadrados, a saída de um modelo linear y é 
dada pela expressão linearmente parametrizada

         (3)

Onde u é o vetor da entrada do modelo, f1,..., fn, são fun-
ções conhecidas de u, sendo u a entrada do modelo, e θ1,..., 
θn são parâmetros desconhecidos a serem estimados.

Para estimar os parâmetros é necessário conhecer pares 
de dados de entrada e saída para a realizar o treinamento do 
sistema, de forma a obter um sistema de equações. Em nota-
ção de matriz esse sistema pode ser escrito por

Aθ = y                                                    (4)
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Onde θ é o vetor de parâmetros desconhecidos n x 1, y 
é o vetor de saídas n x 1, e A é uma matriz m x n (chamada 
às vezes a matriz de projeto), sendo m a quantidade de pares 
de dados conhecidos e n o número de parâmetros desconhe-
cidos.

                     (5)

Dessa forma a estimativa de mínimos quadrados pode ser 
expressa por

 θk = (AT A) -1AT y                                                (6)

Para que se possa calcular os parâmetros desconhecidos 
de forma recursiva e utilizando todos os pares de dados co-
nhecidos utiliza-se:

                    (7)

        (8)

Onde aT são os pares de dados, k varia de 0 a (m - 1) e 
a estimativa total  é igual a θm, a estimativa usa todos os m 
pares de dados.

5. Desenvolvimento
Neste trabalho são utilizadas duas válvulas servo assis-

tidas on-off de 3 vias e 2 posições, com acionamento por 
solenoides de 110V, com vias de 1/8 polegadas de diâmetro, 
do modelo SOV 23 SOS NC, série 70, fabricadas pela Metal 
Work, com retorno por mola mecânica, normalmente fecha-
das. 

A Fig. 6 mostra o esquema representativo deste modelo 
de válvula.

Fig 6: Esquema Representativo de Válvulas on-off 3/2 Aciona-
das por Solenoide e com Retorno por Mola, adaptado de [14]

O número de quadrados representa a quantidade de posi-
ções permitidas pela válvula, as setas indicam o caminho da 
passagem do fluxo de ar comprimido, não necessariamente 
indicando seu sentido.

A via representada pelo número 1 é a via de alimentação, 
a de número 2 é a via de trabalho e a 3 a via de exaustão. O 
símbolo T representa o fechamento da via na posição anali-
sada.

Assim, o funcionamento da válvula ocorre de forma que 
enquanto permanecer desligada, isto é, sem receber nenhu-
ma tensão elétrica, a via 1 permanece bloqueada impedindo 
o fluxo de ar comprimido, sendo o fluxo permitido apenas 
para exaustão seguindo da via 2 para a 3. Essa passagem per-

manece liberada nas duas posições possíveis dessa válvula, 
em ambos os sentidos. Quando acionada, ou seja, quando 
recebe algum impulso elétrico, a via 1 é liberada, em um 
tempo de 15 ms dado seu tempo de acionamento, e o fluxo 
segue direto para a via 2. 

Cada tipo de válvula possui uma taxa de fluxo ou vazão 
que varia de acordo com a pressão de entrada e saída. Essa 
taxa tende a zero à medida que a pressão de saída da válvula 
se aproxima à pressão de entrada. Quanto maior a pressão 
de entrada maiores os valores da vazão no início do escoa-
mento.

A Fig. 7 apresenta o gráfico da vazão mássica da válvula em e

studo.

Fig 7: Gráfico de Vazão da Válvula on-off 3/2 [14]

Essas válvulas são utilizadas para acionamento do mús-
culo pneumático do modelo MAS-20-200, fabricado pela 
FESTO. 

O músculo pneumático é um tubo elástico que se 
contrai quando inserida uma pressão em seu interior, 
desenvolvendo força máxima no início de sua contração e 
ao final tende a zero.

Sua faixa de operação é dada pela Fig. 8.

Fig 8: Faixa de Operação do Músculo Pneumático MAS-20-
200, adaptado de [15]

Assim, com a pressão máxima de trabalho é de 6 bar, 
é atingida uma contração máxima de 25% do comprimento 
nominal, equivalente a 5 cm.

5.1 Sistema Implementado

A implementação do sistema é realizada conforme o flu-
xograma da Fig. 9.
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Fig 9: Fluxograma para Implementação do Sistema de Controle

A seguir são descritos os modelos físicos utilizados e o 
desenvolvimento do Controle Nebuloso.

5.1.1 Modelo de Válvula on-off

Para modelagem da válvula eletropneumática on-off 3/2 
vias, são utilizadas as equações propostas por [3] que consi-
dera uma taxa de fluxo constante durante o escoamento sô-
nico, e diminuindo com comportamento quadrático aproxi-
mado a um quarto de elipse durante o escoamento subsônico. 

No sistema de controle utilizado neste trabalho deseja-se 
obter a pressão na saída da válvula por este modelo, assim as 
equações são utilizadas de forma inversa, dadas por

     (9)

Onde Cv é o coeficiente de descarga, AR é a área do 
orifício de saída, R é a constante do ar igual a 287 J/kg/K, P1 
a pressão de entrada, P2 a pressão de saída e T é a temperatu-
ra do fluido na entrada da válvula igual a 293,15 K.

O coeficiente de descarga das válvulas utilizadas neste 
estudo é 2,083.10-10 m3/s.bar, segundo o fabricante, assim a 
taxa de fluxo é dada em m3/s.

5.1.2 Modelo de Músculo Pneumático

É utilizado o modelo proposto por [6] que representa a 
modelagem de um músculo cardíaco simples proposto por 
[16], considerando um modelo massa mola amortecedor,

                                    (10)

                                           (11)

Onde K é a constante elástica, B é a constante de amor-
tecimento (B = 5000), Fce é a força de contração do múscu-
lo, Fext é a força externa aplicada na extremidade livre do 
músculo pneumático, M é massa imposta ao sistema, X é o 
deslocamento do atuador e F é a força exercida pelo atuador.

Com a finalidade de simplificar o cálculo, [6] utiliza uma 
abordagem através da transformada de Laplace com uma 
simplificação que retira a inércia do sistema. Com isso o des-
locamento do músculo pneumático pode ser calculado por

                               (12)

A constante de elasticidade é calculada em função da 
pressão (P) por

    (13)

E a força de contração pode ser calculada, também em 
função da pressão, pela mesma equação utilizada por [16],

                   (14)

5.1.3 Controle Nebuloso

Como dito anteriormente, este modelo de controle calcula 
o tamanho dos pulsos que devem ser emitidos pelas válvulas 
para que o atuador se movimente com o tempo de referência 
prescrito. Para isso é utilizado um controlador nebuloso que 
fornece o tempo necessário para que o PAM seja inflado e 
descarregado com a pressão de trabalho, estabelecida em 6 
bar, segundo recomendações do fabricante.

O controlador nebuloso recebe como entradas a carga 
que será em imposta ao sistema e a pressão de trabalho, for-
necendo como saídas os tempos necessários para que o PAM 
seja inflado e descarregado. 

Fig 10: Funções de Pertinência para Massa

Inicialmente foram criadas as funções de pertinência 
triangulares de entrada para a carga, com cinco conjuntos 
nebulosos, conforme apresentado na Fig. 10.

As funções de pertinência de carga foram criadas em um 
universo de discurso com valores de 0 à 15 kg, uma vez que 
compreende os valores de massa que são utilizados nos tes-
tes (5, 10 e 15 kg).

Para desenvolver o sistema de inferência foram realiza-
dos experimentos onde o atuador é inflado até atingir a pres-
são de trabalho, mantido nessa posição por dois segundos e 
descarregado, com cargas de 3, 6, 9, 12 e 15 kg.

Assim, com os dados de tempo coletados, é possível des-
crever os consequentes das regras lógicas do sistema de infe-
rência. As Tab. 1 e Tab. 2, apresentam a inferência inicialmen-
te utilizada para inflar e descarregar o PAM, respectivamente.

Tab 1: Sistema de Inferência para inflar o PAM

Conjuntos
Massa

Muito 
Baixa Baixa Média Alta Muito Alta

Pressão (6 bar) 0,68 0,57 0,71 0,74 0,73

Tempo (s)

Tabela 2: Sistema de Inferência para descarregar o PAM

Conjuntos
Massa

Muito Baixa Baixa Média Alta Muito Alta

Pressão (bar) 0,73 0,92 0,80 0,88 0,79

Tempo (s)
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Para desenvolvimento do controlador nebuloso foi uti-
lizado o modelo TSK, abordado anteriormente, que tem 
como saída valores reais dados através de uma função. Os 
coeficientes das funções de saída foram estimados usando 
a estimativa de mínimos quadrados recursiva (MQR) com 
uma aproximação a um polinômio de sexta ordem. Assim os 
sistemas de inferência mostrados nas Tab. 1 e Tab. 2 foram 
utilizados apenas para realização do treinamento do sistema 
na estimativa MQR, para definição dos coeficientes das fun-
ções de saída.

As Tab. 3 e Tab. 4 apresentam os coeficientes encontra-
dos pela estimativa MQR para inflar e descarregar o PAM, 
respectivamente.

Tab 3: Coeficientes da Estimativa MQR para inflar o PAM
Coeficientes

C1 1,4 e-6

C2 -5,9 e-5

C3 7,6 e-4

C4 -8,6 e-4

C5 -0,05

C6 0,36

C7 0,04

Tabela 4: Coeficientes da Estimativa MQR para descarregar o PAM

Coeficientes

C1 4,7 e-7

C2 -3,9 e-5

C3 1,3 e-3

C4 -8,6 e-4

C5 -0,022

C6 0,19

C7 1,62

Com os coeficientes da função definidos é possível ge-
rar os gráficos da saída tempo do controlador nebuloso, para 
inflar e descarregar o PAM mostrados na Fig. 10 e Fig. 11, 
respectivamente.

Fig 11: Gráfico da Saída (Tempo) do Controlador Nebuloso 
para Inflar o PAM

Fig 12: Gráfico da Saída (Tempo) do Controlador Nebuloso 
para Descarregar o PAM

Era esperado que o tempo para inflar o atuador aumentas-
se com o aumento da pressão e da massa. E que o tempo para 
descarregar diminuísse também com o aumento da massa. 
No entanto, como pode ser observado nas Fig. 11 e Fig. 12, 
isso não acontece. 

A leitura dos dados é feita através do MATLAB e a efi-
ciência da programação depende da potência do computa-
dor que está sendo utilizado. Por isso acredita-se que essa 
variação dos tempos para inflar e descarregar o PAM pode 
ter ocorrido devido à pequenos erros na leitura do tempo a 
cada instante. Uma outra hipótese é que o comportamento do 
atuador seja realmente variável devido as suas propriedades 
elásticas e de amortecimento.

Em seguida é feito o cálculo do comprimento dos pulsos 
(Lpulsos), levando em consideração a quantidade de pulsos a 
serem emitidos e o tempo de referência, tempo desejado para 
movimentação do PAM.

          (15)

Onde Treferência é o tempo desejado para a execução do 
movimento e Tcontrolador é o tempo obtido do controlador nebu-
loso. Com isso, é possível criar o sinal de controle.

Na implementação o sinal de controle é representado por 
um sinal binário, onde 1 indica válvula acionada e 0 válvula 
desligada. 

São utilizadas duas válvulas dispostas em série, confor-
me ilustrado na Fig. 1. De forma que para inflar o atuador 
apenas a válvula A deve ser acionada. Para descarrega-lo 
apenas a válvula B deve ser acionada. E para interromper 
o fluxo de ar comprimido deve-se manter as duas válvulas 
desligadas, ou seja, quando a válvula emite os pulsos. 

Assim, quando válvula recebe sinal 0 é calculada a pres-
são no atuador através do modelo de válvulas on-off, quando 
o sinal é 1 é mantida a pressão constante.

5.2 Experimentos Realizados

Para realização dos experimentos foi montada uma ban-
cada de testes no LPM do IME. O sistema utiliza duas vál-
vulas eletropneumáticas on-off 3/2 vias, dispostas em série, 
para acionamento do músculo pneumático MAS-20-200, 
com funcionamento conforme descrito anteriormente. São 
utilizados um sensor de pressão e um potenciômetro para 
aquisição dos dados sobre o comportamento do atuador.

Para enviar os comandos de controle das válvulas e re-
alizar a leitura dos sinais obtidos pelos sensores é utilizado 
um micro controlador Arduino UNO, que se comunica com 
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o MATLAB através da toolbox disponibilizada pela Ma-
thWorks. A leitura é dada em Volts, em uma escala de 0 à 5V.

O sensor de pressão utilizado é do modelo MPX5700 que 
permite leituras de até 7 bar.

Em [18] foi realizada a calibração deste mesmo sensor, 
no entanto com o sinal lido em bytes resultando na pressão 
dada em KPa. No entanto, o MATLAB faz a leitura dos sen-
sores em Volts, por este motivo foi criada uma nova função 
para relacionar o valor lido em Volts com a pressão dada em 
bar, utilizando a tabela de dados apresentada por pelo autor. 
Assim a equação é dada por,

P = -1,6 e-4 V5 + 1,73 e-3 V4 – 2,39 e-3 V3 + 0,02 V² + 1,62 V – 0,311          (16)

Para leitura do deslocamento do atuador é utilizado um 
potenciômetro deslizante 10KΩ de comprimento igual a 6 
cm. 

Antes da realização dos experimentos foram realizadas 
algumas medidas no sensor afim de testar sua precisão, no 
entanto foi observado que utilizando apenas uma regra de 
três simples não era possível obter as medidas em centíme-
tros corretamente. Assim foi criada uma função para obter 
corretamente o deslocamento do PAM em centímetro dado o 
sinal recebido em Volts.

X = 0,013 V5 – 0,19 V4 + 0,88 V3 – 1,12 V² + 0,45 V + 9,3 e-4         (17)

É utilizado um compressor de ar para abastecer o 
reservatório utilizado como fonte de alimentação para o 
sistema. O controle é realizado por um computador através 
do software MATLAB, conectado ao Arduino UNO por 
um cabo USB, que envia os comandos de controle para as 
válvulas e recebe os sinais obtidos pelo sensor de pressão e 
o potenciômetro. 

O PAM é ligado à uma plataforma de carga por meio de 
um cabo de aço utilizando uma roldana para diminuir o atrito 
quando movimentada. É utilizado um módulo relé para for-
necer a tensão necessária para ativar a solenoide da válvula, 
sendo esta de 110 V, uma vez que o Arduino UNO fornece 
no máximo até 5V.

A plataforma de carga pesa 2 kg, para realização dos 
experimentos foram utilizados pesos complementares para 
atingir os valores de carga utilizados nos testes.

Foram realizados experimentos onde o PAM é inflado e 
descarregado com pesos de 5, 10 e 15 kg na plataforma de 
cargas, utilizando o modelo de controle proposto. 

O PAM foi inflado até atingir a pressão de trabalho de 6 
bar, se mantém nessa posição por um segundo, e em seguida 
é descarregado se mantendo assim por dois segundos, e en-
tão esse processo é realizado novamente. Os experimentos 
são realizados para os três valores de carga escolhidos cada 
um com os tempos de referência de 3 e 5 segundos. Totali-
zando assim seis experimentos.

Os resultados obtidos são apresentados em formas de 
gráficos do deslocamento linear ao longo do tempo, com-
parando os gráficos da implementação, simulados em MA-
TLAB, e os dados experimentais coletados.

6. Resultados e Análises
Nos experimentos iniciais realizados foi observado que o 

atuador atinge a pressão de trabalho (6 bar) com apenas seis 
iterações do programa de controle. Isso ocorre devido ao alto 

tempo de resposta de todo o sistema, ou seja, são somados 
os tempos de resposta do MATLAB, do módulo relé e das 
válvulas on-off. Por este motivo, para o cálculo dos com-
primentos foi utilizado um valor de seis pulsos para inflar e 
descarregar o PAM.

Desse modo, são apresentados os gráficos obtidos utili-
zando tempo de referência (TR) de 3 segundos.

Fig 13: Gráfico Deslocamento do PAM x Tempo, com Carga de 
5 kg e TR de 3 segundos, com atraso experimental

No primeiro experimento realizado com carga de 5 kg e tem-
po de referência de 3 segundos, Fig. 13, é observado um atra-
so no resultado experimental que aumenta ao longo do tempo. 
Esse atraso é decorrente do alto tempo de resposta do sistema, 
conforme explicado anteriormente. Porém o atuador realiza os 
movimentos com o tempo de referência prescrito. No entanto, 
para uma melhor visualização dos resultados, foram embutidos 
na simulação os tempos de resposta do sistema.

Dessa forma, os resultados obtidos são apresentados a 
seguir.

Fig 14: Gráfico Deslocamento do PAM x Tempo, com Carga de 
5 kg e TR de 3 segundos

A linha tracejada horizontal, na Fig. 14, indica a maior 
contração do atuador, assim com uma carga de 5kg e pressão 
de trabalho de 6 bar, o PAM atinge uma contração máxima 
de 4,83 cm.
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Fig 15: Gráfico Deslocamento do PAM x Tempo, com Carga de 
10 kg e TR de 3 segundos

Com a carga de 10kg (Fig. 15), a contração máxima atin-
gida pelo PAM com a pressão de trabalho é de 4,65 cm.

Fig 16: Gráfico Deslocamento do PAM x Tempo, com Carga de 
15 kg e TR de 3 segundos

Já com a carga de 15 kg (Fig. 16) e a pressão de trabalho, 
o PAM atinge uma contração máxima de 4,44 cm.

Quanto maior a carga imposta ao sistema menor a con-
tração máxima atingida pelo atuador, devido à força externa 
gerada pela carga de forma que o PAM atinge a pressão má-
xima exercendo menos força e com menor contração.

Analisando os gráficos é possível observar que o atuador 
é inflado até atingir a pressão de trabalho (6 bar), no entanto 
ao ser descarregado não atinge a pressão de 0 bar novamente, 
não sendo totalmente descarregado. 

Isso ocorre devido ao uso de duas válvulas dispostas em 
série, conforme mostrado na Fig. 1, onde a via 1 da válvula 
B é responsável por realizar a exaustão do PAM. As válvulas 
utilizadas neste estudo possuem pressão mínima de atuação 
de 2,5 bar, não permitindo o total descarregamento do mús-
culo pneumático.

No entanto, através dos gráficos nota-se que a pressão 
mínima atingida pelo PAM é de aproximadamente 2 bar, isso 
ocorre devido à força externa gerada pela carga imposta ao 
sistema, e devido à correspondência com a calibração do 
sensor de pressão que considera a pressão de 0 bar como 
a pressão inicial no interior do PAM, quando na verdade se 

inicia com a pressão atmosférica.
Observa-se que ao inflar o atuador a pressão aumen-

ta muito rapidamente no início e conforme vai atingindo a 
pressão de trabalho esse aumento passa a ser mais lento. O 
mesmo ocorre quando descarregado o PAM. Esse compor-
tamento é decorrente da taxa de fluxo da válvula utilizada, 
mostrado na Fig. 7.

O atuador se movimenta com um tempo próximo ao tem-
po de referência de 3 segundos e os resultados das simu-
lações são bastante próximos aos experimentais, validando 
a eficiência dos modelos de válvulas on-off e de músculo 
pneumáticos utilizados.

A seguir são apresentados os resultados obtidos quando 
definido o tempo de referência igual a 5 segundos.

Fig 17: Gráfico Deslocamento do PAM x Tempo, com Carga de 
5 kg e TR de 5 segundos

É possível observar pela Fig. 17, que com o aumento do 
tempo de referência fica mais evidente a distribuição da taxa 
de fluxo ou vazão em função da pressão, ou seja, fica mais 
fácil de visualizar a semelhança entre as curvas de pressão 
no atuador e as curvas de vazão mássica da válvula utilizada.

Fig 18: Gráfico Deslocamento do PAM x Tempo, com Carga de 
10 kg e TR de 5 segundos



60    RMCT VOL.34 Nº2 2017REVISTA MILITAR DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Fig 19: Gráfico Deslocamento do PAM x Tempo, com Carga de 
15 kg e TR de 5 segundos

As Fig. 18 e Fig. 19 apresentam os gráficos gerados nos ex-
perimentos com tempo de referência de 5 segundos e cargas de 
10 e 15 kg, respectivamente.

Com comportamento semelhante ao dos experimentos ante-
riores, o atuador consegue se movimentar com o tempo de refe-
rência prescrito e também com boa aproximação dos resultados 
simulados com os experimentais.

De acordo com a faixa de operação do músculo utilizado 
(Fig. 8), a força máxima desenvolvida pelo atuador, com pres-
são de 6 bar, é de 1200N. Na modelagem do PAM a força de-
senvolvida por ele é calculada pela Eq 11. Desse modo com as 
cargas de 5, 10 e 15 kg, o PAM desenvolve uma força de aproxi-
madamente 1.151, 1.102 e 1053N, respectivamente. Com uma 
força efetuada menor a contração máxima também diminui.

Observa-se que quanto maior o tempo de referência mais 
acentuada é a curva de pressão e deslocamento do PAM. Entre-
tanto, os pulsos emitidos pelas válvulas ficam menos evidencia-
dos nas curvas experimentais, enquanto que são mais perceptí-
veis nas curvas de simulação.

Em todos os experimentos são utilizados um número de 6 
pulsos para cálculo de seu comprimento. Assim, quanto maior o 
tempo de referência maior o comprimento dos pulsos emitidos.

O Sistema de Controle Nebuloso, de um modo geral, apre-
sentou resultado satisfatório. 

7. Conclusão
Conforme visto, foi observado um atraso nos resultados 

experimentais quando comparados com os resultados das si-
mulações. Estes atrasos são decorrentes de um alto tempo 
de resposta de todo o sistema, que é a soma dos tempos de 
resposta das válvulas, do módulo relé, do Arduino UNO e do 
MATLAB. 

Devido a este alto tempo de resposta, o PAM atinge a 
pressão máxima de trabalho com apenas 6 iterações do sis-
tema de controle, viabilizando que apenas essa quantidade 
de pulsos seja emitida pelas válvulas. Este número é con-
sideravelmente pequeno já que quanto maior a quantidade 
de pulsos e menor seu comprimento, mais suave se torna o 
movimento.

Um outro problema encontrado foi a pressão mínima de 
atuação das válvulas utilizadas, sendo esta igual a 2,5 bar, 
de acordo com o fabricante, o que não permite o completo 
descarregamento do PAM. 

Uma possível solução para estes problemas é a utiliza-

ção de um computador de alta performance para obter uma 
resposta mais rápida do MATLAB. Utilizar válvulas on-off 
de rápida comutação, com pressão mínima de atuação de 0 
bar, permitindo o total descarregamento do PAM, acionadas 
por solenoides de 5V, eliminando o uso do módulo relé. Esse 
tipo de válvula possui um tempo de resposta de aproxima-
damente 3 ms, e utilizando solenoides de 5V elas podem ser 
conectadas diretamente ao Arduino UNO, diminuindo ainda 
mais o tempo de resposta do sistema.

Para atenuar os atrasos contidos na simulação foram em-
butidos na mesma os tempos de resposta do sistema. Des-
sa forma os resultados obtidos foram satisfatórios com boa 
aproximação entre a simulação e o experimental, validando 
a eficiência dos modelos de válvulas on-off e de músculo 
pneumático utilizados.

Assim o sistema de controle Nebuloso proposto mostra-
-se viável e de fácil implementação.
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