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Editorial
sta segunda edição impressa da Revista Militar de Ciência e Tecno-
logia representa o desfecho de uma etapa de transição em relação à 
editoração, que foi aprimorada e remodelada tendo em vista a moderni-
zação, aumento de espaço de publicação e homogeneização de regras.

Além de questões básicas, como harmonia e estética, houve a preocu-
pação do corpo editorial no cuidado com a revisão de conteúdo e forma, um desafio que tem sido 
mitigado com muito esforço e desvelo. As normas de padronização preconizadas são apenas linhas 
gerais, que estão sujeitas às particularidades da escrita científica de cada caso. 

Os editoriais das edições mais recentes apresentaram o histórico da evolução por que tem passado 
a revista e, em particular, a edição especial de Gestão da Inovação, do primeiro semestre de 2017, 
contou com o texto do Chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército Brasileiro, que 
descreveu a conjuntura da criação do Sistema Defesa, Indústria e Academia (SISDIA) de ino-
vação. Inaugurou-se, assim, um novo espaço nesta revista, que já estava sendo reservado, de artigos 
de alto nível, atuais e úteis para o conhecimento da área de pesquisa, desenvolvimento e inovação, 
que complementam os demais assuntos técnicos dos editores de área.

A RMCT não restringe a autoria dos artigos aceitos e, contanto que se alinhem aos temas de inte-
resse da Ciência e Tecnologia do Exército, são recebidos e encaminhados aos editores de área para a 
avaliação por especialistas sem identificação da autoria para que, desse modo, haja imparcialidade 
na decisão de aceitar os melhores artigos que são recebidos ininterruptamente.

As áreas contempladas são: engenharia civil, transportes, ciências ambientais, engenharia nuclear, 
engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia e ciência dos materiais, engenharia e ciência 
da computação, engenharia de defesa, engenharia química e química, engenharia cartográfica, pes-
quisa, desenvolvimento e inovação e outras áreas. São 11 editores de área e 10 editores associados 
externos, que, atualmente, se relacionam por intermédio dos editores de área.

A revista conta com um diagramador e um programador que se encarregam de construir as edições 
com base nos artigos aceitos e organizados pelo redator. As revisões da diagramação são feitas pelos 

E



editores associados e, após a aprovação, a edição completa é encaminhada à Biblioteca do Exército 
(BIBLIEx), que administra e distribui as edições impressas.

A revista que ora é disponibilizada é, em suma, o resultado do trabalho dos autores, editores, re-
visores e redatores que, em sua maioria, dedicam parte do seu tempo a esse trabalho adicional que 
exige atenção e profundidade. O retorno é o reconhecimento da qualidade da revista que, ao final, 
resulta disponível para a leitura.

Carlos Frederico de Sá Volotão - Cel
Editor Chefe
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Influência da exposição à radiação ultravioleta  
no desempenho mecânico de um compósito de PVC

C. Q. Miguez, R. P. Weber e J. C. Miguez Suarez*
Instituto Militar de Engenharia  

Praça General Tibúrcio, 80, 29270-030, Praia Vermelha, Rio de Janeiro, RJ , Brasil. 
*jmiguez@ime.eb.br

RESUMO: Os compósitos com matriz de poli(cloreto de vinila) 
(PVC) tem várias aplicações na construção civil e na industria 
onde as radiações de baixa energia estão presentes.  Em con-
sequência, torna-se necessário, considerando uma vida útil com 
bom desempenho, que se tenha um melhor conhecimento da 
influência do envelhecimento, nestas situações, no comporta-
mento mecânico do polímero.  No presente trabalho foi estudado 
um compósito com matriz em PVC reforçado com partículas in-
orgânicas de carbonato de cálcio (CaCO3), sob a forma de placas 
moldadas a quente, envelhecido artificialmente por exposição à 
radiação ultravioleta ao ar e na temperatura ambiente. O material, 
antes e após a irradiação, foi avaliado por meio de ensaios físi-
co-químicos e mecânicos apoiados por exame microscópico.  Os 
resultados mostraram que o envelhecimento por irradiação ultra-
violeta degradou o composto de PVC influenciando o seu desem-
penho mecânico. Esses resultados são apresentados e discutidos. 

PALAVRAS-CHAVE: poli(cloreto de vinila), PVC, radiação 
ultravioleta, envelhecimento, degradação, comportamento 
mecânico.

ABSTRACT: The poly(vinyl chloride) (PVC) composites have sev-
eral industrial applications where low-energy radiations are pres-
ent. As a result, it becomes necessary, considering a life with good 
performance, to have, in these situations, a better understanding of 
the influence of aging in the mechanical behavior of the polymer.  
In the present work was studied a PVC composite reinforced with 
carbonate (CaCO3) particles, as hot molded plates, artificially aged 
by exposure to ultraviolet radiation in air and room temperature. 
The material, before and after ultraviolet irradiation, was evaluated 
by means of physico-chemical and mechanical tests supported by 
microscopic examination. The results showed that the aging by ul-
traviolet irradiation degraded the PVC composite influencing its me-
chanical performance. These results are presented and discussed

.

KEYWORDS: poly(vinyl chloride), PVC, ultraviolet radiation, 
aging, degradation, mechanical behavior.

1. INTRODUÇÃO

A radiação ultravioleta (UV), que tem um comprimento 
de onda variando entre 280 nm e 400 nm, representa, aproxi-
madamente, 5% do espectro solar, mas é a principal respon-
sável pela fotodegradação que ocorre nos materiais polimé-
ricos expostos à luz do sol.

A fotodegradação pode ser considerada a forma de de-
gradação ambiental mais agressiva para os polímeros e está 
associada à oxidação da cadeia macromolecular nos sítios 
mais suscetíveis ao ataque pelas radiações. Todavia, radia-
ção UV, em face de sua baixa energia, influencia, apenas, 
a região superficial dos materiais, pois tem uma penetração 
muito pequena, da ordem de “micrometros” [1].

O mecanismo de fotooxidação de polímeros envolve, ba-
sicamente, a absorção da radiação ultravioleta (UV), o que, 
dependendo das condições ambientais, pode levar a cisão ou 
a reticulação de cadeias com a formação de produtos de oxi-
dação. Estas reações podem alterar o peso molecular e outras 
propriedades do polímero levando a uma deterioração signi-
ficativa nas propriedades mecânicas do material, reduzindo a 
vida útil de produtos fabricados com o mesmo [2].

A fotooxidação de polímeros depende tanto de fatores in-
trínsecos ao material, tais como estrutura macromolecular e 
morfologia, quanto de fatores extrínsecos, como local da ex-
posição, comprimento de onda, intensidade da radiação UV, 
temperatura, umidade, poluição atmosférica, que ocorrem 
durante a exposição ao tempo.

Os compósitos de poli(cloreto de vinila) (PVC), rígidos 
ou flexíveis (plastificados), encontram aplicações em diver-
sas indústrias, tais como, nuclear, de embalagens, de alimen-
tação, de construção civil, de saúde etc, onde entram em con-
tato com diversos agentes ambientais, dentre os quais deve 

ser destacada a radiação UV [3].
Assim, visando um bom desempenho na vida útil destes 

materiais, torna-se necessário um melhor conhecimento so-
bre a resposta do PVC à ação da radiação UV. Todavia con-
siderando que diversos fatores estão envolvidos no processo 
de degradação do PVC, em especial a sua complexa morfo-
logia, esta análise, bem como a interpretação dos resultados, 
apresenta muitas dificuldades [4].

O presente trabalho, que está incluído em uma linha de 
pesquisa que objetiva a obtenção de conhecimentos sobre o 
desempenho de polímeros após exposição a agentes ambien-
tais, teve como objetivo estudar a influência do envelheci-
mento por exposição à radiação ultravioleta ao ar no com-
portamento mecânico de um compósito de PVC plastificado.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
No presente trabalho foi estudado um compósito de 

poli(cloreto de vinila) (PVC) produzido pela empresa 
Braskem S.A. (São Paulo, SP) recebido sob a forma de 
placas quadradas com 240 mm de lado e 3,5 mm de es-
pessura nominal.

Na preparação do compósito foram empregados os 
seguintes componentes (em pcr): PVC (100), ftalato de 
dioctila DOP (40), estabilizante térmico Ba/Zn (2), óleo 
de soja epoxidado (5), CaCO3 natural (50) e estearina 
(0,3), que foram misturados, em uma temperatura que va-
riou entre 80ºC e 110ºC, em um misturador intensivo [6].

As placas foram moldadas na temperatura de 175°C 
em um ciclo de compressão que variou entre 100 kgf e 
200 kgf. O material foi exposto à radiação ultravioleta em 
uma câmara marca Comexim modelo C-UV na tempera-
tura de 50° C por 120 horas e 240 horas, sem simulação 
de chuva e/ou neblina. Lâmpadas fluorescentes, marca 



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

comercial Phillips FS-40 com intensidade de 12,4 W/m², 
foram usadas como fonte de radiação UV, na faixa de 300 
nm~320 nm. O compósito, antes e após irradiação, foi ca-
racterizado por meio de ensaios físico-químicos (GPC e 
FTIR) e mecânicos (tração e rasgamento), além de exame 
fratográfico.

Os pesos moleculares médios do composto de PVC, 
antes e após irradiação ultravioleta, foram determinados 
por cromatografia de permeação em gel (GPC) executada 
em um sistema cromatográfico Waters 515, utilizando-se 
THF como eluente e vazão de 1,0 mL/min. Os pesos mo-
leculares médios foram calculados com o auxílio da curva 
de calibração construída a partir de padrões monodisper-
sos de poliestireno, utilizando-se um programa computa-
cional.

A espectroscopia no infravermelho com transforma-
da de Fourier (FTIR) foi executada em um espectrôme-
tro Perkin-Elmer, modelo Spectrum 100, na região entre 
4000-400 cm-1, resolução de 4 cm-1 e 16 varreduras em 
cada ensaio. Foi utilizada a técnica de refletância total ate-
nuada (ATR) e o espectro foi processado em um programa 
gerenciador de dados Perkin-Elmer modelo Spectrum Ex-
press.  Os espectros de IR foram analisados considerando 
as variações que ocorreram na intensidade de absorções 
características do PVC nas bandas consideradas mais sig-
nificativas para o PVC puro [7].

O ensaio de tração foi realizado à temperatura ambien-
te, em uma máquina EMIC modelo DL10000, segundo a 
norma ASTM D638, na velocidade de 10 mm/min e na 
temperatura ambiente.  Foram testados, no mínimo, 8 
(oito) corpos de prova, para cada condição do PVC, cal-
culando-se, para cada grupo de avaliação, um valor médio 
de resistência à tração e de alongamento na ruptura.  

O ensaio de rasgamento foi executado na máquina 
EMIC modelo DL10000, de acordo com a norma ASTM 
D624, na velocidade de 10 mm/min e na temperatura am-
biente. Foi calculado, para cada condição de avaliação 
do PVC, um valor médio da resistência ao rasgamento a 
partir dos resultados de, no mínimo, 10 (dez) corpos de 
prova.

O exame fratográfico foi realizado em um microscópio 
eletrônico de varredura (MEV) marca JEOL, modelo JSM 
5800LV, pela observação direta das superfícies de fratura 
de corpos de prova ensaiados em tração e em rasgamen-
to, recobertas, previamente, com carbono em câmara de 
vácuo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os pesos moleculares médios do compósito de PVC, 

antes e após irradiação UV, estão mostrados na Fig. 1, 
onde se verifica que seus valores foram modificados pela 
exposição à radiação ultravioleta. Verifica-se que a irra-
diação UV, nos tempos de exposição estudados, produziu 
um leve aumento nos valores do peso molecular numé-
rico médio (Mn), ~5,4% para 120 h e ~9,7% para 240 h, 
enquanto que o ponderal médio (Mw ) praticamente não 
variou, mostrando um aumento de ~0,9% para 120 h e 
uma redução de ~0,3% para 240 h. Observa-se, ao mesmo 
tempo, que a polidispersão (PD) apresentou uma redução 
pouco significativa, tanto na exposição com 120 h, como 
na de 240 h.

FIG. 1 – Variação do peso molecular médio do compósito de 
PVC em função do tempo de irradiação ultravioleta

Verifica-se, assim, que a irradiação UV, nos tempos de ex-
posição empregados no presente trabalho (120 h e 240 h), não 
produziu grandes modificações no tamanho (peso) das molécu-
las do compósito de PVC, podendo-se afirmar que a estrutura 
macromolecular do compósito de PVC não foi praticamente 
influenciada pela irradiação UV. Todavia, a redução observada 
na PD sugere que o material ficou levemente mais homogêneo 
com a irradiação UV e que está ocorrendo uma pequena cisão 
das cadeias do polímero.

É importante lembrar, tendo em vista a pequena penetra-
ção da radiação UV, que o valor determinado pode ter ficado 
“mascarado” em face do modo de extração e de dissolução da 
amostra no GPC. Pode-se supor, considerando que as altera-
ções são governadas por um processo de difusão e ocorrem, 
principalmente, na superfície externa do material, que o peso 
molecular do polímero pode ter variado ao longo da sua espes-
sura.  Esta diferença macromolecular, onde a estrutura da área 
superficial seria diferente da apresentada pelo núcleo, poderia, 
assim, influenciar o comportamento mecânico do compósito de 
PVC, pois a região superficial passaria a funcionar como um 
concentrador de tensões [9].

Os resultados obtidos na espectroscopia na região do infra-
vermelho (FTIR), que estão apresentados na Tabela 1, mostram 
que a intensidade, em transmitância, de 06 (seis) bandas carac-
terísticas do PVC aumentou com a irradiação UV; quanto maior 
o tempo de irradiação UV, maior o crescimento. O aumento na 
transmitância após a exposição à radiação UV, indica a ocor-
rência de modificações nos grupos funcionais do polímero. A 
maior variação na intensidade foi observada nas bandas em 
1335 cm-1 e 1256 cm-1, especialmente esta última. Estas ban-
das estão relacionadas às ligações com átomos de cloro, e o seu 
crescimento mostra que na irradiação UV ocorreu desidroclo-

ração com eliminação de HCl.  O aumento na intensidade das 
bandas atribuídas ao estiramento da ligação C-H (2959 cm-1 e 
2929 cm-1) mostra que o grupo metilênico está apresentando 
modificações com a irradiação e que está ocorrendo a cisão das 
ligações C-H [5].

TAB. 1 - Intensidade, em transmitância, das bandas caracte-
rísticas do compósito de PVC, antes e após irradiação

Bandas (cm-1) 2959 2929 1335 1256 957 694
Condição Transmitância (%)
“como recebido” 85,8 84,4 76,8 59,7 81,2 87,0
UV / 120 h 95,3 95,5 83,1 81,2 88,8 91,9
UV / 240 h 97,6 97,6 91,6 92,6 96,4 95,7

 
A análise FTIR complementa a discussão dos resultados do 

GPC, confirmando que a irradiação ultravioleta, especialmente 
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para o maior tempo de exposição UV (240 h), provoca modifi-
cações na cadeia macromolecular do compósito de PVC, que 
apresenta degradação devido à cisão de cadeias e liberação de 
HCl (desidrocloração) [11].

A Tabela 2 apresenta os valores médios das propriedades 
determinadas nos ensaios mecânicos do compósito de PVC, 
antes e após irradiação ultravioleta; quanto maior o tempo 
de exposição, menor os valores das propriedades mecânicas 
(resistência à tração, alongamento na ruptura e resistência ao 
rasgamento), indicando que a irradiação ultravioleta reduziu 
as propriedades mecânicas do material.

TAB. 2 - Valores médios das propriedades determinadas no 
ensaio de tração e de rasgamento do compósito de PVC, antes 

e após irradiação UV

Condição
Limite de 

resistência 
(MPa) 

Alongamento 
na ruptura (%)

Resistência ao 
rasgamento  

(kN/m)

“Como recebido” 13,38 239,85 13,15

Ultravioleta / 120 h 11,14 126,50 12,29

Ultravioleta / 240 h 11,36 94,60 10,88

Verifica-se que o material irradiado com UV mostrou, em 
relação ao “como recebido”, uma diminuição nas propriedades 
de tração, em especial, no alongamento na ruptura, que apre-
sentou uma redução de, aproximadamente, de 60% (120h) e 70 
% (240h). Esta redução no alongamento na ruptura do mate-
rial, mais acentuada para a exposição no tempo de 240 h, ca-
racterizou uma transição no comportamento plástico em tração, 
permitindo afirmar, então, que a ductilidade, representada pelo 
alongamento, é a característica mais sensível para se avaliar a 
influência da exposição à radiação UV sobre o comportamento 
mecânico do compósito de PVC.

Observa-se ainda, que o compósito de PVC após exposição 
às radiações UV mostra, em relação ao “como recebido”, uma 
redução, relativamente pequena, na resistência ao rasgamento, 
pois os valores no material irradiado são da mesma ordem de 
grandeza que os do material “como recebido”. Em consequ-
ência, pode-se supor que a exposição às radiações, nos tempos 
estudados, não modificou grandemente o comportamento em 
rasgamento do compósito de PVC.

Todavia, considerando que a cisão de cadeias forma um cami-
nho preferencial para que a trinca se propague, pode-se relacionar 
a redução na resistência ao rasgamento do compósito de PVC irra-
diado com o predomínio do mecanismo de cisão sobre o de reticu-
lação, conforme já detectado no GPC [12].

A Figura 2 apresenta, antes e após a irradiação UV por 240 
h, o aspecto macroscópico da superfície de fratura mecânica da 
seção transversal da chapa de PVC, observado a “olho nu”.

Fig. 2 - Aspecto macroscópico a “olho nu” da seção transver-
sal da chapa do compósito de PVC: (a) “como recebido”; (b) 

irradiado UV por 240 h.

Observa-se que o compósito de PVC “como recebido” 
é branco (Figura 2a) e que a irradiação UV produz um 
escurecimento do material, que passa a apresentar uma 
coloração marron amarelada (Figura 2b). Esta mudança 
de cor, que é atribuída à formação de ligações duplas con-
jugadas com uma intensificação dos grupos cromóforos 
[11], indica degradação do material. Verifica-se, ainda, 
que esta variação de cor se desenvolve superficialmente, 
atingindo, apenas, uma pequena percentagem da espessura 
total da amostra. Esta variação pouco profunda na colo-
ração do material pode ser devido à pequena energia da 
radiação UV e, consequentemente, ao seu baixo poder de 
penetração [6].

Na Figura 3 são mostrados aspectos microscópicos 
por SEM, em baixo aumento, de superfícies de fratura 
criogênica do compósito de PVC, antes e após irradiação 
UV.

  

Fig. 3 - Aspecto microscópico por SEM, em baixo aumento 
(50x), de superfícies de fratura criogênica de corpos de prova 
do compósito de PVC: (a) “como recebido”; (b) irradiado UV 
por 240 h

Verifica-se que a superfície de fratura do material ex-
posto à radiação UV apresenta, em relação ao “como re-
cebido”, uma variação de nível na região central da seção 
transversal do compósito, indicando que, possivelmente, 
ocorreu uma variação no mecanismo de fratura ao longo 
da espessura do material. Pode-se, considerando a obser-
vada mudança na coloração do material, em especial na 
região superficial, afirmar que a irradiação UV produ-
ziu alterações macromoleculares no compósito de PVC. 
Pode-se sugerir, adicionalmente, que estas mudanças vão 
influenciar o comportamento mecânico do compósito de 
PVC, especialmente em tração, pois a região superficial, 
com uma estrutura diferenciada, pode comportar-se como 
um concentrador de tensões.

Microfotografias típicas, por MEV, das superfícies de 
fratura de CP’s do composto de PVC ensaiados mecanica-
mente estão apresentadas, nas Figuras 4 e 5.

(a)

(a)

(b)

(b)
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FIG. 4 - Microfotografias típicas por MEV das superfícies de fratura de corpos de prova do compósito de PVC ensaiados em 
tração: (a) “como recebido”; (b) irradiado por 120h; (c) irradiado por 240 h

O exame microscópico em menores aumentos do com-
pósito de PVC identificou que as superfícies de fratura em 
tração apresentam uma topografia rugosa com zonas de 
rasgamento.  O exame em maiores aumentos mostrou que 
a topografia de fratura em tração do material irradiado UV 
(Figuras 4b e 4c) apresenta, em relação ao “como recebido”, 
algumas diferenças. Detecta-se, no material exposto a radia-
ção ultravioleta a ocorrência de desagregação na matriz de 
PVC, que passa a apresentar grandes cavidades com fundo 
plano, bem como, a liberação de partículas que afloram na 
matriz; estes aspectos não ocorrem, praticamente, no mate-
rial “como recebido”.  O crescimento observado na desagre-
gação superficial do compósito de PVC irradiado indica um 
material com menor plasticidade, resultante do crescimento 
da severidade da irradiação UV (Figura 4c).

O exame microscópico em baixo aumento do compósito 
de PVC mostrou que as superfícies de fratura em rasgamento 
apresentam aspectos semelhantes, uma topografia levemente 
rugosa com linhas de rasgamento e facetas em forma de es-
camas (parábolas fechadas).  Este aspecto, que tem sido atri-
buído a danos causados pela interseção de uma trinca princi-
pal com microtrincas secundárias [13, 14, 15], indica que a 
fratura do compósito de PVC ocorreu através um mecanismo 
dúctil de fratura e sugere que a exposição à radiação UV não 
influenciou o mecanismo de deformação por rasgamento do 
material “como recebido”.

Observa-se, entretanto, que o material exposto à radiação 
UV apresenta uma superfície rugosa similar à observada no 
“como recebido”, mas com partículas aflorando na super-
fície de fratura, tanto mais, quanto mais severo foi o nível 
da irradiação. As partículas na superfície da matriz de PVC 
funcionam como concentradores de tensão facilitando a pro-
pagação da trinca no rasgamento, e, portanto, reduzindo a 
resistência ao rasgamento do material; quanto maior o tem-
po, maior a quantidade de partículas, menor a resistência ao 
rasgamento.

4. CONCLUSÕES
A análise dos resultados dos ensaios realizados nas pla-

cas do compósito de PVC, antes e após irradiação ultraviole-
ta, permite concluir que:

• A irradiação ultravioleta ao ar, nos tempos estuda-
dos, afetou as características do composto de PVC 
devido, principalmente, a ocorrência de processo de 
cisão de cadeias.

• Os processos de degradação no compósito de PVC 
irradiado UV levaram a mudanças na coloração do 
material, que passou do branco para tonalidades de 
marron amarelado, com mudança de coloração ape-
nas na região superficial.

• A exposição à radiação UV, nos tempos utilizados 
no presente estudo, produziu no compósito de PVC 
apenas modificações superficiais, conforme indicado 
pela mudança na sua coloração. Em consequência, 
considerando o modo como as amostras dos ensaios 
físico-químicos foram extraídas, os resultados destes 
ensaios no PVC irradiado com UV não devem ser 
considerados como definitivos, mas apenas como va-
lores de referência.

• As propriedades mecânicas do composto de PVC 
foram influenciadas pela irradiação ultravioleta.  A 
maior heterogeneidade macromolecular foi obser-
vada após exposição por 240 h produzindo maiores 
variações nas propriedades mecânicas.

• A análise fratográfica das amostras confirmou os re-
sultados numéricos obtidos nos ensaios mecânicos, 
de tração e de rasgamento.
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RESUMO: Este trabalho apresenta um processo de fabrica-
ção de um micropropulsor. Este micropropulsor contém uma 
câmara de combustão e uma tubeira convergente-divergente 
em uma única estrutura cerâmica. O processo de fabricação do 
micropropulsor pode ser divido em seis passos: usinagem da 
matriz em latão, molde do vaso de silicone, fundição do mod-
elo de cera, deposição da alumina, sinterização da cerâmica e, 
por fim, derretimento e remoção da cera. O protótipo manufatu-
rado mostra a viabilidade do processo proposto de fabricação. 

PALAVRAS-CHAVE: Micropropulsor. Fabricação. Fundição.

ABSTRACT: This work presents a fabrication process of a mi-
crothruster. This microthruster contains the combustion chamber 
and the convergent-divergent nozzle in a single ceramic structure. 
The fabrication process of the microthruster can be divided into six 
steps: machining of the brass matrix, molding of the silicon vessel, 
casting of the wax model, deposition of the alumina, sintering of the 
ceramic and, finally, melting and removal of the wax. The manu-
factured prototype shows the feasibility of the proposed fabrication 
process.

KEYWORDS: Microthruster. Fabrication. Casting.

 

1. Introdução
Micropropulsores são equipamentos em escala sub-cm [1] 

que geram gases de exaustão com elevada energia cinética a 
fim de proporcionar o impulso desejado. Estes dispositivos 
são sistemas microeletromecânicos (MEMS) com várias apli-
cações, dentre as quais se destacam o controle de atitude de 
microsatélites e a propulsão de micro veículos aéreos não tri-
pulados (VANT) [2,3]. Adicionalmente, há uma vasta possibi-
lidade para atuadores com micropropulsores como, por exem-
plo, os utilizados na liberação de medicamentos em cápsulas 
controladas remotamente [4], bem como em robótica [5].

A tecnologia dos micropropulsores pode ser utilizada 
para aumentar o alcance de projetis, nas munições com “car-
gas viajantes” e nas assistidas [6,7]. Em sistemas de propul-
são com “cargas viajantes”, o propelente sólido do propulsor 
é consumido durante a balística interna, enquanto na assisti-
da, o propelente sólido do propulsor é consumido durante a 
balística externa.

Os micropropulsores que empregam propelente sólido 
possuem algumas vantagens em relação aos que empregam 
propelente líquido. O micropropulsor que usa propelente só-
lido é mais simples, não possui partes móveis e não apresen-
ta problemas de vazamento [8,9]. Além disso, o micropro-
pulsor com propelente sólido é mais fácil de fabricar e tem 
baixo custo de fabricação [10].

As escalas e as precisões requeridas na manufatura de mi-
cropropulsores são desafios tecnológicos a serem enfrentados. 
Ademais, novas tecnologias de microfabricação usando ma-
teriais cerâmicos com alto ponto de fusão são relevantes, pois 
possibilitam a construção de motores que operem a elevadas 
temperaturas, permitindo o aumento da eficiência térmica do 
micropropulsor. Por outro lado, estes materiais cerâmicos de-
vem resistir a impactos elevados sem falhar, o que é um com-
plicador no desenvolvimento destas tecnologias.

Usualmente, as tecnologias adotadas para fabricar a es-
trutura de micropropulsores são as mesmas usadas na ma-
nufatura de placas de circuitos microeletrônicos. Algumas 

destas tecnologias são baseadas na deposição de vapor quí-
mico a baixa pressão (LPCVD), na impressão por íon reativo 
(RIE) e na impressão por íon reativo profundo (DRIE) [9].

Os micropropulsores são normalmente fabricados em 
duas configurações: a horizontal e a vertical. A configuração 
horizontal é manufaturada em uma camada com a câmara de 
combustão e uma tubeira. A configuração vertical é construí-
da com o empilhamento de camadas, onde cada camada cor-
responde a uma parte do propulsor: ignitor, câmara de com-
bustão, convergente e divergente. Utilizando a configuração 
vertical, o microfoguete pode ter simetria axial, diferindo da 
configuração horizontal [11,12].

O presente trabalho descreve um processo de fabricação 
de um micropropulsor cerâmico com simetria axial e com 
uma única estrutura que integra câmara de combustão e tu-
beira convergente-divergente. O processo de fabricação é 
dividido em seis etapas: usinagem da matriz em latão, molde 
do vaso de silicone, fundição da cera em um molde, deposi-
ção da alumina, sinterização da cerâmica e derretimento e re-
moção da cera. O processo de fabricação proposto se destaca 
pela facilidade e a construção do micropropulsor comprova 
a viabilidade do processo.

2. Processo de fabricação do micropro-
pulsor

O processo de fundição para obter o micropropulsor cerâ-
mico é divido em etapas. Primeiramente, é realizada a usina-
gem da matriz do micropropulsor em latão que servirá de base 
para fabricar o micropropulsor cerâmico. O desenho conceitu-
al preliminar do micropropulsor é ilustrado na Fig. 1.

A operação de usinagem para obter a matriz do micro-
propulsor utilizou um torno CNC da Fábrica de Material de 
Comunicações e Eletrônica (FMCE) da Indústria de Material 
Bélico do Brasil (IMBEL).

Uma haste metálica foi colocada atrás da matriz do mi-
cropropulsor, visando facilitar o manuseio da matriz nas eta-
pas de fabricação seguintes, como ilustra a Fig. 2.
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Fig. 1- Desenho técnico do micropropulsor.

O silicone em forma de pó (denominado de Material Elástico 
Jeltrade® para Impressão Tipo II) é preparado, sendo adi-
cionados 10 por cento de seu peso em água, formando uma 
pasta. Em seguida, a pasta é inserida em um tubo de cobre 
com três centímetros de comprimento e quinze centímetros 
de diâmetro, como mostram as Fig. 3 e 4. 

Na etapa seguinte, limpa-se bem a matriz do micropropul-
sor e a mesma é inserida no centro da pasta de silicone. Em se-
guida, o silicone se solidifica, conforme ilustram as Fig. 5 e 6. 

Fig. 2 - Matriz do micropropulsor em latão com haste para 
manipulação.

Fig. 3 - Tubo de latão e silicone em pó.

Depois disso, o silicone é retirado do tubo de cobre. Pos-
teriormente, o silicone extravasado é cortado cuidadosamente, 
tangenciando a matriz de latão. A cavidade resultante no sili-
cone, ao se remover a matriz, tem aproximadamente o perfil da 
matriz, resultando na geometria interna do molde de silicone.

Fig. 4 - Tubo de latão com a pasta de silicone.

Fig. 5 - Inserção da matriz no silicone.

Fig. 6 - Matriz inserida no silicone.

Na etapa seguinte, derrete-se a cera e a cera líquida é 
colocada no molde de silicone. Em seguida, a cera solidifica, 
quando então o silicone elástico é removido, permanecendo 
a forma do modelo do micropropulsor em cera, como ilus-
trado na Fig. 7.

A remoção da cera do interior do silicone é uma operação 
difícil, por causa da pequena região na garganta da tubeira, 
a qual pode se quebrar durante este procedimento. Para con-
tornar este problema, um fino arame é colocado na garganta 
da tubeira, o qual é separado da cera, quando a cera é remo-
vida completamente da cavidade de silicone. 

Na etapa seguinte, faz-se uma cavidade onde se aloja a 
pólvora e o fio para ignição elétrica do propelente. Prepara-
-se a pasta de barbotina de alumina (material composto e 
água), depositando-a ao redor do modelo em cera, mantendo 
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a disposição externa e a saída livre da tubeira, bem como a 
ligação dos fios na câmara de combustão.

Fig. 7 - Modelo em cera.

Para tanto, aguarda-se a solidificação da pasta de barbo-
tina e repete-se esta operação por duas vezes. Coloca-se no 
interior de uma estufa a temperatura de 80°C durante um dia. 
Vale ressaltar que se deve ter cautela para não acionar a pól-
vora, pois seu acionamento é dependente das características 
do material da pólvora. É digno de nota que a pólvora utili-
zada neste experimento ignita em torno de 150ºC. Ademais, 
acima de 80ºC, a cera escoa pela saída da tubeira. Assim, a 
temperatura de sinterização deve ser menor que a temperatu-
ra de queima da pólvora, para não ignitar a pólvora.

O processo de fabricação do micropropulsor utiliza a 
técnica da microfundição que produz um modelo do micro-
propulsor em cera no estado sólido, o qual é envolvido por 
material cerâmico. Ao aquecer o conjunto a uma temperatura 
superior a 80ºC a cera derrete. Em seguida, a cera líquida é 
removida, permanecendo o micropropulsor cerâmico.

O fio utilizado para ignitar a pólvora por efeito Joule é com-
posto por 80% Níquel e 20% Cromo ligado a um sistema elé-
trico com tensão variável. Assim, ao controlar a voltagem no 
circuito ignitor, controla-se a corrente, tendo como resultado o 
controle do aquecimento da pólvora na região do fio ignitor.

3. Resultados
O resultado deste processo de fabricação é o vaso do motor 

do micropropulsor composto pela câmara de combustão e pela 
tubeira convergente-divergente, ambos em uma única estrutura, 
o qual foi submetido a uma verificação dimensional.

A metrologia da matriz do micropropulsor em latão e do 
micropropulsor cerâmico utilizou o microscópio óptico estere-
oscópico do Laboratório de Biomateriais do Instituto Militar de 
Engenharia, cujas imagens são apresentadas nas Fig. 8 e 9.

Os valores dimensionais da matriz do micropropulsor em la-
tão e do micropropulsor cerâmico são apresentados na Tabela 1.

Observa-se que a estrutura produzida em material cerâmico 
do micropropulsor se encontra porosa, em virtude da sistemáti-
ca para obtenção do material cerâmico oriundo da pasta de bar-
botina de alumina formada pela mistura do material composto 
em pó e água com respectivas frações em peso.

É importante observar que houve uma redução dimensio-
nal indesejada, porém esperada do micropropulsor cerâmico. 
Houve uma diferença relativa de aproximadamente de 17% nas 
medidas obtidas do diâmetro da garganta e de 2% do diâmetro 
de saída da tubeira da matriz do micropropulsor em latão em 

relação ao micropropulsor cerâmico. É possível observar esta 
variação maior no diâmetro da garganta, pois esta se encontra 
mais no interior do micropropulsor, sofrendo um efeito de con-
tração maior da pasta. Isto pode ser resolvido, utilizando um 
material cerâmico com uma contração menor.

Fig. 8 - Imagem da matriz no microscópio.

Fig. 9 - Imagem da cavidade interna da tubeira do micro-
propulsor.

Tabela 1: Valores experimentais médios obtidos em 5 ensaios.
Dimensões da tubeira Diâmetro da garganta (μm) Diâmetro de saída (μm)

Modelo em latão 1001,82 ± 2,30 2228,45 ± 1,50

Protótipo em alumina 830,03 ± 3,70 2183,34 ± 3,50

Verificam-se também imperfeições na parede do micro-
propulsor de material cerâmico, em decorrência do proce-
dimento adotado para produção da pasta de barbotina de 
alumina formada pela mistura do material composto em pó 
e água com respectivas frações mássicas, bem como das im-
perfeições superficiais da matriz. Portanto, recomenda-se re-
alizar um exame radiográfico da peça quando da deposição 
da pasta cerâmica no molde de cera para ver se há inconfor-
midades na estrutura formada.

4. Conclusões
Este trabalho apresenta um processo de fabricação de um 

micropropulsor cerâmico em desenvolvimento no Instituto 
Militar de Engenharia.

A fabricação do micropropulsor se baseia na usinagem 
da matriz, na microfundição em cera e na sinterização do 
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material cerâmico, processos simples de serem executado.
O micropropulsor foi submetido a verificação dimensio-

nal, empregando um microscópio óptico estereoscópico, o 
que revelou discrepâncias entre a matriz e o micropropulsor 
cerâmico. Além disso, imperfeições na superfície do micro-
propulsor também foram observadas, sendo atribuídas ao 
processo de deposição da alumina e as imperfeições super-
ficiais da matriz. Também foi observada redução dimensio-
nal da estrutura do micropropulsor cerâmico em relação a 
matriz. Este fenômeno era esperado e pode ser explorado de 
forma produzir micropropulsores ainda menores. Logo, este 
fenômeno deve ser previsto durante o projeto de fabricação. 

É importante destacar que a inserção da pólvora e do fio 
de ignição durante a fabricação do micropropulsor é uma 
etapa que aumenta a complexidade do procedimento empre-
gado, sendo necessários cuidados quanto a segurança a fim 
de não ignitar o propelente durante a etapa de sinterização. 
Logo, no processo proposto, o carregamento do vaso do mo-
tor do micropropulsor com propelente é realizado simulta-
neamente e de forma integrada a fabricação da estrutura do 
próprio micropropulsor.

A produção do molde em cera também é um ponto sen-
sível do processo, posto que a garganta da tubeira pode ser 
danificada nesta etapa.

O aperfeiçoamento do processo proposto permitirá corri-
gir os defeitos de fabricação encontrados.
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RESUMO: O objetivo deste artigo é apresentar um estudo compar-
ativo da influência do explosivo durante o processo de detonação 
e a interação entre a onda de detonação e o revestimento em uma 
configuração de carga oca. Alguns dos fatores mais importantes 
para o projeto de uma carga oca são as configurações geométri-
cas, a espessura do revestimento, e a quantidade e uniformidade 
do alto explosivo. Este trabalho descreve as simulações realizadas 
com cargas ocas alterando o explosivo e mantendo o mesmo reves-
timento. Foram comparadas  várias características dos explosivos 
como pressão, massa específica , velocidade, durante o desen-
volvimento da detonação, e ainda o comprimento e velocidade do 
jato formado pelo revestimento sob ação de diferentes explosivos. 
As simulações foram realizadas utilizando o método Hidrodinâmico 
de Partículas Suavizadas (SPH). Os resultados obtidos em com-
paração com os existentes na literatura permitem atestar a viabili-
dade do método SPH para simular o processo de formação do jato. 

PALAVRAS-CHAVE: partículas, explosivo, SPH.

ABSTRACT: The objective of this paper is to present a compara-
tive study of the influence of the explosive during the detonation 
process and the interaction between the detonation wave and the 
coating in a hollow load configuration. Some of the most important 
factors for the design of a hollow load are the geometric configura-
tions, the thickness of the coating, and the quantity and uniformity of 
the high explosive. This work describes the simulations performed 
with hollow loads altering the explosive and maintaining the same 
coating. Several characteristics of the explosives were compared, 
such as pressure, specific mass, velocity, during the development 
of the detonation, and also the length and speed of the jet formed 
by the coating under the action of different explosives. The simula-
tions were performed using the Smoothed Particle Hydrodynamic 
method (SPH). The results obtained in comparison with those in the 
literature allow to attest the viability of the SPH method to simulate 
the process of formation of the jet.

KEYWORDS: particles, explosive, SPH.

1. Introdução
Uma detonação ocorre quando uma grande quantidade 

de energia é liberada repentinamente. Essa energia pode vir 
de um excesso de pressão da caldeira de vapor, ou a partir 
dos produtos de uma reação química envolvendo materiais 
explosivos, ou de uma reação nuclear que é descontrolada. 
Para que uma detonação ocorra deve haver uma acumulação 
local de energia no explosivo, que é liberado subitamente. 
Esta liberação de energia pode ser dissipada como ondas de 
choque, propulsão de detritos, ou pela emissão de radiação 
térmica e ionizante. 

A carga oca é um dispositivo em que, devido à sua forma, 
a energia destrutiva é concentrada em um vetor particular. 
Ao deixar um espaço entre a superfície da carga explosiva e 
a superfície do alvo, aumenta-se radicalmente a intensidade 
de penetração.

Os efeitos produzidos pelas cargas explosivas dependem 
em grande medida, da configuração geométrica do conjunto 
da carga. Cargas com cavidades cônicas que são revestidas 
com um metal, têm atraído mais interesse por causa de sua 
utilidade em fazer furos através de placas de blindagem de 
maior espessura ou produzir uma profunda penetração em 
outros materiais [1].

Uma carga oca é obtida, quando um cilindro de explosivo 
tem uma cavidade com forma cônica em uma extremidade, 
e um iniciador na oposta. A onda de detonação percorre o 
explosivo, e, ao atingir a cavidade, provoca um aumento na 
capacidade de penetração do componente, devido a concen-
tração dos efeitos da detonação impostos pela configuração 
geométrica da cavidade.

Admitindo que as pressões e energias envolvidas são tão 

grandes que a resistência dos metais pode ser ignorada, estes 
metais podem ser tratados como fluidos perfeitos. Várias te-
orias matemáticas foram desenvolvidas, baseadas na hidro-
dinâmica clássica. Estas teorias foram capazes de mostrar 
que uma onda de detonação varrendo do ápice para a base, 
ao longo de um revestimento cônico, colapsa o revestimento 
em um jato de pequeno diâmetro impulsionado para a frente 
com altas velocidades.

A cadeia explosiva começa pelo iniciador por diferentes 
métodos existentes, este por sua vez inicia o explosivo re-
forçador, também chamado booster, que amplifica a energia 
do detonador e inicia ao alto explosivo. A onda de detonação 
gerada pelo alto explosivo atinge o ápice do cone do revesti-
mento metálico originando seu colapso.  

A adição deste fino revestimento metálico, em contato 
com a cavidade cônica do alto explosivo, amplifica significa-
tivamente a capacidade de penetração. A onda de detonação 
ao passar pelo revestimento faz com que o mesmo seja acele-
rado em direção ao eixo de simetria, formando um pequeno 
ângulo com a superfície original do revestimento. Quando 
uma parte do material do revestimento converge no eixo de 
simetria, ocorre a formação do que é comumente conhecido 
como jato, que se move a frente da onda de detonação com 
uma velocidade muito alta. O restante do material do reves-
timento passa a formar uma massa residual chamada escória 
(slug) que não contribui para a perfuração, e que se move 
atrás da onda de detonação com uma velocidade menor.

A distância a partir da base do revestimento ou cavidade 
para o alvo é conhecida como standoff, e sabe-se que esta 
distância em cargas ocas tem um valor ótimo para penetra-
ção da blindagem [2].. 

O desempenho da penetração é muito sensível à distân-
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cia ótima (standoff) decaindo rapidamente se for muito gran-
de ou muito pequeno. Além do standoff, simetria também 
é muito importante. Uma ligeira assimetria da configuração 
geométrica do revestimento ou da carga de detonação irá re-
sultar numa formação ineficiente. É por isso que a maioria 
dos revestimentos concebidos para uso militar são fabrica-
dos com tolerâncias precisas. 

A configuração geométrica do revestimento tem um efei-
to pronunciado sobre a formação do jato, porque afeta a for-
ma como a onda explosiva colapsa o revestimento, e forma 
o jato. O material de revestimento, também tem um efeito 
sobre a penetração.

2. Simulações Numéricas
A simulação numérica traduz aspectos importantes de um 

problema físico para uma forma discreta do modelo matemá-
tico, recria e resolve o problema com auxílio do computador, 
e revela fenômenos praticamente de acordo com as exigências 
dos analistas. A simulação numérica fornece uma ferramenta 
alternativa de investigação científica, em vez de realizar expe-
rimentos caros, demorados e até mesmo perigosos em labora-
tórios ou no campo, e atua como uma ponte entre os modelos 
experimentais e as predições teóricas. 

Para um determinado fenômeno físico observado, os mo-
delos matemáticos são estabelecidos com algumas possíveis 
simplificações e hipóteses. Estes modelos matemáticos são 
geralmente expressos na forma de equações de governo com 
condições de contorno adequadas, e/ou condições iniciais, as 
quais são necessárias para determinar as variáveis de campo em 
espaço e tempo. As equações de governo podem ser estabele-
cidas com equações diferenciais ordinárias (EDO), equações 
diferenciais parciais (EDP), equações de integração ou outras 
possíveis formas de leis físicas. 

Para resolver numericamente as equações de governo, a 
configuração geométrica envolvida do domínio do problema 
precisa ser dividida em componentes discretos, as técnicas de 
discretização do domínio podem variar para diferentes métodos 
Numéricos e usualmente se refere à representação do domínio 
de um problema continuo com um número finito de compo-
nentes.

Para simulações numéricas de problemas em fluidos mecâ-
nicos, as equações de governo podem ser estabelecidas pelas 
leis de conservação, que afirmam que um certo número de vari-
áveis   de campo do sistema, tais como a massa, o momentum e a 
energia devem ser conservadas durante a  evolução do processo.

Estes três princípios fundamentais de conservação, juntos 
com informação adicional da natureza do material, condições 
na fronteira, condições na fase inicial, determinam completa-
mente o comportamento do sistema do fluido. Estes princípios 
físicos são expressados na forma de alguma equação matemáti-
ca básica ou uma EDP.

3. Equações de Governo
Simulação de fenômenos de detonação da carga explosi-

va e penetração com elevadas velocidades são baseadas em 
uma formulação da mecânica do contínuo, usando as equa-
ções de conservação de massa, momentum e energia, junta-
mente com as descrições adequadas do comportamento do 
material [3]. As equações de estado (EOS) utilizam a pressão 
em função da massa específica e da energia interna e, ocasio-
nalmente, precisa-se calcular a temperatura como função da 

massa específica e da energia interna [4]. As equações cons-
titutivas relacionam as altas pressões volumétricas, tensões e 
deformações do material.

As equações de governo para fluxos de fluidos dinâmi-
cos podem ser escritas como um conjunto de EDP na forma 
Lagrangeana. Este conjunto de equações é conhecido como 
equações de Navier-Stokes, onde α e β são usados para indi-
car a direção das coordenadas. Estás equações são apresen-
tadas a seguir:

Equação da continuidade

    (1)

Equação do momentum

    (2)

Equação da energia

    (3)

Existem várias Equações de Estado (EOS), e a Equação 
de Jones Wilkins Lee (JWL), Eq 4, foi utilizada no desen-
volvimento deste trabalho. Calcula a pressão dos produtos 
da detonação do alto explosivo com uma aproximação ade-
quada, usando coeficientes de ajuste A, B, R1, R2 e ω obtidos 
experimentalmente e que são diferentes para cada material, 
η é a relação da massa específica do gás explosivo para a 
massa específica inicial do explosivo original η=ρ/ρ0.

      (4)

Para o calculo da pressão no material de revestimento foi 
utilizada a EOS de Mie-Grüneisen, equação que é mostrada 
abaixo:

      (5)

Onde pH é a pressão obtida na Curva de Hugoniot, γ é a 
constante de Mie-Grüneisen, u é a energia interna por unida-
de de massa específica e η=ρ/ρ0-1.

      (6)

Para calcular pH usamos as equações mostradas acima, 
onde os parâmetros a0, b0, c0, são definidos pela relação line-
ar entre a velocidade da onda de choque (Us) e a velocida-
de da partícula do material sólido (Up), também conhecida 
como Equação de Estado do Material, C0 é a velocidade do 
som e S1 é um parâmetro empírico.
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A velocidade do som tanto do material explosivo como do re-
vestimento podem ser  calculadas utilizando a seguinte equação:

    (11)

4. Método SPH
No método SPH, o estado de um sistema é representado 

por um conjunto de partículas, que possuem as propriedades 
dos materiais e se movem de acordo com as equações de con-
servação. A Fig 1 ilustra, de modo esquemático, como o ma-
terial contínuo é discretizado em partículas. O método SPH 
tem sido extensivamente estudado e estendido à resposta di-
nâmica com a resistência do material, bem como os fluxos de 
fluidos dinâmicos, com grandes deformações [5].

Fig 1. Distribução inicial de Partículas SPH utilizadas simulação 
da detonação de um explosivo com revestimento com carga oca.

O método hidrodinâmico de partículas suavizadas (SPH) 
é um enfoque Lagrangiano sem malha, possui algumas van-
tagens específicas sobre os métodos numéricos tradicionais 
baseados em malha. Uma delas é sua natureza adaptativa, de 
modo que, a formulação não é afetada pela arbitrariedade da 
distribuição de partículas, podendo lidar naturalmente com 
problemas de deformações extremamente grandes, como 
acontece na simulação de detonação de explosivos. A nature-
za de malha livre e a combinação harmônica da formulação 
de Lagrange, com a aproximação por partículas, são outras 
das vantagens deste método.

A formulação SPH esta dividida em duas partes, a repre-
sentação integral ou também chamada aproximação de Ker-
nel das funções de campo, e na aproximação de partículas.

A representação integral da aproximação de Kernel para 
f(xi), pode ser escrita para a forma discretizada de aproxima-
ção de partículas, como na Eq 12, onde .

       (12)

A aproximação de partícula para uma função na partícula 
i, pode ser escrita como a seguir, onde o gradiente   é tomado 
com respeito à partícula j.

       (13)

Existem muitas probabilidades de formulação e constru-

ção de funções suavização. Qualquer função que satisfaça 
as propriedades das Eq 12 e 13 pode ser usada como função 
Kernel para o método SPH, neste trabalho é utilizada a fun-
ção cubic spline como função suavização [6].

  (14)

onde  , e h é o comprimento de suavização.

A formulação SPH é implementada pelas Eq 15, 16 e 17, 
definidas da seguinte forma:

                    (15)

                  (16)

            (17)

Onde N é o número total de partículas no domínio de 
suporte i, j é o índice que descreve à partícula vizinha à 
partícula i, Wij é a função Kernel da partícula i avaliada na 
partícula j, σ é o tensor de tensões, mj é a massa associada à 
partícula j, ρ é a massa específica, p a pressão ,  é a tensão 
desviatória,  é o tensor taxa de deformação,  é a diferen-
ça entre as velocidades das partículas i e j   e   é 
a viscosidade artificial.

A viscosidade artificial desenvolvida [7, 8, 9] foi utiliza-
da, já que impede a penetração não física para as partículas 
que se aproximam uma da outra, também fornece a dissipa-
ção necessária para converter a energia cinética em calor na 
frente da onda de choque, esta viscosidade é adicionada à 
pressão.

     (18)

         (19)

       (20)

       (21)

       (22)

      (23)

5. Implementação Computacional
A Fig 2 mostra um fluxograma dos processos utilizados 

durante as simulações de cargas ocas com diferentes explosi-
vos e um mesmo revestimento.

Foram realizadas três simulações com três diferentes 
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explosivos, TNT, COMP B e OCTOL, mantendo o cobre 
OFCH como revestimento.

O explosivo OCTOL é uma fusão moldável, uma alta 
mistura explosiva constituída por HMX e TNT, em propor-
ções de 70% HMX e 30% TNT ou 75% HMX e 25% TNT, e 
porque o HMX é a parte principal da mistura, e ter uma ele-
vada velocidade de detonação comparada com a velocidade 
do TNT, as características de capacidade de detonação do 
OCTOL podem ser calculadas.

As aplicações do OCTOL são principalmente militares, 
em cargas ocas e mísseis guiados, é um pouco mais caro que 
os explosivos baseados em RDX, mas tem uma vantagem, 
que diminui o tamanho e peso da carga explosiva.

O COMP B é uma mistura de RDX e TNT em diferentes 
proporções, seu uso é militar, em cargas ocas de munição 
antitanque, tem um alto poder explosivo.

O TNT ao ser parte dos outros dois explosivos utilizados, 
constitui uma referência para validar os resultados obtidos 
nas simulações, ao existir vários exemplos na literatura de 
simulações realizadas com este explosivo.

Como material inerte para o revestimento foi utilizado o 
cobre OFCH (Oxigen Free High Conductivity) cobre livre de 
oxigênio de alta conductividade

As simulações foram realizadas em dois computadores, 
um computador HP Pavilion g4-2055la Notebook PC, pro-
cessador Intel Core i5-2450M, 8GB RAM, 750GB HDD, 
e um computador HP processador Intel Pentium 4 CPU 
2.66GHz, 448 MB RAM, 60GB HDD, o software utilizado 
foi Compaq Visual Fortran Versão 6.6  para as simulações 

e Matlab R2012a para interpretação de resultados e figuras.
A Tab 1 mostra os parâmetros de cada um dos explosivos 

para a Equação de Estado de Jones-Wilkins-Lee (JWL).

Tab 1. Parâmetros para a EOS de Jones-Wilkins-Lee (JWL) 
dos explosivos utilizados nas simulações [4].

HE ρ0
(kg/m3)

D
(m/s)

u
(GPa)

A
(GPa)

B
(GPa) R1 R2 ω

TNT 1.630 6.930 7,0 371,2 3,231 4,15 0,95 0,3
COMP B 1.717 7.980 8,5 524,2 7,678 4,2 1,1 0,34
OCTOL 1.821 8.480 9,6 748,6 13,380 4,5 1,2 0,38

A Tab 2 mostra os parâmetros para a Equação de Estado 
de Mie-Grüneisen para o material de revestimento.

Tab 2. Parâmetros para a EOS de Mie-Grüneisen do revesti-
mento [4].

Material ρ0 (kg/m3) C0 (m/s) S1 γ

Cobre OFCH 8.930 3.940 1,49 1,99

A carga oca que foi simulada neste trabalho tem um compri-
mento de 60,0 mm, 40,0 mm de diâmetro e uma cavidade côni-
ca com um ângulo de 90° para o explosivo, o revestimento tem 
uma espessura de 3,5 mm. Esta carga oca, utilizando TNT como 
explosivo e cobre como revestimento, foi simulada no trabalho 
de Qiang et al. 2008 [10], e os resultados foram validados por 
Édio, 2011 [11].

As equações utilizadas para realizar estas simulações não 
contêm o cálculo dos desviadores de tensão, desprezando assim 

Fig 2. Fluxograma dos processos do Código SPH.
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o tensor rotacional, originando um pequeno aumento nas velo-
cidades obtidas ao comparar com outros trabalhos da literatura.

 Para a simulação foi utilizada uma iniciação plana para 
o explosivo, assim a onda de detonação plana percorre o ex-
plosivo a partir do lado esquerdo até atingir o revestimento. 
O número de partículas foi, 16.302 para o explosivo e 1.140 
partículas para o revestimento. 

O passo de tempo utilizado foi de 1,0x10-9 s, e foram simu-
lados 20,0 μs da detonação de cada um dos explosivos. O tem-
po total para realizar cada uma destas simulações foi de 1280 
minutos em média, e o valor do comprimento de suavização 
(h) foi de 1,5 vezes a distância entre cada uma das partículas.

6. Resultados e Discussão
A configuração geométrica da carga foi mantida, assim como o 

revestimento de cobre, as alterações foram realizadas no explosivo. 
A partícula 130 foi monitorada para verificar seu com-

portamento durante o desenvolvimento da detonação em di-
ferentes  instantes de tempo. A posição inicial desta partícula 
é X= 5,0750 mm e Y=0,5250 mm o que permite monitorar 
a partícula desde 1,0 μs, já que esta partícula detona antes 
desse instante de tempo, razão pela qual foi escolhida .

 Para 1,0 μs a onda de detonação percorreu 6,95 mm para 
o TNT, e a maior pressão  nesse instante de tempo foi de 
14,41 GPa, a massa específica foi de 1950,55 Kg/m3, resul-
tados que foram comparados entre os três diferentes explo-
sivos, comprovando que a pressão, a massa específica, a ve-
locidade absoluta e a distância percorrida  é maior tanto no 
COMP B como no OCTOL com respeito ao TNT, como pode 
ser verificado na tabela 3, já que o OCTOL e o COMP B têm 
uma maior energia de detonação que o TNT.

 As tabelas 3, 4 e 5 mostram os resultados obtidos em 
1, 2,5 e 5,0 μs respectivamente para os três explosivos uti-
lizados. Na tabela 5 os resultados que se apresentam para o 
OCTOL tem uma elevada pressão, já que a onda de detona-
ção atingiu ao revestimento como se pode ver na distância 
percorrida que é de 42,20 mm, embora a maior pressão ob-
tida no OCTOL foi tomada no instante de 4,5 μs e seu valor 
foi de 32,1 GPa, para o TNT a maior pressão foi 19,04 GPa, 
obtida no instante de tempo de t= 6, 5 μs, antes que a onda de 
detonação atinja ao revestimento.

Tabela 3. Comparação de propriedades nos explosivos em 1,0 μs.
Parâmetros TNT COMP B OCTOL

Pressão max (GPa) 14,41 21,03 24,87

Massa específica max (kg/m3) 1.950,55 2.082,90 2.206,60

Massa específica min (kg/m3) 436,79 422,94 427,24

Posição (mm) e velocidade 
max (m/s)

X    3,9650
Y  20,7270
|v| 2.900,20

X     4,3936
Y   21,0408
|v| 3.461,90

X     5,3991
Y   20,8080
|v| 3.680,07

Distância percorrida pela onda 
de detonação (mm) 6,51 7,57 8,25

Velocidade absoluta na frente 
da onda detonação (m/s) 1.095,15 1.127,94 1.122,24

Pressão da partícula 130 (GPa) 12,69 14,53 15,66

Massa Específica da partícula 
130 (Kg/m3) 1.870,47 1.844,00 1.901,43

Velocidade da partícula 130 (m/s)
vx      1.017,73
vy -0,1077e-14
|v|      1.017,73

vx        831,77
vy 0,3859e-12
|v|        831,77

vx         732,84
vy -0,2671e-
13
|v|        732,84

Posição da partícula 130 (mm) X    5,3766
Y    0,5250

X    5,5121
Y    0,5250

X    5,5523
Y    0,5250

A figura 3 exibe um diagrama de pressões no instante 2,5 
μs. Como se pode verificar a frente de onda de detonação 
avançou uma distancia maior no OCTOL que no COMP B 
e TNT, devido a que sua velocidade de detonação é maior 
que dos outros dois explosivos, e o maior valor de pressão se 
apresenta na frente da onda, sendo 29,0 GPa para o OCTOL, 
24,66 GPa para o COMP B e 17,06 GPa para o TNT como 
pode-se verificar na Tabela 4.

Tabela 4. Comparação de propriedades nos explosivos em 2,5 μs.

Parâmetros TNT COMP B OCTOL

Pressão Max (GPa) 17,06 24,66 29,00

Massa Específica Max (Kg/m3) 2.066,70 2.201,60 2.323,60

Massa Específica Min (Kg/m3) 323,82 341,11 361,77

Posição (mm) e Velocidade 
absoluta Max (m/s)

X    5,3602
Y  25,6965

|v| 4.241,40

X    8,1611
Y  26,0422

|v| 5.279,80

X    9,3207
Y  25,9944

|v| 5.557,40

Distância percorrida pela onda 
de detonação (mm) 17,01 19,48 20,86

Velocidade absoluta na frente 
da onda detonação (m/s) 1110,44 1521,06 1552,01

Pressão da partícula 130 (GPa) 2,89 3,46 3,97

Massa Específica da partícula 
130 (Kg/m3) 1.193,52 1.185,57 1.230,08

Velocidade da partícula 130 (m/s)
vx  -642.01

vy 0,1023e-10
|v| 642,01

vx  -913.48
vy 0,1260e-8

|v|  913,49

vx   -1016.63
vy 0,6107e-8
|v|   1.016,63

Posição da partícula 130 (mm) X    5,3350
Y    0,5250

X    5,0709
Y    0,5250

X    4,9648
Y    0,5250

Tab 5. Comparação de propriedades nos explosivos em 5,0 μs.

Parâmetros TNT COMP B OCTOL

Pressão Max (GPa) 18,66 26,82 50,81

Massa Específica Max (Kg/m3) 2.132,70 2.268,00 2837,90

Massa Específica Min (Kg/m3) 323,82 341,11 361,76

Velocidade absoluta Max (m/s)
X  13,7194
Y  32,5310

|v| 4.395,37

X  22,9290
Y  30,9417

|v| 5.659,00

X  27,9811
Y  28,35370
|v| 6.103,01

Distância percorrida pela 
onda de detonação (mm) 34,18 39,43 42,20

Velocidade absoluta na frente 
da onda detonação (m/s) 1264,08 1563,07 1148,54

Pressão da partícula 130 (GPa) 1,05 1,29 1,54

Massa Específica da partícula 
130 (Kg/m3) 827,78 823,06 855,92

Velocidade da partícula 130 (m/s)
vx   -1.551,05

vy   0,8614e-3
|v|    1.551,05

vx  -2.026,95
vy  0,1603e-

1
|v|    

2.026,55

vx   -2.250,52
vy  0,4485e-1
|v|    2.250,52

Posição da partícula 130 (mm) X    2,5581
Y    0,5250

X    1,2127
Y    0,5250

X    0,5911
Y    0,5251

Ao comparar com os valores experimentais de pressão des-
tes explosivos, verifica-se que os resultados obtidos são meno-



RMCT VOL.34 Nº2 2017 19REVISTA MILITAR DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

res. Isto se deve ao desenvolvimento da onda de detonação no 
tempo. Para instantes posteriores, estes valores de pressão se 
elevaram para aproximar-se aos valores esperados.

Os resultados das pressões máximas obtidas nas simulações 
foram comparados com as pressões obtidas experimentalmente 
em regime permanente, no ponto de Chapman-Jouguet (CJ). 

Para o TNT a pressão CJ é 19,57 GPa, para o COMP B 
é 27,33 GPa e para o OCTOL é 32,73 GPa. Verifica-se que 
os resultados estão dentro de uma margem aceitável de erro, 
como se pode ver na Tabela 6.

A pressão de Chapman-Jouguet foi calculada com a 
equação a seguir [12]:

       (24)

Onde D é a velocidade de detonação do explosivo, γ é a 
constante para os gases ideais.

Na Tabela 5 o valor da pressão para o OCTOL, está em 50,81 
GPa. Esta pressão elevada deve-se a que a frente da onda de de-
tonação atingiu o ápice do cone, e a interação entre os produtos 
gasosos da detonação e o cobre do revestimento faz com que os 
valores de pressão sejam altos, iniciando a compressão do ma-
terial metálico do revestimento em direção ao eixo de simetria.

Nesta simulação verificou-se que no instante de tempo t= 5,0 
μs, o valor da velocidade na frente da onda detonação do OCTOL 
sofreu uma grande variação. Entre as posições X= 39,91 mm e 
X= 41,08 mm a velocidade da frente de onda de detonação va-
riou respectivamente de  1.970,68 m/s para 2038,88 m/s. Neste 
mesmo instante, na posição X= 42,20 mm a velocidade da onda 
diminui para 1148,54 m/s. Isto ocorre porque a frente de onda 
encontrou o revestimento de cobre e inicia seu colapso. A veloci-
dade da onda diminui e a pressão aumenta.

Este mesmo fenômeno ocorre para o TNT e o COMP B 
quando a onda de choque encontra o revestimento em instantes 

de tempo posteriores. 
A figura 4 apresenta o diagrama de velocidades para os três 

explosivos para o instante de 5,0 μs, o revestimento de cobre está 
representado com cor violeta. Verifica-se que a frente da onda 
está próximo a atingir ao revestimento na simulação que utilizou 
COMP B como explosivo, no entanto para simulação com OC-
TOL a frente de onda já atingiu o revestimento. Também, seguin-
do o código de cores, as maiores velocidades estão nos produtos 
gasosos da detonação. 

Tabela 6. Comparação da pressão máxima nas simulações com 
a pressão de CJ nos explosivos.

Parâmetros TNT COMP B OCTOL

Pressão obtida na simulação (GPa) 19,04 26,82 32,10

Pressão de Chapman-Jouguet (GPa) 19,57 27,33 32,73

Erro (%) 2,71 1,86 1,92

A onda de detonação necessita percorrer 40,0 mm no ex-
plosivo para assim atingir o revestimento de cobre. Para o 
TNT a onda de detonação atinge o revestimento aos 5,77 
μs, para o COMP B ocorre aos 5,01 μs e para o OCTOL aos 
4,72 μs. Estes tempos servem como referência visto que 
foram calculados com a velocidade de detonação teórica, e 
que foram comprovados com os tempos obtidos na simula-
ção. Assim pode-se realizar outras análises para diferentes 
instantes de tempo.

Quando a onda de detonação atinge o revestimento, 
a inércia deste tende a impedir a expansão dos gases dos 
produtos da detonação, provocando um aumento tanto na 
massa específica como na pressão das partículas próximas 
à intersecção da onda de detonação com o revestimento, 
durante a interface entre os materiais.

A detonação é encerrada em diferentes instantes de tem-

(a)

(a)

(b)

(b)

(c)

(c)

Figura 3. Pressões em 2,5 μs: (a) TNT; (b) COMP B;  (c) OCTOL

Fig 4. Velocidade Absoluta em 5 μs: (a) TNT; 
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po para cada um dos explosivos utilizados. Para o TNT a 
detonação é encerrada em 8,66 μs, para o COMP B ocorre 
aos 7,52 μs e para o OCTOL aos 7,08 μs. A Tabela 7 mostra 
a comparação dos três explosivos no instante de tempo de 
7,5 μs, onde o COMP B e o OCTOL terminaram de detonar 
e o TNT esta próximo a encerrar a detonação.

A Figura 5 ilustra a posição das partículas depois de ter 
transcorrido 7,5 μs, verifica-se que para os três explosivos, 
começou a formação do jato, porém para o TNT e o COMP 
B a detonação ainda não terminou. 

Neste intervalo, para o COMP B, a massa específica  na 
ponta do jato é 6690,30 kg/m3 que é uma massa específi-
ca menor que a massa específica inicial dada para o reves-
timento de cobre, que foi de 8930 kg/m3. Este valor me-
nor de massa específica gera um estado de tração entre as 
partículas evitando a quebra do jato. Este mesmo fenômeno 
ocorre também para o TNT e o OCTOL em diferentes 
instantes de tempo.

Para a simulação realizada com COMP B neste instante 
de tempo, a maior pressão é 65,25 GPa, a maior massa 
específica é 12.223 kg/m3, estão na partícula 16.773 na 
posição X= 57,3046 mm e Y= 16,4245 mm. Esta partícula é 
do revestimento, e o aumento de pressão e massa específica 
caracteriza a interação entre a onda de detonação e o 
revestimento, produzindo uma concentração de elevadas 
pressões na interface entre os dois materiais, o que inicia 
a convergência do material do revestimento para o eixo de 
simetria. 

O menor valor de pressão e massa específica está 
na partícula 16.892 na posição X= 50,2095 mm e Y= 
3,0407x10-3 mm, que é a posição da ponta do jato. Os 
valores de pressões negativas no material do revestimen-
to de cobre indicam o inicio da formação do jato, devido 
às elevadas pressões no eixo de simetria o revestimento 
metálico tende-se a alongar já que o material se encontra 
sob tração.

A velocidade da ponta do jato é menor que a velocidade 
absoluta máxima no material inerte, e pode ser encontrada 
atrás da ponta do jato, porque é a responsável pela aceleração 
do mesmo, confirmado pela sua posição na tabela 7. 

As maiores velocidades encontram-se ainda na região de 
expansão dos produtos gasosos, a compressão na interface 
dos materiais é provocada pela velocidade das partículas 
do explosivo e a resistência das partículas do revestimento 
ao movimento.

Neste instante a detonação dos três explosivos termi-
nou, no entanto o aumento da velocidade na ponta do jato 

indica que o material de cobre, que constitui o jato continua 
sendo acelerado, provocando um aumento no comprimento 
do mesmo

A Tabela 8 exibe a comparação dos resultados obtidos 
nas simulações realizadas no instante de 10,0 μs.

A escória ainda tem velocidades altas, porém inferior do 
que a ponta do jato. Para a simulação realizada com COMP 
B a velocidade na parte mais recuada da escoria é 679,6 
m/s, na posição X= 44,49 mm e Y= 0,0132 mm, enquanto 
que a velocidade absoluta na ponta do jato é 3667, 03 m/s, 
na posição X= 59,39 mm e Y= 0,0132 mm, como pode ser 
visto na figura 6. Ao comparar estas duas velocidades pode-
-se apreciar a grande diferença na magnitude das mesmas, 
o que indica que o jato está se alongando. Este fato também 
ocorre para o TNT e o OCTOL.

Tab 7. Comparação de propriedades no cone com diferentes 
tipos de  explosivos em 7,5 μs.

Parâmetros TNT COMP B OCTOL

Distância percorrida pela onda 
de detonação (mm) 51,66 59,69 Detonação 

encerrada

Posição da ponta do jato (mm) X    46,26
Y  0,1083

X       50,21
Y  3,041e-3

X         52,41
Y  -2,366e-4

Velocidade absoluta na ponta 
do jato (m/s) 2944,61 3.706,11 4.298,76

Pressão max (GPa) 62,43 65,25 33,88

Pressão min (GPa) -17,94 -25,99 -25,96

Massa Específica max (Kg/m3) 11.725,00 12.223,00 10.490,00

Massa Específica min (Kg/m3) 7.477,50 6563,40 6.563,80

Velocidade absoluta max (m/s)
X   46,2641
Y     0,1083
|v| 2.944,61

X   48,8187
Y     0,2152
|v| 4.050,00

X   50,4485
Y     0,2716
|v| 4.676,70

(a)

X: 0,044487
Y: 1,3176e-05
Velocidade= 
679,6187

X: 0,059387
Y: 1,3176e-05
Velocidade= 
3667,0345

(a) (b) (c)

Fig 5. Posição das Partículas em 7,5 μs: (a) TNT; (b) COMP B; (c) OCTOL
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A maior pressão na simulação com TNT deve-se a que 
ainda uma grande parte do revestimento segue sua interação 
com a onda de detonação, porém as pressões permanecem 
sendo elevadas, diferente do que ocorre com o COMP B e 
OCTOL, em que a detonação já foi encerrada antes. Igual-

mente, no instante de tempo anterior a massa específica na 
ponta do jato é menor que a massa específica inicial do co-
bre, e a pressão continua sendo negativa, indicando a com-
pressão do material de revestimento e a continuação de seu 
alongamento no eixo de simetria.

(a) (b)
Fig 6. Velocidade absoluta do COMP B em 10,0 μs: (a) Escória; (b) Ponta do jato

Fig 7. Massa Específica em 10,0 μs: (a) TNT; (b) COMP B; 
(c) OCTOL

Tabela 8. Comparação de propriedades no cone com diferentes tipos de explosivos em 10,0 μs.

Parâmetros TNT COMP B OCTOL

Distância percorrida pela onda de detonação (mm) Detonação encerrada Detonação encerrada Detonação encerrada

Posição da ponta do jato (mm) X    53,79
Y  0,0967

X    59,39
Y  0,0132

X       63,15
Y  7,738e-4

Velocidade absoluta na ponta do jato (m/s) 3.292,01 3.725,53 4.298,73

Pressão max (GPa) 27,38 21,14 25,25

Pressão min (GPa) -17,56 -14,01 -25,45

Massa Específica max (Kg/m3) 10.176,00 9.828,90 9.749,70

Massa Específica min (Kg/m3) 7.509,50 7160,90 6.563,70

Velocidade absoluta max (m/s)
X   52,9144
Y     0,2204
|v| 3.573,00

X   57,1086
Y     0,3251
|v| 4.586,20

X   59,4983
Y     0,4568
|v| 4.881,40

(a) (b) (c)
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A figura 7 apresenta um diagrama de massa específica 
onde pode-se apreciar o menor valor de massa específica na 
ponta do jato.

Para o instante de 20,0 μs, os deslocamentos do jato são 
maiores, com respeito a sua posição inicial X= 40,0 mm. Ao 
comparar o tamanho, comprova-se que o jato formado pelo 
revestimento de cobre, tendo como explosivo o OCTOL, 
é o que maior distância alcançou, visto que este explosivo 
apresenta, uma maior velocidade de detonação, maior mas-
sa específica, maior energia interna de detonação, sempre 
mantendo o cobre como material do revestimento. A figura 
8 mostra a configuração dos jatos de cobre formados pelas 
detonações dos três explosivos no instante de 20,0 μs.

7. Conclusões
Este trabalho apresenta os resultados da simulação da 

carga oca mantendo o mesmo revestimento e alterando o ex-
plosivo.

Foram utilizados três explosivos de uso militar. A relação 
que existe entre a massa específica e a velocidade de deto-
nação é direta, já que um explosivo homogêneo e compacto 
terá uma maior velocidade de detonação. Os parâmetros uti-
lizados para as simulações são valores experimentais obtidos 
para a equação de estado de Jones-Wilkins-Lee.

Como era de esperar, ao ter uma maior velocidade de de-
tonação e massa específica, mantendo a mesma configuração 
geométrica e o mesmo revestimento, a carga que continha 
OCTOL foi a que apresentou um maior deslocamento do 
jato, seguida pela carga com COMP B e finalmente a que 
continha TNT. Ao ter um maior deslocamento e velocidade 
do jato, com a mesma quantidade de explosivo, uma blinda-
gem de maior espessura pode ser perfurada, assim pode-se 
chegar à conclusão que o OCTOL é o melhor explosivo dos 
três, tomando só como parâmetros a velocidade de detona-
ção, massa específica, energia interna, deixando de lado as 
propriedades químicas do explosivo, como por exemplo sua 
estabilidade.

O método Hidrodinamico de partículas suavizadas, é um 
método relativamente novo, que pode ser aplicado para si-

mular a detonação de cargas ocas, de uma forma estável e 
com uma precisão aceitável.

O aumento de partículas também aumenta o custo com-
putacional, as simulaçõoes tiveram uma média de 1200 mi-
nutos para cada um dos explosivos utilizados,  tempo que 
pode ser diminuído procurando otimizar o método de busca 
das partículas.

Os resultados obtidos deixam aberta a possibilidade de 
realizar diferentes simulações empregando outros explosi-
vos e outros revestimentos, para desta forma obter melhores 
parâmetros e poder comparar sua influência no colapso do 
cone de carga oca.

Referências Bibliográficas

[1] Pugh E. M., Eichelberger, R. J. and Rostoker, N., Theory of jet 
formation by charges with lined conical cavities, Journal of Ap-
plied Physics, vol 23, p. 532-536, Maio de 1952.

[2] Carlucci, D., Jacobson S., Ballistics Theory and Design of guns 
and ammunition, Taylor & Francis Group, LLC, 2007.

[3] Walters, W. P. and Zukas, J. A., Fundamentals of shaped char-
ges, John Wiley & sons, 1989, ISBN 0-471-62172-2.

[4] Lee, W. H., Computer Simulation of shaped charge problems, 
Copyright © 2006 by World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 
ISB 981-256-623-6.

[5] Liu, G. R. and Liu, M. B., Smoothed Particle Hydrodynamics a 
meshfree  particle method, Copyright © 2003 by World Scientific 
Publishing Co. Pte. Ltd., ISBN-10 9-81238-456-1.

[6] Monaghan, J. J. and Lattanzio, J. C. A refined particle me-
thod for astrophysical problems, Astronomy and Astrophysics, 
149:135-143, 1985.

[7] Monaghan, J. J. e Gingold, R. A.. Shock Simulation by the par-
ticle method SPH. Journal of Comp. Physics, Vol. 52, p. 374 
– 383, 1983.

[8] Monaghan, J. J. e Poinracic, H.. Artificial Viscosity for Particle 
Methods, Journal of Applied Numerical Mathematics, Vol.1, p. 
187 – 194, 1985.

[9] Monaghan J. J. (1987), SPH meets the Shocks of Noh, Monash 
University Paper.

[10] Qiang, H., Wang, K., & Gao, W., Numerical Simulation of Sha-
ped Charge Jet Using Multi-Phase SPH Method, Transactions 
of Tianjin University, 14: pp. 495-499, 2008.

[11] [11] Édio, P. L. J., Simulação computacional do colapso do cone 
de carga oca sob efeito de onda de detonação, Tese Mestrado, 
IME, 2011.

[12] [12] Meyers, M. A., Dynamic Behavior of materials, John Wiley 
& sons, 1994, ISBN 0-471-58262-X.

Figura 8. Configuração dos jatos de cobre em 20,0 μs: (a) TNT; (b) COMP B; (c) OCTOL

(a) (b) (c)



RMCT VOL.34 Nº2 2017 23REVISTA MILITAR DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Desempenho de um enlace Óptico por Espaço Livre  
com desalinhamento e sob turbulência

João Gabriel Porto Silvares Corrêa, Rafael de Souza Cunha Bessoni, Vítor Gouvêa Andrezo Carneiro e Maria 
Thereza M. Rocco Giraldi

Instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro, Brasil
jgabrieleng@gmail.com, rafael.bessoni@gmail.com, andrezo@ime.eb.br, mtmrocco@ime.eb.br

RESUMO: A propagação de um feixe óptico através do meio at-
mosférico em um enlace FSO (Free Space Optics) faz com que 
o sinal seja exposto a diversos mecanismos de atenuação. São 
de grande impacto as perdas causadas pela interação entre o 
feixe óptico transmitido e as partículas de diferentes substâncias 
presentes na atmosfera, além do efeito da divergência, que reduz 
a potência óptica detectada no receptor. Porém, para descrever 
corretamente um canal FSO, é necessário considerar também 
a influência da turbulência atmosférica, bem como a ocorrên-
cia de possíveis desalinhamentos entre transmissor e receptor. 
Este trabalho contribui com uma proposta de modelagem de ca-
nal FSO, considerando os elementos causadores de atenuação 
do sinal presentes no meio, inclusive a turbulência atmosférica 

PALAVRAS-CHAVE: Óptica no Espaço Livre, Turbulência Atmos-
férica, Beam Wander, Beam Spreading, Cintilação.

ABSTRACT: The optical beam propagation through the  atmo-
spheric media in a FSO link exposes the signal to many attenua-
tion sources. Losses caused by the interaction of the transmitted 
beam and the particles of different substances on the atmosphere, 
and also the effect of divergence, which reduce the optical power 
detected at the receiver, are of great impact. However, in order to 
properly describe a FSO channel, it is necessary to also consider 
the influence of atmospheric turbulence and the occurrence of pos-
sible misalignments between the transmitter and the receiver. This 
paper contributes with a FSO channel modeling proposal, taking 
into account the presence of different elements that attenuates the 
signal FSO link.

KEYWORDS: Free Space Optics, Atmospheric Turbulence, Beam 
Wander, Beam Spreading, Scintillation.

 

1. Introdução
É chamada de óptica no espaço livre (Free-Space Op-

tics – FSO) a tecnologia de comunicação óptica que utiliza o 
espaço livre como meio de transmissão. Esse sistema possui 
diversas vantagens em comparação a outros sistemas ópticos 
de curtas distâncias, como o preço e a agilidade na insta-
lação. Por isto, é considerado uma boa opção para contor-
nar problemas de conexão presentes nas redes locais atuais, 
como a conexão de última milha [1-3].

A atenuação atmosférica, que resulta da interação do fei-
xe óptico com partículas suspensas na atmosfera, é um fator 
que causa grandes atenuações ao sinal FSO, ao submeter o 
canal aos efeitos conhecidos como absorção e espalhamento 
[1]. Porém, para que um canal FSO seja modelado adequa-
damente, é necessário que também sejam consideradas as 
atenuações sofridas pelo sinal devido à turbulência atmos-
férica e a possíveis desalinhamentos entre os componentes 
ópticos, causados por ventos ou qualquer movimento na base 
do transmissor. Neste artigo, a teoria necessária para realizar 
esta modelagem é fornecida.

Feixes cônicos com distribuição de intensidade uniforme 
e um algoritmo de interseção de elipses para calcular a área 
de interseção entre o receptor e o feixe óptico [4], foram con-
siderados neste trabalho. Isto foi assumido ao observar que o 
feixe gerado por um transmissor circular adquire um formato 
elíptico ao ser deslocado de seu eixo de alinhamento com o 
transmissor, também circular. A contribuição deste trabalho 
foi a modelagem conjunta dos efeitos da turbulência e do 
desalinhamento ao se propagar em um enlace FSO.

Os trabalhos relacionados ao tema deste trabalho estão 
apresentados na seção 2. Na seção 3, as expressões utilizadas 
para modelagem da turbulência, da atenuação atmosférica e 
da atenuação geométrica no canal óptico são apresentadas. 
O método para modelagem do canal óptico está descrito na 

seção 4. Os resultados e discussões são exibidos na seção 5. 
Por fim, a seção 6 apresenta as conclusões.

2. Trabalhos Relacionados
A teoria que descreve a propagação de um feixe em um 

meio turbulento e seus efeitos já possuía um extenso desen-
volvimento, como mostram os trabalhos de Strohnbehn [5], 
Tatarski [6] e Fante [7]. Novas pesquisas sobre o tema gera-
ram, ao longo dos anos, resultados mais práticos acerca de 
cada um dos fenômenos associados à turbulência. Lataitis 
et al. [8] desenvolveu expressões para avaliar o beam wan-
der, tanto para feixes focados quanto para feixes colimados. 
Esta análise foi estendida posteriormente por Dios et al. [9], 
Andrews et al. [10] e Recolons et al. [11], que obtiveram 
expressões tanto para o beam spreading quanto para o beam 
wander, separadamente. Estes trabalhos também geraram 
expressões necessárias para determinar o índice de cintila-
ção de um feixe óptico, com ou sem sistema de tracking [11].

Três métodos diferentes para realizar o cálculo de for-
ma analítica da média de atenuação causada pela cintilação 
no feixe óptico foram apresentados por Dordova et al. [12]. 
Neste trabalho, optou-se por empregar o modelo da aproxi-
mação de Rytov.

3. Análise Teórica
Nesta seção serão apresentados os fundamentos teóricos 

para modelar e calcular as perdas de potência que ocorrem 
no enlace FSO devido às fontes de atenuação nele presentes.

3.1 Alargamento e Beam Wander

Há três fenômenos decorrentes da turbulência que devem 
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ser considerados ao se analisar um feixe óptico que se pro-
paga em um meio turbulento, mesmo que estes não sejam 
tão impactantes quanto a cintilação. Estes são o raio do feixe 
a um curto prazo de exposição (short term); raio do feixe a 
um longo prazo de exposição (long term) e o beam wander.

A ocorrência do alargamento do feixe a curto prazo em 
um meio turbulento se dá pois a difração sofrida pelos raios 
ópticos é maior do que em um meio não-turbulento [13]. Já 
o efeito do beam wander ocorre devido à interação entre as 
células de turbulência e o feixe óptico, fazendo com que o 
centroide do feixe seja deslocado de forma aleatória. Os dois 
efeitos mencionados são relacionados à largura do feixe de 
longo prazo de exposição de acordo com a expressão [9]:

,   (1)

onde  é o raio do feixe a longo prazo de exposição,  é a 
distância de propagação,  é o raio do feixe a curto prazo de 
exposição e  é o momento de segunda-ordem do desloca-
mento do feixe. Neste trabalho, a largura do feixe é definida 
como a largura pela qual a irradiância máxima é reduzida por 
um fator de 1/e.

Através de (1), verfica-se que o raio de longo prazo de 
exposição do feixe é, na prática, uma ação conjunta dos efei-
tos de alargamento a curto prazo e do beam wander [9].

Um regime de turbulência em um meio pode ser descrito 
como possuindo fraca, média ou forte flutuação. Diferentes 
equações são necessárias para a modelagem dos efeitos no 
feixe sob cada um destes regimes. O regime de turbulência é 
considerado de fraca flutuação quando [10]:

R
2 < 1,     (2)

onde  é a variância de Rytov, parâmetro usado na des-
crição da intensidade da turbulência em um meio, e é dado 
por [8]:

 R
2 = 1,2,3Cn

2k7/6L11/6,   (3)

onde  é o parâmetro estrutural do índice de refração, cujo 
valor varia ao longo do dia, sendo mais elevado durante os 
horários com maior incidência solar, e pode ser medido em 
um determinado local usando-se um cintilômetro [14], L é a 
distância do enlace,  é o número de onda óptico, l é o com-
primento de onda. Portanto, observa-se que a variância de 
Rytov é um parâmetro dependente do comprimento de onda 
empregado na transmissão.

Em um regime de fracas flutuações e para feixes colima-
dos, o raio do feixe a um longo prazo de exposição é dado 
por [10]:

 ,  (4)

onde W é o raio do feixe limitado pela difração no plano 
de recepção, dado por [10]:

 ,   (5)

onde  é o raio do feixe no plano do transmissor e  é o foco 
geométrico do feixe, ou raio de curvatura de fase frontal. O

Porém, ao considerar um meio sob regime de forte flu-

tuação, o raio do feixe a longo prazo de exposição é dado 
por[10]:

,                                          (6)

onde  é a razão de Fresnel do feixe no plano de recepção, 
definida por [11]:

,     (7)

3.2 Cintilação
A cintilação é o principal fenômeno causado pela turbu-

lência a ser considerado em um enlace FSO. Ao se propagar 
em um meio turbulento, o feixe óptico se depara com flutu-
ações no índice de refração em seu caminho, que irão gerar 
variações temporais ou espaciais na irradiância da onda [1]. 
O índice de cintilação usado neste trabalho é dado por [12]:

1
2 = ,2,3,17Cn

2k7/6L11/6,   (8)

Por tratar-se de um fenômeno que afeta a irradiância do 
feixe de modo aleatório, geralmente opta-se por uma abor-
dagem probabilística para a sua análise em um determinado 
meio de propagação [9-10], [18]. Neste artigo, a aproxima-
ção de Rytov [12] foi utilizada para o cálculo da atenuação 
devido à cintilação, por tratar-se de um modelo analítico. 
Este modelo diz que a média de atenuação relacionada à cin-
tilação é dada por  [dB], ou seja:

   (9)

3.3 Atenuação atmosférica
O feixe propagante sofre atenuação ao interagir com os 

diversos tipos de partículas de substâncias diferentes e aeros-
sóis presentes na atmosfera. Podem ser citados dois efeitos 
degradantes para o sinal, advindos desta interação: a absor-
ção e o espalhamento. Considerando estes dois efeitos, o 
coeficiente de atenuação atmosférica, em km-1 é dado por [1]:

,   (10)

onde m e a são os coeficientes de absorção molecular e 
por aerossóis, respectivamente, βm e β a e  são os coeficientes 
de espalhamento molecular e por aerossóis, respectivamente. 
O coeficiente de atenuação atmosférica (ATM), em dB/km, é 
a razão entre a potência óptica após a propagação do feixe 
óptico na atmosfera por uma distância L (PL ), e a potência 
óptica inicial (Ps  ), e é dado por [16]:

  (11)

3.4 Atenuação Geométrica

De acordo com o modelo de distribuição uniforme uti-
lizado para descrever a intensidade óptica do feixe, este 
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assume a forma de um cone ao se propagar. Em condições 
de alinhamento perfeito, a atenuação geométrica é definida 
como [17]:

 , (12)

Onde d
R
 é o diâmetro do receptor d

T 
, é o diâmetro do 

transmissor, θ é o ângulo de divergência e L é o comprimento 
do enlace.

Porém, havendo uma rotação no eixo do transmissor, o 
feixe assume a forma de uma elipse, e por isso o cálculo da 
atenuação geométrica ganha uma maior complexidade.

Portanto, para se obter a atenuação geométrica, descrita 
pela razão entre as áreas do feixe e do receptor, um algoritmo 
que calcula a área de interseção de elipses [4] foi implemen-
tado. Dada uma possível variação de posição nos eixos x e 
y do transmissor, ou uma variação nos ângulos de elevação 
ou azimute deste, o algoritmo também calcula a posição do 
feixe, identifica se há ou não uma interseção entre a área do 
feixe e do receptor e o número de pontos de interseção, para 
então calcular a razão entre estas áreas.

3.5 Potência Recebida
Para se calcular a potência recebida em um enlace FSO, 

utiliza-se a seguinte equação [18]:

 , (13)

onde P
R
 é a potência detectada na entrada do receptor FSO, 

P
S
 é a potência transmitida na saída do transmissor FSO, GEO 

é a atenuação geométrica no enlace, ATM  é a atenuação at-
mosférica, T  e R são, respectivamente, as perdas de in-
serção no transmissor e no receptor devido às eficiências de 
acoplamento entre fibra e telescópio, CINT é a atenuação por 
cintilação e ADD representa possíveis perdas adicionais.

4. Simulação do Enlace FSO
Neste trabalho, foi realizada a simulação de um enlace FSO 

considerando um feixe cônico, de distribuição de intensidade 
constante e com  muito maior que o comprimento do enlace 
(F0 ). Para a simulação, foi utilizado o software OptiSystem, da 
empresa Optiwave, Inc.

Foi implementado um circuito composto de um laser trans-

missor (bloco da esquerda), um receptor óptico (bloco da direi-
ta) e um bloco que integra o programa OptiSystem com o sof-
tware MATLAB. Através deste bloco, códigos que simulam o 
meio de propagação e possíveis desalinhamentos no laser trans-
missor são incluídos. Para as simulações, foi considerado que 
tanto o transmissor quanto o receptor óptico utilizados possuem 
3 dB de perda de inserção e 10 cm de diâmetro.

A Fig. 1 ilustra o circuito implementado no software para 
realizar as simulações.

Os resultados de BER utilizados para avaliar a perfor-
mance dos enlaces propostos neste artigo foram obtidos atra-
vés de um componente analisador de BER, também forneci-
do pelo programa OptiSystem.

5. Resultados e Discussão
Nesta seção são avaliados e discutidos os resultados de 

desempenho obtidos através da simulação de enlaces FSO 
sob diferentes configurações. A atenuação total no feixe pro-
vocada pelo meio de propagação foi calculada através da Eq. 
(13). Também foi feita a comparação de desempenho entre 
enlaces que consideram meios turbulentos e não-turbulentos. 
Todas as simulações feitas consideram um laser transmitin-
do 5 dBm de potência óptica, com exceção dos resultados 
mostrados nas FIG. 12, 13 e 14, onde a potência óptica trans-
mitida foi de 15 dBm. Em todos os casos, o comprimento de 
onda utilizado na transmissão foi de 1550 nm e um diodo 
PIN com sensibilidade de -31,93 dBm foi utilizado como 
receptor. As simulações de meios turbulentos consideram 
turbulência moderada ( C2= 10-15 m-2/3), ou seja, simulam o 
início da manhã ou início da noite.

5.1 Resultados com Variação do Comprimento do Enlace
Primeiramente, foi avaliado o desempenho de um enlace 

FSO com perfeito alinhamento entre transmissor e receptor. 
Conforme o comprimento do enlace aumenta, maior é o im-
pacto da atenuação atmosférica e da divergência no feixe, 
o que aumenta a atenuação geométrica. Nestas condições e 
sem turbulência, verificou-se que a BER máxima permitida 
para o funcionamento do enlace (ou seja, de 10-9) foi obtida 
quando o enlace possui 3 km de comprimento, como mostra 
a Fig. 2. Porém, ao considerar que o meio atmosférico pos-
sui uma turbulência moderada, os efeitos desta sobre o feixe 
reduzem o comprimento máximo possível deste enlace para 
2,66 km como é observado na Fig. 3. Em ambos os casos, foi 
considerado um coeficiente de atenuação atmosférica igual 
a 9 dB/km.

Fig 1: Circuito do enlace FSO no programa OptiSystem

n
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5.2 Resultados com Desalinhamento Axial no 
Transmissor

Ao realizar simulações de um enlace FSO consideran-
do também diferentes valores de deslocamento axial, foram 
obtidos os resultados de BER para cada caso, indicando o 
comprimento máximo possível para o enlace, similarmente à 
simulação anterior. O mesmo valor de coeficiente de atenua-
ção atmosférica da simulação anterior (αAΤΜ = 9 dB/km) foi 

considerado. Neste caso, foi observado que, quanto maior o 
deslocamento axial do transmissor, maior será a atenuação 
geométrica resultante e, consequentemente, maior será a ate-
nuação na potência detectada pelo receptor, o que acarreta 
em um aumento na BER.

Para o caso com meio não turbulento como mostrado na  
Fig. 4, um deslocamento axial igual a 4 cm faz com que o 
comprimento máximo do enlace seja de 2,77 km.

Ao considerar uma turbulência moderada, a distância 

Fig 2: BER em função do comprimento do enlace sem turbulência.


 = 9dB/km.

Fig 3: BER em função do comprimento do enlace em meio com turbulência moderada. 


 = 9dB/km
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Fig 4: BER em função do comprimento do enlace com diferentes valores de desalinha-
mento axial e sem turbulência. 


 = 9dB/km.

Fig 5: BER em função do comprimento do enlace com diferentes valores de desalinhamen-
to axial em meio com turbulência moderada. 


 = 9dB/km. 

máxima permitida para este enlace é reduzida para 2,46 km, 
como ilustrado na Fig. 5.

Pode-se observar que os resultados da Fig. 4 consideram 
deslocamentos axiais no eixo x, enquanto os resultados da 
Fig. 5 consideram que o deslocamento ocorreu no eixo y. No 
entanto, como as áreas do transmissor e do receptor são cir-
culares, um deslocamento em apenas um dos eixos acarreta 
no mesmo valor de atenuação geométrica resultante.

Em uma nova simulação, um desalinhamento de 3 cm 
nos eixos x e y do transmissor, simultaneamente, foi consi-
derado. O meio não possui turbulência. Neste caso, a BER 
máxima é atingida quando o enlace possui 2,76 km de com-
primento, como mostra a Fig. 6. Já para o caso da Fig. 7, 
onde uma turbulência moderada está presente no canal de 
propagação, esta BER máxima é obtida quando o compri-
mento do enlace é igual a 2,45 km.
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5.3 Resultados com Variação Angular no 
Transmissor

Uma simulação que considerou uma variação angular de 
0,05 mrad no ângulo de azimute do transmissor foi realizada, 
cujos resultados de potência recebida foram avaliados para 
três diferentes coeficientes de atenuação atmosférica: 1, 6 e 
9 dB/km. Estes valores são equivalentes a meios com tempo 
claro, com chuva fraca e com névoa fraca, respectivamente. 

O resultado obtido mostra que, quanto maior o comprimento 
do enlace, maior é o impacto da variação angular na atenu-
ação atmosférica, causando grande atenuação até mesmo ao 
considerar o tempo claro.

Ao considerar o meio com atenuação atmosférica igual a 
9 dB/km, foi realizada a simulação para verificar a potência 
recebida considerando três níveis diferentes de turbulência:  

nC -2  = 10-14 m-2/3,  nC -2  = 10-15 m-2/3 e  nC -2  = 10-16 m-2/3, como é 
observado na Fig. 9. 

Fig 6: BER em função do comprimento do enlace com desalinhamento de 3 cm nos eixos 
x e y e sem turbulência. 


 = 9dB/km.

Figura 7: BER em função do comprimento do enlace com desalinhamento de 3 cm nos 
eixos x e y em meio com turbulência moderada. 


   = 9dB/km.
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O resultado mostra que a presença da turbulência no 
meio reduz ainda mais o nível de potência recebida, sendo 
a atenuação resultante maior conforme o aumento do nível 
da turbulência.

A Fig. 10 mostra o resultado de BER para a curva de  = 9 
dB/km do enlace com desalinhamento angular de 0,05 mrad 
e sem turbulência, mostrando que o comprimento máximo 
do enlace com esta variação angular é de 1,77 km. Ao consi-
derar também uma turbulência moderada, este comprimento 

máximo cai para 1,71 km, como mostra a Fig. 11.
Em uma outra simulação, ao considerar uma potência trans-

mitida de 15 dBm, atenuação atmosférica de 9 dB/km e com 
um deslocamento de  variação simultânea de 4 cm no eixo y,  
0,02 mrad no ângulo de elevação e 0,02 mrad no ângulo de 
azimute em um enlace de 2 km, foram obtidos os diagramas 
de olho resultantes, de modo a avaliar o funcionamento do 
sistema. Ao considerar um meio com  = 0,05 (turbulência 
fraca), o diagrama de olho encontra-se bem aberto, como 

Fig 8: Potência recebida em função do comprimento do enlace com desalinhamento 
angular de 0,05 mrad e sem turbulência.

Fig 9: Potência recebida em função do comprimento do enlace com desalinhamento angu-
lar de 0,05 mrad em meio turbulento. 


 = 9dB/km.  
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pode ser visto na Fig. 12. Além disso, o sistema apresenta 
um fator Q acima de 11, o que garante que a BER é menor do 
que 10-12, ou seja, que o sistema funciona de forma bastante 
adequada.

Ao aumentar a turbulência no meio para  = 0,5 (turbu-
lência moderada), o diagrama de olho se encontra um pouco 
menos aberto, como mostra a Fig. 13. No entanto, o fator Q 
observado encontra-se próximo a 9, mostrando que o sistema 
ainda se encontra bem operacional. 

Porém, aumentando-se a turbulência e considerando  = 

1,5 (turbulência forte), o diagrama de olho se encontra bem 
mais fechado e ruidoso. Além disto, o fator Q observado será 
inferior a 6, o que mostra que o aumento no nível da tur-
bulência impossibilitará o funcionamento deste enlace. Este 
resultado pode ser observado na Fig. 14.

6. Conclusão
A partir da simulação de um enlace FSO proposto neste 

trabalho, baseada na teoria de modelagem do canal óptico 

Fig 10: BER em função do comprimento do enlace com desalinhamento angular de 0,05 
mrad e sem turbulência. 


 = 9dB/km.

Fig 11: BER em função do comprimento do enlace com desalinhamento angular de 0,05 
mrad em meio com turbulência moderada.  


 = 9dB/km.
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apresentada, foram obtidos resultados que permitiram ava-
liar o desempenho de um canal FSO com diferentes carac-
terísticas e configurações do transmissor, do receptor e do 
meio de propagação.

Através dos resultados, foi possível verificar a crescente 
atenuação causada no feixe devido aos efeitos da atenuação 
atmosférica e da divergência. Contudo, os resultados tam-
bém deixam evidentes as limitações decorrentes da turbu-
lência atmosféricas e da presença de desalinhamentos no 
sistema, que podem ser causados pela ação do vento e do 
movimento da base do transmissor, por exemplo.

Em um sistema com os componentes ópticos perfeita-

mente alinhados, a presença da turbulência atmosférica re-
duz o comprimento máximo do enlace em 340 m. Quando há 
também um deslocamento axial de 4 cm, este comprimento 
máximo é reduzido em 540 m. Já no caso da ocorrência de 
uma variação angular de 0,05 mrad, a redução do compri-
mento máximo do enlace será de 1,29 km.
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Fig 12: Diagrama de olho do sistema sob turbulência fraca, 
desalinhamento angular de 0,05 mrad, 


 = 9dB/km, y = 4 

cm e L = 2 km. 

Fig 13: Diagrama de olho do sistema sob turbulência moderada 
desalinhamento angular de 0,05 mrad, 


 = 9dB/km, y = 4 

cm e L = 2 km.

Fig 14: Diagrama de olho do sistema sob turbulência moderada 
desalinhamento angular de 0,05 mrad, 


 = 9dB/km, y = 4 

cm e L = 2 km.
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Estimativa do parâmetro de forçamento no oscilador 
Duffing utilizando métodos estocásticos

Felipe R Lopes, Jorge A M de Gois
Instituto Militar de Engenharia, Seção de Engenharia Mecânica e de Materiais – 

Praça General Tibúrcio, 80, 22290-270, Praia Vermelha, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

RESUMO: Este trabalho apresenta um estudo de problemas in-
versos aplicados no oscilador Duffing. Desta forma é estimado um 
forçamento no oscilador e utiliza-se do expoente de Lyapunov para 
avaliar a sensibilidade às condições iniciais. Para a otimização 
do parâmetro foram implementados os métodos estocásticos de 
enxame de partículas (Particle Swarm Optimization) e de Random 
Restricted Window (R2W). Foi utilizado o software Matlab para 
criar rotinas em cada método obtendo os resultados necessários 
para comparações de eficiência entre eles.

PALAVRAS-CHAVE: Oscilador Duffing. Expoente de Lyapunov. 
Enxame de Partículas. Método de R2W.

ABSTRACT: This paper presents a study of inverse problems ap-
plied in the Duffing oscillator. Thus it is estimated an override in 
the oscillator and makes use of the Lyapunov exponent to evaluate 
the sensitivity to initial conditions. To optimize the parameter were 
implemented stochastic methods of particle swarm (Particle Swarm 
Optimization) and Random Restricted Window (R2W). Matlab soft-
ware was used to create routines in each method getting the results 
needed for efficiency comparisons between them.

KEYWORDS: Duffing oscillator. Lyapunov exponente. Swarm Par-
ticle. Random Restricted Window.

1. Introdução
De acordo com [1], causas, em um modelo matemático, 

são condições iniciais e de contorno, termos de fontes/su-
midouro e propriedades do sistema, e efeitos são as proprie-
dades calculadas a partir de um modelo matemático. Então, 
segundo [2], resolver um problema inverso é determinar cau-
sas desconhecidas a partir de efeitos desejados ou observa-
dos. Em geral, esses efeitos contêm imprecisões por causa de 
dados com ruídos ou erros experimentais. Em contrapartida, 
um problema direto necessita do conhecimento completo do 
modelo matemático.

Problemas inversos são considerados problemas mal-pos-
tos por não cumprir as condições matemáticas de existência 
e unicidade. Conforme [3], o problema inverso mal-posto é 
de um modo geral reformulado em termos de um problema 
bem-posto para que a solução seja possível. Existem vários 
métodos de solução para problemas inversos como inversão 
direta, métodos bayesianos, filtros digitais entre outros. O 
uso de problemas inversos faz parte de um novo paradigma 
de pesquisa, onde as simulações computacional e experi-
mental não são realizadas isoladamente, mas sim de forma 
interativa, a fim de que o máximo de informação sobre o pro-
blema físico em questão seja obtido com as duas análises [4].

A possibilidade para a ampla aplicação da teoria do caos 
se dá devido ao comportamento caótico estar vinculado às 
não linearidades existentes nos sistemas de interesse. Atual-
mente, têm-se evidências que sistemas dinâmicos de diver-
sas áreas da ciência moderna possuem equações de governo 
não lineares que apresentam um comportamento caótico, 
incluindo engenharia, medicina, ecologia, biologia, comuni-
cação, química, astronomia, economia [5].

Ainda segundo [5], o comportamento caótico pode ser 
útil e desejável. A mistura de dois fluidos, por exemplo, pode 
ser obtida com maior eficácia a partir de um comportamento 

caótico. No caso da exploração de áreas por robôs autôno-
mos, trajetórias caóticas são mais eficientes que trajetórias 
aleatórias. Além disso, há casos em que a riqueza de trajetó-
rias presente no comportamento caótico e a possibilidade de 
levar o sistema para uma dessas trajetórias, com baixo gasto 
de energia, tornam interessante este tipo de resposta.

No trabalho de [5], foi considerado a reconstrução do 
espaço de estado a partir do sinal de posição, a análise do 
domínio de frequência e a determinação dos expoentes de 
Lyapunov e da dimensão do atrator. Posteriormente foi ava-
liada a determinação dos expoentes de Lyapunov em séries 
temporais contaminadas por ruídos e oriundas de um modelo 
matemático de pêndulo não linear [6].

Um sistema de Duffing pode descrever uma série de fe-
nômenos físicos importantes que podem ser citados alguns 
como o de um circuito elétrico com uma indutância não line-
ar e a viga de Moon & Holmes que trata a flambagem de uma 
viga elástica devido à ação de forças de corpo magnéticas 
[7,8]. Este sistema foi estudado por [9] onde foram combina-
dos as equações de movimento e os dados em um conjunto 
de equações algébricas diferenciais (DAE). Em [10] esti-
mam todos os parâmetros do sistema aplicando uma entrada 
aleatória Gaussiana de média zero com RMS de 20N.

Os métodos estocásticos de otimização são caracteri-
zados pela realização de um grande número de avaliações 
da função objetivo em toda a região de busca, de forma a 
aumentar a probabilidade de encontrar o ótimo global da 
função objetivo. Além disso, estes métodos não precisam de 
uma estimativa inicial muito precisa da solução e não utili-
zam as derivadas para chegar ao ponto ótimo, evitando assim 
muitas das dificuldades associadas aos métodos mais tradi-
cionais. São, portanto, algoritmos adequados para lidar com 
funções objetivo fortemente não lineares e para problemas 
onde não estão disponíveis boas estimativas iniciais para os 
parâmetros [4].

As técnicas inversas têm sido usadas na determinação 
de parâmetros importantes envolvidos nos processos indus-
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triais. A utilização de métodos estocásticos vem aumentando 
nos últimos anos, demonstrando seu potencial no estudo e 
análise dos diferentes sistemas em aplicações de engenharia. 
As rotinas estocásticas são capazes de otimizar a solução em 
uma ampla gama de varáveis do domínio, sendo possível a 
determinação dos parâmetros de interesse simultaneamente 
[11]. Um procedimento de solução para um problema inver-
so geralmente requer sua reformulação em termos de um 
problema aproximado bem-posto, que utiliza algum tipo de 
técnica de regularização (estabilização), [4]. Este artigo uti-
liza o método dos mínimos quadrados para a regularização 
do sistema.

Este trabalho está dividido em cinco seções, além 
desta introdução, da seguinte maneira: a seção 2 apre-
senta os métodos estocásticos utilizados no traba-
lho. A seção 3 aborda o modelo do sistema a ser es-
tudado bem como os expoentes de Lyapunov. Na 
seção 4 são apresentados os resultados dos métodos no modelo 
bem como suas características. Por fim, a última seção traz as 
conclusões.

2. Metodologia

2.1 Análise do Modelo

Esta análise visa verificar se um modelo produz resulta-
dos lógicos em função de alterações em parâmetros de entra-
da e a necessidade de precisão desses parâmetros. A estabili-
dade da solução é avaliada sob uma condição ceteris paribus, 
por meio da qual o efeito da alteração no valor de um único 
parâmetro de entrada (ou uma única variável de entrada) é 
considerado, enquanto todos os outros são mantidos cons-
tantes [12].

Em problemas que envolvem parâmetros com diferentes 
ordens de magnitude, os coeficientes de sensibilidade com 
respeito aos vários parâmetros podem ser diferentes em or-
dens de grandeza, criando assim dificuldades na comparação 
e identificação da dependência linear. Esta dificuldade pode 
ser aliviada através de uma análise dos coeficientes de sensi-
bilidade reduzidos.

2.2 Enxame de Partículas (PSO)

No trabalho de [13] consideram o PSO como uma das 
melhores técnicas de otimização. Ela converge para a solu-
ção ótima em muitos problemas onde a maioria dos métodos 
analíticos não converge.

Desenvolvida em [14], a otimização por enxame de partí-
culas (PSO) é uma técnica estocástica baseada na população. 
Criada a partir do modelo do comportamento social de um 
bando de aves à procura de locais para criar seus ninhos, 
a técnica considera a inteligência coletiva como uma forma 
de melhor busca de solução por meio da iteração entre seus 
indivíduos, ao contrário de um único agente totalmente iso-
lado, carregar a informação. Este método tenta equilibrar a 
inteligência social e a cognitiva dos indivíduos, conforme 
[15] quando a individualidade é aumentada, a busca de lo-
cais alternativos para aninhamento é também aumentada. No 
entanto, se for demasiado elevada, o indivíduo nunca pode 
encontrar o melhor local. Por outro lado, quando a sociabi-
lidade é aumentada, o indivíduo aprende mais com a expe-
riência dos seus vizinhos, porém, se for muito alto, todos os 

indivíduos podem convergir para o primeiro mínimo encon-
trado, que poderá ser um mínimo local.

O processo inicia com uma população de solução aleató-
ria que ao passar das iterações buscam novas soluções. Cada 
partícula possui sua posição  e velocidade , onde  é a posição 
da partícula na iteração . A melhor posição de cada partícula 
(inteligência cognitiva) é guardada em  e a melhor posição de 
todos os indivíduos durante todas as iterações (inteligência 
social) é mantida em . Durante a cada iteração , a velocidade 
é atualizada por uma velocidade anterior determinada por:

A equação para otimização da posição de cada partícula é 
dada na forma da Eq 1:

   (1) 
   

onde  e  correspondem à velocidade e à posi-
ção da partícula i na iteração k, respectivamente,  sendo o 
parâmetro inercial, βc o aprendizado cognitivo, o βs apren-
dizado social e r1 e r2 como números aleatórios entre 0 e 
1, que ajudam as partículas a escapar de mínimos locais na 
função objetivo. Enquanto o Y k

i  representa a melhor posi-
ção da partícula em todas as suas iterações, o Yg correspon-
de à melhor posição de todas as partículas durante todas as 
iterações. O algoritmo requer, então, que sejam fornecidas 
as posições iniciais de cada partícula, onde será analisada 
a função objetivo agregada a elas, que resultará em um Yg 
para a população, e cada uma dessas posições representará 
o  da partícula, uma vez que não foi realizado nenhum pro-
cesso iterativo a posição arbitrada é a melhor encontrada até 
o momento. Para cada iteração, deverá ser calculada a nova 
posição da partícula, na forma:

            (2)

Esse valor deve ser atualizado a fim de minimizar a fun-
ção objetivo. Como se trata de um método numérico aconte-
cerá dessa minimização não ser igual a zero na maioria dos 
casos, então o processo iterativo repete-se até o intervalo de 
erro seja atendido [13].

2.3 Random Restricted Window (R2W)

O R2W é um método de otimização proposto por [16] 
para a solução de problemas inversos formulados implici-
tamente. O R2W é um método básico que analisa a melhor 
solução de uma função não linear a partir de estimativas de 
parâmetros aleatórios pertencentes a um domínio pré-defi-
nido, podendo utilizar mais de uma fase de pesquisa para 
refinar a solução [11].

É considerado um método estocástico simples, o qual uti-
liza um algoritmo de busca com uma distribuição aleatória. O 
algoritmo aleatório R2W, analisa a função objetivo a partir de 
estimativas aleatórias () pertencentes a um domínio definido () 
para os parâmetros que se deseja obter, escolhendo as melho-
res soluções nos intervalos de valores estimados para os pa-
râmetros em que a função objetivo apresenta menor resíduo.

     (3)

      (4)
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Onde 
iL

 e 
iH  

representam respectivamente o menor 
e o maior valor do parâmetro, ou seja, o intervalo ao qual 
as estimativas pertencem, sendo R um número aleatório no 
intervalo 0 ≤ R ≤ 1. O procedimento representado na Eq 4 é 
repetido para cada parâmetro 

i
, obtendo valores aleatórios 

pertencentes ao domínio definido conforme o número de pa-
râmetros desejados [17].

Após gerar todas as estimativas aleatórias pertencentes a 
um domínio para os parâmetros conforme o número de pa-
râmetros definidos a priori, os resultados das simulações são 
comparados com os dados experimentais a fim de encontrar 
as melhores soluções. Para descobrir quais os valores para 
os parâmetros apresentam as melhores soluções é feita uma 
avaliação da soma dos resíduos quadrados  Q[17].

    (5)

Onde C
exp 

e C
sim

 correspondem respectivamente aos dados 
experimentais, os dados simulados e o número de dados ex-
perimentais [17].

Após a busca aleatória inicial , uma nova fase de busca  
é realizada em uma janela de domínio restrito, próxima às 
melhores soluções obtidas na fase anterior, sendo o novo in-
tervalo de busca definido pelo fator de restrição () através 
das Eq 6 e Eq 7, onde  corresponde à melhor solução para o 
parâmetro encontrado na fase anterior 1.

     (6)

     (7)

Na busca por uma solução melhor uma terceira fase  é 
realizada, repetindo o procedimento das etapas, Eq 6 e Eq 7, 
realocando a janela de domínio restrito [17]. Este procedi-
mento é mantido até que se obtenha um resultado que respei-
te a tolerância estabelecida.

3. Sistema Duffing
A equação de Duffing é usada para descrever à di-

nâmica não linear de sistemas elétricos e mecânicos, 
e recebeu este nome em homenagem aos estudos 
de G. Duffing na década de 1930. Do ponto de vista 
mecânico, admite-se que a mola possui um comporta-
mento linear para pequenos deslocamentos, passando 
a um comportamento não linear na medida em que o 
deslocamento aumenta [18]. A representação mecânica 
do oscilador (Fig. 1) pode ser feita pelo sistema massa-
-mola-amortecedor em função da restituição da mola e 
do amortecimento.

Fig 1: Oscilador Massa-Mola-Amortecedor.

Propondo uma força de restituição com uma linearidade 
cúbica e um amortecimento viscoso linear, tem-se que k(u):

k(u) = k
0
u+k

1
u3    (8)

c(u,v) = cu     (9)

O sinal dos parâmetros k
0
 e  k

1 
definem o tipo de mola. 

Conforme [18], se k
0
> 0 tem-se uma mola linear para pe-

quenos deslocamentos e então o sinal de k
1
 irão definir o 

endurecimento da mola, para k
1 
> 0, ou o amolecimento da 

mola, para k
1
< 0.

Pelo balanço de forças:

c(u,v) = cu     (9)

Pondo-se as Eq 8 e Eq 9 na Eq 10, e admitindo um força-
mento periódico harmônico, tem-se:

mü + C (u, v) + K (u) = F (t)    (10)

ü + ů+ +βu3 = sem(t)    (10)

Ondeé uma constante positiva relacionada ao amorte-
cimento,  uma constante positiva para mola linear ou ne-
gativa para a força de restituição conhecida como duplo poço 
e β indica o grau de não linearidade (relacionado à rigidez). 
Os valores dos parâmetros a serem utilizados na Eq 11 são 
apresentados na Tab. 1.

Tabela 1: Parâmetros Utilizados no Estudo do Caso

        Variável Valor

 0.2

 -1

β 1

 1

3.1 Expoente de Lyapunov

Os expoentes de Lyapunov são calculados para a análise 
da sensibilidade do sistema em relação às condições iniciais 
submetidas. Eles avaliam a taxa de divergência de trajetórias 
e, portanto quantificam a sensitiva dependência com relação 
às condições iniciais.

A divergência entre trajetórias vizinhas pode ser avaliada 
a partir de uma trajetória de referência (x1,t), a partir da 
qual se define uma vizinhança em um instante inicial. Esta 
vizinhança é definida através de uma esfera de diâmetro . De 
fato, trata-se de uma hiper-esfera cuja dimensão está associa-
da à dimensão do sistema. Na medida em que o sistema evo-
lui no tempo, avalia-se como uma trajetória vizinha (x2,t), 
onde x2 está contido na esfera definida a partir de , diverge 
da trajetória de referência (x1,t), [18].

De fato, no caso de sistemas dinâmicos de tempo con-
tínuo, a composição do espectro de Lyapunov (conjunto de 
todos os expoentes da dinâmica) fornece um substrato sólido 
para a determinação da estrutura topológica do atrator (pon-
to fixo, ciclo limite, toro ou atrator estranho) de forma livre 
de ambiguidades. Por exemplo, dinâmicas caóticas possuem 
pelo menos um expoente de Lyapunov positivo, ou seja, pelo 
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menos uma direção expansiva no espaço de fase [19].
Segundo [18], quando o sistema dinâmico possui um 

modelo matemático estabelecido que permita a sua lineari-
zação em torno de uma determinada trajetória, os expoentes 
de lyapunov podem ser calculados com precisão a partir do 
algoritmo proposto por [20].

Usando os valores determinados (Tab. 1) na Eq 13 e o 
algoritmo proposto por [20] são apresentados os expoentes 
de Lyapunov do sistema, (Fig. 2a e Fig. 2b).

Fig 2: Parâmetros utilizados no estudo do caso. (a) =4.5. (b) =7.5.

Alterando os valores de μ no sistema, nota-se que para o 
valor de 7.5 o sistema é caótico, pois possui um dos expoen-
tes de Lyapunov positivos. Já para μ =4.5 o sistema possui 
dois expoentes negativos que é possível afimar sua conver-
gência. Para a estimativa deste forçamento , este artigo tra-
balha com μ =7.5.

Para uma melhor regularização por mínimos quadrados, 
é necessário fazer uma reamostragem dos dados utilizados, 
pois, nota-se que a amplitude (Fig. 2) onde 0≤t<50, são mui-
to maiores que no intervalo 50≤t<500 isso faz com que a 
função objetivo não seja tão precisa. Para tal, se fez a rea-
mostragem dos dados para 50≤t<500.

3.2 Estimativas de Parâmetros

O artigo propõe a utilização de métodos estocásticos 
para a estimativa do parâmetro μ, forçamento do oscilador 
Duffing. Esta estimativa está representada em diagrama fun-
cional (Fig. 3). Os métodos utilizados são o Enxame de Par-
tículas e o Random Restricted Window (R2W) apresentados 

anteriormente.

Fig 3: Diagrama Generalizado para Estimativa de Parâmetros.

Para o método de enxame de partículas, foi escolhido 
uma população de cinco indivíduos que geram valores alea-
tórios para o forçamento. Os valores de aprendizagem cogni-
tiva e social são os mesmos, β =0.5. E o valor da inércia das 
partículas é  =1.

Em contrapartida, no R2W, fora proposto o parâmetro  =0.001 
por ter apresentado melhor desempenho. Além disso, a janela de 
restrição inicial tem intervalos entre [6, 9].

4. Resultados
Para a análise de sensibilidade, foi proposto estudar os 

efeitos dos parâmetros  e  do oscilador Duffing, representado 
na Eq 11. Desta forma, o gráfico representa a variação de  
entre 1, 5 e 10 e manteve-se constante o parâmetro  (Fig. 4).

Fig 4: Sensibilidade do Sistema Duffing às mudanças de .

É notável a sensibilidade do parâmetro β no sistema do 
oscilador onde para valores de 1 e 5, o sistema apresenta um 
comportamento caótico. Já para β =10, o sistema converge 
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para um ponto.
Na variação do parâmetro , (Fig. 5), é visualizada sua 

variação entre -1, -5 e 1 e β =1. Neste caso, para <0 o ex-
poente de lyapunov >0, o que se conclui que o sistema é 
caótico. Já para >0 o sistema apresenta uma convergência.

Fig 5: Sensibilidade do Sistema Duffing às mudanças de .

4.1 Enxame de Partículas – Particle Swarm Optimization

O gráfico apresenta as curvas da solução analítica e da 
solução com parâmetro estimado com o método de enxame 
de partículas (Fig. 6). Os parâmetros de avaliação da eficiên-
cia deste método são apresentados na Tab. 2.

Fig 6: Curva de resposta da solução analítica utilizando o 
valor de  desejado e o estimado.

 

Tab 2: Parâmetros de eficiência do método Enxame de Partículas.

Variável Valor

Tempo (s) 1,0871.104

Iterações 32

Resíduo (μ – μ
ótimo

)                   0,0051

4.2 Random Restricted Window – R2W

O Gráfico apresenta as curvas da solução analítica e da 
solução com parâmetro estimado com R2W (Fig. 7). Note 
que, a curva da solução analítica (esperada) e a da solução 

por R2W (estimado) apresentam um comportamento similar 
com erro de 0.06. Os parâmetros de avaliação da eficiência 
do método são apresentados na Tab. 3.

Fig 7: Curva de resposta da solução analítica utilizando o 
valor de μ desejado e o estimado.

Tab 3: Parâmetros de eficiência do método Enxame de Partículas.

Variável Valor

Tempo (s) 5,2782.103

Iterações 50

Resíduo (μ – μ
ótimo

) 0,0594

5. Conclusão
Para métodos estocásticos, é necessária a criação de da-

dos aleatórios gerados em grande quantidade para que a so-
lução possa convergir mais rapidamente. No caso do enxame 
de partículas, como foi utilizado uma população de cinco 
partículas, a função converge para um valor próximo ao do 
esperado, μ =7.5051. Para o método R2W, com o mesmo nú-
mero de população, a função não convergiu no valor limite 
de iterações imposta. Mesmo assim, conseguiu um resíduo 
de 0.0594. Em relação ao tempo, o R2W foi dez vezes mais 
rápido por ser um algoritmo de comandos simples. Porém, 
o resíduo foi menor para o enxame e encontrado em menor 
tempo que o do R2W.

Portanto, apesar de os métodos trabalharem com dados 
aleatórios, e mesmo com população muito baixa, eles con-
seguiram convergir para valores aceitáveis de μ para que o 
sistema seja caótico. Um estudo posterior pode gerar me-
lhores resultados para populações muito maiores para que 
convergência seja muito mais rápida e muito mais precisa.
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Avaliação de propriedades mecânicas em aço API 5L Grau B 
sob ação de inibidores contra corrosão 

Cicero V Abreu, Maria L M Magalhães, Suleima E B Pereira,
Tailan E M Falck, Felipe S Aguiar, Luiz G Clark

Universidade Estácio de Sá

RESUMO: Inibidores naturais têm sido estudados a fim de restrin-
gir a corrosão por dissolução anódica em ambientes agressivos 
em aços, como os empregados em tubos de condução, sem cau-
sarem poluição no meio ambiente durante as operações de ma-
nutenção, como ocorre com o uso de produtos sintéticos. O ob-
jetivo do presente trabalho é avaliar o efeito inibidor de extratos 
aquosos de chás branco e verde na corrosão do aço API 5L Grau 
B em meio ácido. A metodologia empregada consistiu no preparo 
dos extratos dos referidos chás, na fabricação de corpos de prova 
(CP) do aço alvo, na submissão desses CP em solução de HCl (1 
mol L-1), na ausência e na presença dos extratos. Ação inibitória 
foi avaliada por ensaios de tração, de Charpy e de propagação 
de trinca de fadiga. Os resultados demonstraram eficiência na ini-
bição além da atenuação da redução das propriedades mecânicas. 

PALAVRAS-CHAVE: ensaios químicos e mecânicos, corrosão, ini-
bidores verdes, corrosão fadiga.

ABSTRACT: Natural inhibitors have been studied in order to re-
strict corrosion by anodic dissolution in aggressive environments in 
steels such as those used in conducting pipes without causing pol-
lution to the environment during maintenance operations, as with 
the use of synthetic products. The objective of the present work is to 
evaluate the inhibitory effect of aqueous extracts of white and green 
teas on the corrosion of API 5L Grade B when submitted in an acid 
solution. The methodology employed was to prepare the extracts of 
these teas, to manufacture of specimens of the target steel, in the 
submission of these in HCl solution (1 mol L-1), in the absence and 
presence of extracts. Inhibitory action was evaluated by Charpy, 
tensile and fatigue cracking propagation tests. The results demon-
strated efficiency in inhibition beyond attenuation of reduction of 
mechanical properties.

KEYWORDS: chemical and mechanical testing, corrosion, green 
inhibitors, fatigue under corrosion.

 

1. Introdução
O aço API 5L Grau B é uma liga de ferro-carbono (Fe-C) 

com adição de alguns elementos em baixas porcentagens, tem 
a denominação de aço de baixa liga e alta resistência [1]. Foi 
escolhido por ser um dos materiais utilizados na fabricação 
de tubos de condução de combustíveis e lubrificantes, em 
que as pressões internas são baixas. Sua composição quími-
ca, segundo certificado da USIMINAS [2] pode ser observa-
da na Tabela I. Para a fabricação de tubos com costura, ou 
soldados, a fabricante fornece o material na forma de chapas, 
cuja espessura também consta nesta mesma tabela. 

Tabela 1: Chapas Grossas padrão USIMINAS de aço API 5L Grau B.
Espessura (mm) % C %Si % Mn %P %S

12,7 0,14 0,17 0,69 0,016 0,009

A soma dos teores de nióbio (Nb), vanádio (V) e titâ-
nio (Ti) que forem adicionados ao aço, por acordo entre fa-
bricante e comprador, não devem exceder a 0,15%. No aço 
analisado, segundo o mesmo certificado, estão presentes 
0,01% de cobre (Cu), 0,001% de Nb, 0,001% de V, 0,003% 
de Ti, 0,02% de cromo (Cr), 0,01% de níquel (Ni), 0,001% 
de estanho (Sn), 0,003% de nitrogênio (N), 0,005% de ar-
sênio (As) e 0,0002% de cálcio (Ca). Assim, sem a adição 
de tais elementos, o aço API se constitui num aço carbono 
e, portanto, possui baixa resistência a ambientes corrosivos, 
o que torna os custos, referentes ao controle e prevenção da 
corrosão, elevados. A presença de cromo reforça esta pro-
teção anticorrosiva. Pretende-se, assim, evitar a paralização 
das atividades industriais e processos de fabricação, e danos 
permanentes em elementos estruturais. Operações de limpe-
za interna nesses dutos, com utilização de equipamentos e 

soluções ácidas provoca ainda mais danos significativos.
Foram também fornecidos valores das propriedades me-

cânicas do aço API 5L Grau [2], as quais se encontram na 
Tabela 2.

 Tabela 2: Propriedades Mecânicas do aço API 5 L Grau B
Limite de Escoamento à tração – LE [MPa] 313

Limite de Resistência à tração – LR [MPa] 438

Alongamento Percentual – A% 30
Apesar da possível presença de elementos residuais no aço 

carbono comum, como enxofre, fósforo, silício e manganês na forma 
de impurezas, o ferro é o principal constituinte, sendo responsável 
pela reação anódica, mostrada na Eq 1,  no   processo 

corrosivo, ocorrendo simultaneamente com a reação catódica, Eq 
2, em diferentes regiões da superfície metálica. Daí a necessidade 
de adição de outros elementos para frear estas reações.

Fe → Fe2+ + 2e-        (1)

2 H+ + 2e-  →  H2      (2)

Os custos referentes à prevenção e reposição de materiais 
expressam um significativo impacto econômico, ambiental e 
de segurança que correspondem a 3,5% do Produto Interno 
Bruto (PIB) [3]. Assim, há cada vez mais estudos em relação 
ao tema. Entre os vários métodos de controle e prevenção 
da corrosão, o uso de inibidores é frequente nas indústrias 
mecânica e metalúrgica em processos de decapagem ácida, 
na fosfatização, na geração de vapor, nos sistemas de refri-
geração, nos óleos de corte e nos protetores temporários apli-
cados aos produtos acabados [4]. Já na indústria petrolífera, 
apresentam grande eficácia anticorrosiva na produção inter-
na de oleodutos, gasodutos e caldeiras; na área de refino, na 
produção propriamente dita de petróleo, na injeção de água, 
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nas acidificações, nas recuperações secundárias e nos fluidos 
de perfuração [5].

Os inibidores de corrosão são substâncias que quando 
adicionadas ao meio corrosivo em pequenas concentrações, 
minimizam ou até mesmo impedem a reação do metal com o 
meio e dessa forma reduzem a taxa de corrosão do material 
devido à inibição das reações anódica e/ou catódica, mini-
mizando a taxa de difusão dos reagentes para a superfície 
do metal [6].

Embora apresentem uma fácil utilização, os inibidores 
convencionais apresentam, em sua maioria, componentes 
químicos que afetam de forma prejudicial, apresentando 
uma elevada toxicidade que pode ocorrer durante a síntese 
do produto ou em sua aplicação, como, por exemplo, em 
campos petrolíferos, onde há seu descarte em plataformas de 
produção offshore para os corpos hídricos [7].

O uso de inibidores não agressivos tem sido alvo de pes-
quisas em termos de preservação ambiental. Esses inibido-
res utilizam produtos naturais e são chamados de inibidores 
verdes, são biodegradáveis e não contêm metais pesados ou 
outros compostos tóxicos [8]. 

Estudos envolvendo os inibidores verdes têm se mos-
trado eficientes. Determinados produtos foram estudados 
[9,10,11,12,13] e apresentaram resultados satisfatórios.

Considerando a importância do tema, o objetivo do pre-
sente trabalho é avaliar, em ensaios de tração, de impacto e 
de propagação de trinca de fadiga, o comportamento mecâni-
co do aço API 5L Grau B sob um meio corrosivo na ausência 
e presença de chás branco e verde como inibidores naturais 
de corrosão. Estudo semelhante foi feito com relação ao aço 
ao carbono SAE 1020 [14], apenas considerando resultados 
obtidos no ensaio de tração.

A introdução de   tecnologias  limpas  no   processo   pro-
dutivo permitirá que as empresas obtenham benefícios am-
bientais, devido ao uso mais eficiente de insumos e redução 
da geração de resíduos além de repensarem suas estratégias 
em um cenário cada vez mais integrado em uma postura 
ambiental mais consciente. A busca de um desenvolvimen-
to mais sustentável exige uma avaliação no que se refere à 
adoção de tecnologias que permitiriam melhor utilização de 
recursos e um controle ambiental mais eficaz.

Foram realizados ensaios de tração em oito corpos de 

prova de tamanho reduzido, oito ensaios de Charpy e dois en-
saios de propagação de trinca de fadiga. A intenção foi iden-
tificar a variação das propriedades mecânicas no material en-
tre as quatro condições em que o material foi preparado. As 
normas utilizadas nestes ensaios foram a ABNT 6892:2013 
[15] que tem correspondência com a norma ASTM E8/E8M 
– 15a [16], a ASTM E23-12c [17] e a ASTM E 647-15 [18].

2. Materiais e Métodos 
A produção dos inibidores, a fabricação e a preparação 

dos corpos de prova para os respectivos ensaios mecânicos 
encontram-se descritas a seguir. Os tempos de exposição à 
solução ácida foram de 24 horas para os CP de menor di-
mensão. Apenas um CP de propagação de trinca de fadiga 
foi exposto por 48 horas. Ainda não foi possível estimar uma 
correspondência entre o tempo da ação de ambiente corro-
sivo natural, seja com o material exposto ao ar ou nele sub-
merso, ao tempo da ação corrosiva decorrente da imersão 
em solução ácida. Portanto, a avaliação se configura pela 
comparação entre CP expostos no mesmo tempo na solução 
ácida, entre os que tiveram proteção dos inibidores e os que 
não estavam protegidos.

2.1 Produção dos Inibidores
Para a preparação dos extratos aquosos dos chás foram 

utilizadas folhas de chás verde e branco. Segundo Schwei-
kart [19], existem cinco tipos de chá que provêm da mesma 
planta, a Camellia sinensis: branco, o amarelo, o Oolong, o 
Pu-erh (chá verde), e o chá preto. A Fig 1 mostra folhas de 
chá verde, assim denominado pela cor da planta de onde é 
originado. 

Pesou-se 5,0 g de cada chá em recipientes separados e 
adicionou-se 150 ml de água em cada um. Em seguida, os 
recipientes foram transferidos para o banho-maria em tem-
peratura constante de 100ºC, por 30 minutos. Após, cada so-
lução foi filtrada a vácuo com papel filtro quantitativo, sendo 
cada um dos filtrados armazenados em recipiente de vidro 
âmbar e acondicionado em geladeira até o momento do uso. 
O experimento foi realizado inicialmente no laboratório de 
Química da UNESA do campus Praça XI e, posteriormente, 

Fig 1: Folhas do chá verde da variedade Camellia Assamica, nativa da 
Índia, Malásia e Sri Lanka. 
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reproduzido na residência de um dos autores.

2.2 Fabricação dos Corpos de Prova

Os corpos de prova (CP) de tração foram fabricados com 
aço API 5L Grau B no laboratório de Usinagem do Curso de 
Engenharia Mecânica da UNESA do campus Praça XI, de 
acordo com a norma ASTM E8/E8M – 15a [16], mas com 
pequenas modificações em relação ao padrão reduzido. As 
dimensões básicas encontram-se na Fig. 2. Antes dos ensaios 
corrosivos, os CPs foram polidos com lixas d’água, lavados 
com água deionizada, secos e mantidos em dessecador até a 
realização dos ensaios.

Os corpos de prova de Charpy foram fabricados também 
com o aço API 5L Grau B no laboratório de Usinagem da 
Engenharia Mecânica da UNESA do campus Praça XI, de 
acordo com a norma ASTM E23-12c [17]. As dimensões bá-
sicas encontram-se na Fig. 3.

Os corpos de prova padrão CT (tração compacta) para 
ensaio de propagação de trinca de fadiga foram fabricados 
também com o aço API 5L Grau B em empresa contrata-
da, de acordo com a norma ASTM E647-15 [18]. A dimen-
são fundamental (W) é de 48 mm e a espessura de 12 mm, 
conforme mostrado na Fig. 4. É interessante observar que a 
usinagem do entalhe de altura h e do respectivo detalhe C foi 
realizada por meio de eletroerosão a fio de latão.

2.3 Preparação dos Copos de Prova

A retirada dos corpos de prova da chapa do aço API 5L Grau 
B foi feita tanto na direção longitudinal quanto na direção trans-
versal de laminação. A Fig. 5 mostra o esquema adotado.

Os corpos de prova de tração e de Charpy foram prepara-
dos e separados da seguinte maneira:
• CP1 – sem traços de corrosão, na direção  transversal da 

chapa do aço estudado;
• CP2 – sem traços de corrosão na direção longitudinal da 

chapa do aço estudado;
• CP3 – de sentido longitudinal foi submetido a imersão du-

rante 24 horas em solução ácida (HCl);
• CP4 – de sentido longitudinal foi imerso por 24 horas em 

solução ácida com adição de extrato de chá verde;
• CP5 – de sentido longitudinal foi imerso por 24 horas em 

solução ácida com adição de extrato de chá branco; 
• CP6 – de sentido transversal foi submetido a imersão du-

rante 24 horas em solução ácida (HCl);
• CP7 – de sentido transversal foi imerso por 24 horas em 

solução ácida com adição de extrato de chá verde;
• CP8 – de sentido transversal foi imerso por 24 horas em 

solução ácida com adição de extrato de chá branco.

Apenas dois corpos de prova de propagação de trinca de fa-
diga foram preparados e da seguinte forma:
• CP1 – sem qualquer traço de corrosão;
• CP2 – submetido à imersão em solução ácida por 48 horas.

Fig 2: Corpo de prova de tração.

Fig 3: Corpo de Prova de Charpy. Fig 4: Corpo de Prova de Propagação de Trinca de Fadiga.
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3 Experimentos e Resultados

3.1 Ensaios de Tração 

Os ensaios foram realizados na máquina de ensaios uni-
versal EMIC DL 10000, com capacidade de 100 kN. A Fig.6 
mostra um dos CP após a fixação nesta máquina e pronto 
para ser avaliado. Os ensaios foram realizados no Instituto 
Militar de Engenharia (IME).  

 

Fig 6: Corpo de prova fixo na máquina EMIC para o Ensaio de tração

Antes e após a realização dos referidos ensaios de tração, 
os corpos de prova foram pesados em balança digital, porém 
não foi observado qualquer variação significativa. Os resulta-
dos dos ensaios encontram-se resumidos no gráfico da Fig. 7. 
Pode-se observar que os corpos de prova que sofreram ata-
que químico na presença de inibidor apresentaram resultados 
intermediários de limites de resistência (LE e LR) entre os 
CP sem corrosão e os outros com corrosão acentuada. Isto 
ficou bem evidenciado entre os CP 1, 6, 7 e 8, todos extraídos 
da chapa na mesma direção. Apenas quanto ao LE, o CP 7 
apresentou valor 3,83% acima do valor para o CP1, o que é 
insignificante. 

Fig 7: Ensaios de tração do aço API 5L Grau B sem corrosão 
e em meio corrosivo na ausência e presença de inibidores. LE 
– limite de escoamento; LR – limite de resistência e A – alonga-
mento percentual. 

Os valores de alongamento percentual se mantiveram 
num mesmo patamar abaixo da referência emitida no certifi-
cado de inspeção [2], exceção para o CP 8 que teve um valor 
baixo, considerando que sofreu ação de inibidor. As fraturas 
nas superfícies de fratura apresentaram características ma-
croscópicas de falha comuns em materiais dúcteis, do tipo 
taça e cone [20], como mostra a Fig. 8. 

Fig 8: Corpos de prova após fratura no ensaio de tração. 

3.2 Ensaios de Charpy 

Os ensaios de impacto também foram realizados no IME 
na máquina pendular Pantec/Panambra RBSM NS 1135, com 
capacidade de despejar até 300 joules sobre o CP. Seis dos 
CP (1,4,5,6,7,8) não tiveram fratura completa, o que indica a 

Fig 5: Disposição dos CP em relação à chapa de aço.
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necessidade de que o entalhe seja aprofundado, ou que seja 
adotado outro tipo de CP. Os CP podem ser vistos na Fig. 9.

Os resultados obtidos, desconsiderando-se que a fratura 
não tenha sido completa em todos os espécimes, apontaram 
também que os CP (4-L; 5-L; 7-T; 8-T) que sofreram ataque 
químico na presença de inibidor apresentaram resultados in-
termediários entre os CP sem corrosão (1-T; 2-L) e os outros 
(3-L; 6-T) com corrosão acentuada.  Pode-se notar que os 
CP 4-L e 8-T alcançaram níveis de energia superiores aos 
dos CP sem corrosão, extraídos da chapa na mesma direção, 
denotando uma perfeita atuação dos inibidores.

3.2 Ensaios de Propagação de Trinca de Fadiga

O ensaio de propagação de trinca de fadiga não é tão tri-
vial quanto os dois outros [21, 22]. Requer uma experiência 
laboratorial mais aprimorada e equipamento mais sofistica-
do. As máquinas servo-hidráulicas atuais requeridas neste 
ensaio vêm acompanhadas de unidade controladora digital 
acoplada a microcomputador com software dedicado que 
permite a correta realização do ensaio em conformidade com 
a norma [18]. 

Antes do ensaio propriamente é necessário se estimar as 
cargas máxima e mínima e serem fixadas durante a abertura 
de uma pré-trinca que se inicia na ponta do entalhe. Essas 
cargas são aplicadas de forma cíclica nos furos mostrados 

no desenho esquemático do CP, vide Fig. 4. Após a trinca 
inicial, o ensaio inicia em determinada frequência e de forma 
direta ou automática vai-se registrando o tamanho da trinca 
versus o número de ciclos do teste.

Foram realizados dois ensaios apenas no Laboratório de 
H2S, CO2 e Corrosividade (LAH2S) do Instituto Nacional de 
Tecnologia – INT. A máquina servo-hidráulica é da marca 
MTS. Foram adotadas as frequências de 15 Hz para o CP1 
sem corrosão e 30 Hz para o CP2 com traços de corrosão 
decorrentes a exposição na solução ácida ( HCl 1mol / L) por 
48 horas. A razão de cargas foi de 0,1, a carga máxima de 6 
kN e, portanto, a mínima de 0,6 kN.

Estão em andamento mais ensaios de propagação de trinca de 
fadiga no Laboratório de Materiais de Construção e Concreto do 
IME, também em máquina MTS, visando o avanço da pesquisa. 

Os resultados dos dois ensaios estão consolidados na Fig. 
1, onde se pode verificar que as taxas de propagação de trinca 
foram muito semelhantes, ou seja, os coeficientes m da Eq. 3 de 
Paris [21] variaram de 4,5681 para o CP sem corrosão a 4,491 
do CP com traços de corrosão. A perda insignificante de massa 
após a imersão do CP2 foi de apenas 0,53 g, certamente justifica 
o resultado do ensaio. A massa inicial do CP2 era de 295,85 g.

 

    (3)

Fig 9: Corpos de prova após fratura no ensaio de Charpy. Fig 10: Ensaios de Charpy do aço API 5L Grau B sem corrosão 
e em meio corrosivo, na ausência e na presença de inibidores, 
resultados em J (joules). 

Fig 11: Curvas da/dN (m) x DK (MPa√m)
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4. Conclusão
A inclusão de inibidores naturais associados a produtos 

ácidos mostrou-se eficaz na atenuação da redução das pro-
priedades mecânicas do aço API 5L Grau B. Como exemplo 
disto, as operações de limpeza de dutos, para as quais solu-
ções ácidas são requeridas, tornar-se-iam menos agressivas 
ao material e ao meio ambiente.

A identificação dos processos de fratura sob corrosão 
com uso de microscopia eletrônica provavelmente mostrará 
a tendência à fragilização do material, o que também pode 
ser restringido com a aplicação de inibidores verdes ou na-
turais. 

Falhas de materiais metálicos submetidos a processo de 
corrosão fadiga devem ser constantemente estudadas já que 
englobam a maioria das causas de fraturas em componen-
tes estruturais [21]. Em prosseguimento ao presente estudo, 
ensaios e simulações numéricas de propagação de trinca de 
fadiga ao ar em CP submetidos previamente a corrosão, seja 
por imersão em solução ácida ou por introdução em câmara 
salina, na presença e ausência de inibidores, configurar-se-ão 
de grande valia. Estabelecer uma correlação entre os tempos 
de exposição prévia do material em laboratório e na natureza 
a ambientes corrosivos poderá simplificar ensaios de fadiga. 
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RESUMO: Este artigo apresenta uma análise da aplicação das 
principais técnicas de alargamento de banda em antenas de mi-
crofita que possuem um plano de terra contínuo. O artigo visa o 
projeto de antenas para sistemas de comunicações de banda larga 
a serem montadas em superfícies metálicas planas ou ligeiramente 
curvas, como nas laterais de viaturas militares, foguetes e veícu-
los aéreos não tripulados. As técnicas de alargamento de banda 
analisadas se baseiam na introdução de ressonâncias adicionais 
à resposta da antena, tais como o uso de elementos parasitas e 
de fendas, assim como do uso de substratos espessos e de baixa 
permissividade. Como prova de conceito, algumas técnicas são 
aplicadas a uma antena patch retangular simples. Com o auxílio de 
um simulador computacional, os resultados da aplicação dessas 
técnicas são avaliados.

PALAVRAS-CHAVE: Antenas de Microfita. Antenas de Banda Lar-
ga. Técnicas de Alargamento de Banda. Antena Plana.

ABSTRACT: This paper presents an analysis of the main tech-
niques for enhancing the bandwidth of microstrip antennas with 
continuous ground plane. The paper aims at the design of anten-
nas for wide band communication systems to be installed on flat or 
slightly curved metallic surfaces, such as on the sides of military 
vehicles, rockets and drones. The techniques are based on the in-
troduction of additional resonances, such as the use of parasitic 
elements and slots, and the use of thick and low permittivity sub-
strates. As proof of concept, some of the studied techniques are 
applied to an ordinary rectangular patch antenna and, with the aid 
of computer simulation, the results of the applied techniques are 
evaluated.

KEYWORDS: Microstrip Antennas. Broadband Antennas. Broad-
band Techniques. Patch Antenna.

 

1. Introdução
Antenas de microfita são empregadas em diversos equi-

pamentos civis e militares. Com a moderna tecnologia de 
circuitos impressos, elas se tornaram discretas, moldáveis a 
superfícies curvas, de baixo custo e mecanicamente robus-
tas, particularmente quando montadas sobre superfícies rí-
gidas. Podem ser instaladas em aeronaves, satélites, mísseis, 
radares, automóveis, telefones celulares, possuindo assim 
enorme versatilidade.

A principal desvantagem das antenas de microfita está re-
lacionada à sua banda de frequências de operação, que nor-
malmente é estreita nas configurações usuais. A largura de 
banda de uma antena de microfita varia tipicamente de 1 a 5% 
em relação à frequência central. Isso contrasta com larguras de 
banda de 15 a 50% de outras antenas, como dipolos, antenas 
de fendas e antenas em guias de onda do tipo corneta [1].

Para superar as limitações de banda, algumas técnicas de 
projeto podem ser empregadas. Os trabalhos propostos em 
[1], [2], [3] e [4] apresentaram antenas de microfita modifi-
cadas, com bandas aumentadas. Valores de largura de banda 
de antenas patch de microfita de até 70% foram obtidas [2].

Na literatura podem ser encontradas algumas técnicas 
que utilizam modelos tridimensionais, fazendo com que o 
substrato e o patch não sejam montados uniformemente so-
bre a superfície metálica do plano de terra, como aquelas 
que trazem o patch em forma de V ou em forma de cunha 
acima do plano de terra [3]. A antena monopolo planar tam-
bém possui uma característica semelhante, em que o plano 

do patch é perpendicular ao plano de terra [2].
Visando aplicações em Veículos Aéreos Não Tripulados 

(VANT’s), foguetes e blindados, são abordadas neste traba-
lho as técnicas de alargamento de banda que não produzem 
alteração do plano de terra da antena, de forma que a antena 
possa ser facilmente adaptada à superfície do veículo onde 
será instalada. Nestes casos, as camadas de substrato e patch 
são mantidas de forma contígua ao plano de terra.

As principais técnicas de alargamento de banda para pro-
jeto das antenas de microfita de interesse são baseadas em 
um ou mais dos seguintes princípios [5]:

1) Uso de elementos parasitas ou fendas, onde ressonân-
cias são introduzidas de forma que em conjunto com a resso-
nância principal produzam um aumento de banda; e

2) Uso de substratos espessos e de baixa permissividade.

2. Avaliação das Técnicas de Alargamen-
to de Banda

Com base nos princípios elencados das técnicas de alar-
gamento de banda de interesse, são analisados a seguir os 
efeitos dos parâmetros do substrato, dos perfis  (patches) 
modificados e das múltiplas ressonâncias na largura de ban-
da das antenas de microfita.

2.1 Efeitos dos Parâmetros do Substrato na Largura 
de Banda

A largura de banda de uma antena de microfita varia in-
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versamente com seu fator de qualidade Q [2], cuja relação é 
dada por:

    (1)

onde BW é a largura de banda da antena e VSWR é a taxa de 
onda estacionária.

Parâmetros do substrato, tais como constante dielétrica 
(εr) e espessura (h), podem ser variados para gerar diferentes 
valores de Q, e, consequentemente, produzir um aumento na 
largura de banda.

Evidenciou-se em [6], através de medições, que a largu-
ra de banda da antena de microfita cresce monotonicamente 
com o aumento da espessura do substrato e com o decrésci-
mo da constante dielétrica.

Foi mostrado em [1], para uma antena patch retangular, 
que o fator Q aumenta quase linearmente com o aumento de 
εr. Modelando o patch retangular como um capacitor com 
perdas, o aumento em Q é explicado pelo fato de a ener-
gia armazenada aumentar e a potência irradiada diminuir 
com o aumento de εr. Similarmente, quando a espessura do 
substrato é aumentada, o decréscimo na energia armazenada 
diminui o fator Q. Fisicamente, este comportamento ocorre 
porque os campos franjados crescem com o aumento de h e 
a redução de εr.

Assim, com base na Eq. 1, pode-se afirmar que o aumen-
to de h e a redução de εr podem ser usados para alargar a 
banda da antena.

Há, contudo, desvantagens em se utilizar substratos es-
pessos, incluindo a ocorrência de ondas superficiais, que pro-
duzem uma  eficiência de radiação pobre [1].

A radiação de ondas superficiais pode levar a uma de-
gradação do diagrama próximo à direção longitudinal (do 
ingl., end-fire). Adicionalmente, esses tipos de substratos 
com alimentação microstrip possuem maior radiação espúria 
na transição da linha para o patch, onde a largura da linha 
é alterada. No caso de uma alimentação coaxial, a radiação 
também aumenta. Ainda com substratos espessos, uma ali-
mentação com linha coaxial aumenta a reatância indutiva, 
resultando em problemas de descasamento de impedância. 
Modos de ordem superior ao longo da espessura do substrato 
também podem ser gerados, produzindo distorções nos dia-
gramas de radiação e nas características da impedância.

Sempre que possível, busca-se uma solução de compro-
misso entre substrato espesso e permissividade baixa para 
evitar os problemas citados.

2.2 Modelos de Patches Modificados

Alguns modelos de patches têm um fator de qualidade 
inerentemente baixo. Isso ocorre devido à pouca energia 
armazenada próximo ao patch e à alta radiação. Os anéis 
anular, retangular e quadrado, o patch de quarto de onda e 
a antena com fenda em U são alguns exemplos de estruturas 
modificadas [1],[2].

As possibilidades de alteração nos patches das antenas 
para alargamento de banda são inúmeras. Contudo, além dos 
efeitos na banda, outras características elétricas da antena, 
como polarização e ganho, são afetadas [4]. Neste contexto, 
torna-se impraticável definir uma regra geral para a seleção 
do modelo de patch exclusivamente baseada na otimização 
da largura de banda.

Algumas configurações envolvem a adição de fendas res-

sonantes que se acoplam ao patch. Se as frequências de res-
sonância de uma fenda e do patch são próximas, então uma 
banda mais larga pode ser obtida. Entretanto, deve-se atentar 
para a necessidade de que a polarização dos campos radiados 
da fenda e do patch sejam similares, de forma que o diagra-
ma se mantenha estável sobre toda a banda de trabalho.

O principal modelo que utiliza fendas ressonantes é o da 
antena com fenda em U [7], como mostrado na Fig. 1. Uma 
fenda ressonante com formato em U é cortada simetricamen-
te ao redor do centro do patch. Neste caso, a frequência de 
ressonância do patch muda levemente em comparação com 
a frequência de ressonância da fenda. A fenda em U pode ser 
inserida em patches retangulares, circulares e triangulares 
[3]. Substratos espessos e de baixa permissividade são nor-
malmente utilizados nestas antenas, sendo o ar um excelente 
meio para esse tipo de técnica.

Fig 1: Geometria da antena patch retangular com fenda em U.

A fenda provê uma capacitância que compensa a indutân-
cia introduzida pela sonda da linha coaxial [5]. Ela também 
introduz uma ressonância adicional que, como discutido an-
teriormente, em conjunto com a ressonância principal, altera 
a resposta de banda. Uma desvantagem é que, nas frequên-
cias limites da banda, a polarização cruzada é alta [5]. Em [8] 
é apresentado um desenvolvimento de um roteiro de projeto 
aproximado para antenas com fendas em U. Em outro exem-
plo [3], foi obtida uma banda de 27,5% em torno de 1815 
MHz.

Utilizando um modelo no formato da letra E em vez de U 
resulta em uma resposta em banda similar à apresentada para 
a fenda em U [3]. A Fig. 2 apresenta a geometria da fenda em 
E para uma antena patch retangular. O patch com fenda em E 
é formado pela inserção de um par de fendas largas na borda 
do patch. Esta configuração pode ser aplicada em antenas 
com patches retangulares, circulares ou triangulares.

Resultados apresentados em [9] demonstraram que este 
tipo de antena pode alcançar larguras de banda de 24,8% em 
torno de 1644 MHz. Também foi concluído que o compri-
mento l da fenda deve ficar entre 0,7 e 0,85L, e o espaça-
mento entre as bordas externas das fendas (2w1 + w2) em 
aproximadamente 0,27W (com a notação das variáveis mos-
trada na figura). Foi observado que dois modos ressonantes 
adjacentes são excitados, o que leva a um aumento da largura 
de banda. Esta característica é similar à observada na antena 
com fenda em U.

Avaliações foram feitas por [10] com a antena circular 
com fenda em E, alcançando uma banda de 35,6% em torno 
de 1,8 GHz. A técnica consiste de uma alimentação acopla-
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da de forma capacitiva. Para esta antena, um grupo de três 
modos ressonantes adjacentes é excitado com um bom casa-
mento de impedância, proporcionando banda larga. O ganho 
máximo para este tipo de antena é em torno de 7,9 dBi, com 
uma variação dentro da banda de menos de 1,4 dB.

Fig 2: Geometria da fenda em E para um patch retangular.

Além dos modelos dos patches, as sondas coaxiais que 
alimentam a antena também podem ser modificadas. Na Fig. 
3, o condutor central da sonda é dobrado, formando um L. 
O braço horizontal da sonda em L introduz uma capacitân-
cia que compensa a indutância introduzida pela sonda. Essa 
estrutura também introduz uma ressonância adicional. Mais 
de 30% de banda pode ser alcançado com o ar como subs-
trato ou com um material espumoso com espessura de 0,1 
do comprimento de onda da frequência central da banda [5]. 
Similarmente ao caso da fenda em U, a polarização cruzada 
desta configuração é alta nos limites da banda. O esquema 
não é muito adequado para substratos sólidos.

Fig 3: Alimentação com sonda em L.

2.3 Configurações com Multirressonadores Planares

Na técnica de multirressonadores planares, somente um 
patch é alimentado e os demais são acoplados como para-
sitas. O acoplamento entre os múltiplos ressonadores pode 
ser feito usando um pequeno espaçamento entre os patches 
ou conectando-os diretamente através de uma fina linha mi-
crostrip. Em alguns casos, um acoplamento híbrido é utiliza-
do. Patches com formas retangular, circular, semicircular e 
triangular (equilateral ou isósceles) têm sido usados no aco-
plamento, produzindo larguras de banda de 5 a 20% para um 
VSWR ≤ 2 [2].

O mecanismo do acoplamento parasita para alarga-
mento de banda pode ser explicado considerando que um 
patch colocado próximo ao patch alimentado é excitado 
através do acoplamento entre os dois. Tal patch é deno-
minado de patch parasita. Se as frequências de ressonân-
cias f1 e f2 desses patches são próximas, então uma banda 

larga é produzida, como ilustrado na Fig. 4. O VSWR de 
entrada total será a superposição das respostas individuais 
dos dois ressonadores. Se a banda de um patch individual 
é estreita, então a diferença entre f1 e f2 deve ser pequena. 
Caso contrário, a diferença entre as duas frequências pode 
ser maior para produzir uma banda total mais larga.

Fig 4: VSWR de dois ressonadores acoplados (linhas azuis), 
produzindo uma maior largura de banda (linha preta).

Uma antena de microfita retangular excitada no modo 
fundamental TM10 tem uma variação de meio comprimento 
de onda (λ/2) no campo ao longo de seu comprimento e tem 
um campo uniforme ao longo de sua largura [2]. As bordas 
ao longo da largura e do comprimento da antena retangu-
lar são as bordas radiantes e não-radiantes, respectivamente. 
Dois patches acoplados por espaçamento ao patch principal 
ao longo das bordas radiantes podem produzir uma largura 
de banda 5,1 vezes aquela de um simples patch retangular, 
enquanto que se o acoplamento for ao longo das bordas não-
-radiantes, podem produzir largura de banda de 4 vezes a 
obtida com um patch simples [1]. Um ou dois elementos pa-
rasitas podem ser colocados ao longo das bordas do patch 
alimentado.

A Fig. 5 mostra o acoplamento por espaçamento de uma 
configuração com multirressonadores. Na figura, x é a distân-
cia do ponto de alimentação com relação ao centro do patch, 
e s é o espaçamento do patch parasita ao patch alimentado.

Fig 5: Configuração com multirressonadores acoplados por es-
paçamento com dois parasitas ao longo das bordas radiantes.

Para o caso do acoplamento nas bordas radiantes, o patch 
parasita é excitado devido ao acoplamento com os campos 
franjados ao longo da largura do patch alimentado. Para 
ocorrer o casamento de impedância com perda de retorno 
maior que 10 dB em banda larga é necessário ajustar os 
parâmetros constitutivos da antena, otimizando-os para um 
melhor resultado [2]. Quando somente um patch parasita 
é utilizado, à medida que a frequência aumenta dentro 
da banda, o feixe de máximo do diagrama de radiação se 
desloca da direção transversal à antena e o diagrama torna-
se assimétrico em relação a essa direção. Para obter um 
diagrama simétrico na direção transversal, patches parasitas 
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idênticos devem ser acoplados em ambas as bordas radiantes 
do patch alimentado.

Além das configurações com parasitas nas bordas ra-
diantes ou nas bordas não-radiantes do patch excitado, 
também há a possibilidade de inserir patches parasitas nas 
quatro bordas do patch excitado [2]. Neste caso, os patches 
são construídos com larguras iguais, entretanto com com-
primentos diferentes, fazendo com que suas frequências de 
ressonância sejam diferentes, porém próximas, para produ-
zir maior largura de banda.

Apesar de produzir alargamento de banda, o uso de 
multirressonadores planares também possui algumas des-
vantagens, como o aumento do tamanho da antena no plano 
do patch, assim como a geração de um diagrama de radia-
ção com comportamento instável sobre a banda em alguns 
casos [2].

2.4 Configurações em Multicamadas

Outra configuração possível de uso de múltiplos ressona-
dores para alargamento de banda consiste no empilhamento 
dos patches em multicamadas. Isto aumenta a altura total da 
antena, mas o tamanho na direção planar permanece inalte-
rado. Tal configuração é bastante atrativa para elementos de 
conjuntos de antenas.

Com base no mecanismo de acoplamento, essas antenas são 
classificadas como de acoplamento eletromagnético ou de aco-
plamento por abertura [2]. As configurações em multicamadas 
podem produzir bandas de 70% para um VSWR ≤ 2, com peque-
na variação do diagrama de radiação sobre a banda.

A Fig. 6 mostra duas configurações básicas de uma 
antena com acoplamento eletromagnético. O patch 
inferior é alimentado com uma linha coaxial e o patch 
superior é excitado por acoplamento eletromagnético. 
Os patches podem ser fabricados em diferentes camadas, 
separadas por um espaçamento de ar ou de um material 
espumoso (do ingl. foam material). Este espaçamento é 
introduzido para aumentar a largura de banda da antena. 
Na configuração normal, mostrada na Fig. 6(a), o patch 
parasita está sobre o lado superior do substrato. Na 
configuração invertida, da Fig. 6(b), o patch parasita está 
sobre o lado inferior do substrato superior. Neste caso, a 
camada dielétrica superior também atua como protetora 
do ambiente. As dimensões da antena são otimizadas 
para que as frequências de ressonância dos dois patches 
estejam próximas para produzir uma banda larga. Este 
conceito é aplicável a qualquer modelo de patch [2].

Antenas com acoplamento eletromagnético com duas ou 
três camadas de patches (retangular, circular ou triangular) 
proveem uma largura de banda de impedância de 10 a 30% 
para um VSWR ≤ 2. O aumento de banda é conseguido com 
o aumento da altura resultante da antena, com a diminuição 
na constante dielétrica efetiva (compondo o meio entre os 
dois patches com ar ou espuma) e com o efeito dos multir-
ressonadores.

Fig 6: Antenas de microfita com acoplamento eletromagnético 
em multicamadas: configurações (a) normal e (b) invertida.

Outra possibilidade é alimentar o patch superior por uma 
sonda coaxial passando através do patch inferior (o patch 
inferior não é conectado diretamente à sonda). Um pequeno 
orifício é feito ao redor da sonda de alimentação no patch 
inferior. O patch intermediário é excitado através do aco-
plamento eletromagnético que surge da sonda e do patch 
superior. Uma alimentação com linha microstrip acoplada 
eletromagneticamente ao patch também pode ser utilizada. 
Nesta configuração, a linha de alimentação microstrip pode 
ser fabricada sobre uma fina camada de substrato com alta 
constante dielétrica, de forma a reduzir a radiação da alimen-
tação. O patch superior pode ser produzido sobre um subs-
trato espesso com baixa constante dielétrica, para alargar a 
banda. A inexistência de conexão entre a alimentação e o 
patch é uma vantagem desta configuração. Adicionalmente, 
um pequeno desalinhamento entre o patch e a alimentação 
produz pouca alteração nas características da antena, ao con-
trário do caso da alimentação coaxial.

Similarmente ao acoplamento eletromagnético, o acopla-
mento por abertura é outra forma de alimentação de um pa-
tch ressonante. A antena consiste de dois substratos separados 
por um plano de terra com uma abertura. O substrato superior 
contém o elemento radiante, e o substrato inferior contém a 
linha de alimentação microstrip. A pequena abertura no plano 
de terra permite o acoplamento da linha microstrip em aberto 
para o patch radiante. Com a otimização de seus parâmetros 
construtivos, incluindo as dimensões da abertura, uma largura 
de banda próxima a 70% pode ser alcançada [2].

3. Avaliação Computacional das Técnicas 
Apresentadas

A seguir são apresentados os resultados das simulações 
de antenas de microfita com as técnicas de alargamento de 
banda descritas anteriormente. São estudos de caso que per-
mitem explorar suas características, aplicabilidades, vanta-
gens e desvantagens. As técnicas são aplicadas em antenas 
originalmente de banda estreita.

Os projetos das antenas são iniciados com a determinação 
de valores iniciais de seus parâmetros construtivos a partir de 
equações disponíveis na literatura. Após isso, aplica-se a téc-
nica de alargamento de banda em conjunto com um método 
de otimização de forma a se alcançar o objetivo desejado. 
Em todos os casos, uma perda de retorno maior que 10 dB 
na faixa de frequência de operação da antena é almejada. O 
aplicativo CST Microwave Studio® foi utilizado em todas as 
simulações para esse propósito.

3.1 Antena com Fenda em U

Como discutido, a inserção de fendas em antenas de mi-
crofita faz com que novas ressonâncias surjam com o aco-
plamento com o patch original. A fenda em U é utilizada 
principalmente com substratos espessos, proporcionando um 
melhor resultado em termos de banda.

Utilizando as equações apresentadas por [4] para uma an-
tena com fenda em U, onde se deseja, como exemplo, uma 
frequência central de 2,55 GHz, obtém-se, após otimização, 
uma banda de 24,2%. A Fig. 7 mostra o resultado obtido, 
onde pode-se notar a inserção de uma nova ressonância devi-
da à fenda em U. Uma antena de microfita retangular simples 
com as características físicas semelhantes apresenta, normal-
mente, bandas que variam de 1 a 5%, como discutido ante-



RMCT VOL.34 Nº2 2017 49REVISTA MILITAR DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

riormente. Sua resposta, para a mesma frequência central, 
está inclusa na Fig. 7.

No processo de otimização, as dimensões do patch proje-
tado inicialmente para a frequência desejada em uma antena 
simples (43,03 x 34,4 mm2) são alteradas com a inserção da 
fenda, de forma a se ajustar a frequência central da antena. 
Na comparação das respostas da Fig. 7, apesar de se tratar 
da mesma antena base, a antena final tem as dimensões leve-
mente alteradas (56,45 x 33,9 mm2).

Fig 7: Comparação de S11 em função da frequência para antena 
com fenda em U e antena simples na mesma frequência central.

Segundo [4], existe um limite inferior para a espessura 
do substrato abaixo do qual a operação em banda larga é im-
provável. A literatura apresenta uma fórmula prática para se 
obter um valor inicial dessa espessura, dada pela Eq. 2:

    (2)

Observa-se que esse principio de alargamento de banda 
requer que a antena tenha substrato espesso, o que não é prá-
tico com materiais diferentes do ar, pois isso aumentaria o 
perfil da antena, seu peso e certamente seu custo de fabrica-
ção. Substratos comerciais possuem espessura em torno de 2 
mm ou menos, havendo assim a necessidade de empilhá-los 
para obter-se espessuras maiores. Vale mencionar que, no 
presente caso de estudo, a espessura calculada para a antena 
foi de 8,58 mm. Com o ar como substrato, esse problema 
deixa de existir. Em contrapartida, é preciso desenvolver 
uma estrutura dielétrica que sustente a camada do patch so-
bre o plano de terra, o que pode tornar a antena mais vulnerá-
vel a condições operacionais, dependendo de sua aplicação.

3.2 Uso de Multirressonadores Planares

O uso de multirressonadores planares é exemplificado 
com uma antena de microfita retangular, com um substra-
to de teflon (εr=2,1) com altura do dielétrico h = 1,63 mm. 
Utiliza-se uma alimentação por conexão coaxial.

O projeto parte de uma antena de microfita retangular sim-
ples, sem nenhuma modificação. A antena possui comprimento 
L = 35,07 mm e largura W = 39,43 mm. Com essas dimensões 
de patch e substrato, obtém-se o resultado da linha tracejada da 
Fig. 8. A frequência de ressonância projetada é de 2,75 GHz.

Foram feitos, então, sucessivos testes com o objetivo de 
aumentar a largura de banda dessa antena. Primeiramente 
foram colocados patches parasitas nas bordas radiantes do 
patch alimentado e, com essa configuração, obteve-se uma 
banda de 5,53%, contra 1,12% da antena simples. Referindo-
-se à Fig. 5, o espaçamento s entre os patches é de 2,5 mm e 

o comprimento L1 dos patches parasitas é de 33,5 mm. Esse 
resultado pode ser observado na Fig. 8.

Fig 8: S11 de uma antena de microfita retangular com e sem 
aplicação da técnica de multirressonadores com dois parasitas 
ao longo das bordas radiantes do patch alimentado.

Com o intuito de aumentar mais a banda da antena, a técni-
ca da inserção de multirressonadores foi novamente aplicada, 
desta vez com quatro parasitas com comprimento de 32 mm 
cada, dispostos nos quatro lados do patch alimentado. O espa-
çamento do patch alimentado com os parasitas da horizontal 
foi de 2,5 mm e com os parasitas na vertical de 0,489 mm. A 
banda foi ampliada para 8,54% com essa técnica. Além disso, 
a resposta foi deslocada para a direita no gráfico com relação 
à frequência de ressonância original da antena simples (Fig. 
9), fato este que pode ser superado com um simples ajuste do 
comprimento e da largura do patch alimentado.

Fig 9: S11 de antena retangular simples e da mesma antena com 
a aplicação da técnica de multirressonadores com quatro para-
sitas ao longo das bordas do patch alimentado.

De acordo com as considerações sobre os efeitos dos parâ-
metros do substrato na largura de banda, quanto maior a altura h 
do substrato, maior a banda da antena. Partindo dessa premissa, 
dobrando-se a altura do substrato em questão com os quatro para-
sitas, obteve-se uma largura de banda ainda maior como mostra-
do na Fig. 10. Com essa configuração, a largura de banda passou 
para 12,74%. Neste caso fez-se uso de duas abordagens diferentes 
de forma simultânea com o intuito de alargar a banda da antena.

Apesar de atender o objetivo principal de alargamento de 
banda, essa configuração torna-se não adequada em casos onde 
não se tem disponível uma grande área para instalação da antena, 
visto que a antena mais que dobra de tamanho em cada dimensão 
do plano, quando comparado à antena simples.

Fig 10: S11 de antena retangular simples e da mesma antena 
com a aplicação da técnica de multiressonadores com quatro 
parasitas ao longo das bordas do patch alimentado dobrando-

-se a espessura do substrato.
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3.3 Antena com Acoplamento por Abertura e Para-
sita Empilhado

Para essa técnica, foi projetada uma antena com ali-
mentação por acoplamento por abertura e mais um patch 
parasita empilhado sobre o alimentado. O substrato da an-
tena original foi o Rogers 5880 com permissividade igual 
a 2,2 e espessura 1,57 mm. O patch apresentou dimensões 
de 49x53 mm2. O patch parasita de dimensões 81x65 mm2, 
tinha como substrato o ar com espessura de 10 mm. Essa 
configuração é mostrada por [1]. A largura de banda da an-
tena sem o patch parasita, com apenas uma alimentação por 
abertura, é de 1,36%. Quando o patch parasita é inserido, 
a banda passa para 18,49%. A Fig. 11 mostra estes resulta-
dos. Essa antena representa uma excelente alternativa para 
situações em que seja necessário manter a área inalterada, 
largura x comprimento do patch, após aplicação da técnica 
de alargamento. Porém, um substrato de ar não é de simples 
construção para o patch parasita, pois necessita de postes 
dielétricos para sustentação, o que gera limitações de ordem 
estrutural, como discutido anteriormente.

Fig 11: S11 de uma antena retangular simples com alimentação 
por abertura e com a inserção de um patch parasita empilhado.

4. Conclusão
A antena de microfita, apesar de inúmeras vantagens, 

possui como principal característica uma operação em banda 
estreita, que limita a sua aplicação nos sistemas de comu-
nicações atuais. Entretanto, verifica-se que, com o uso de 
técnicas de alargamento de banda, este problema pode ser 
contornado, transformando a antena de microfita em um bom 
elemento radiante também em bandas relativamente largas.

Com vistas a aplicações em VANTs, foguetes e blinda-
dos, restringiu-se a análise às principais técnicas de alar-
gamento de banda para antenas de microfita montadas em 
superfícies metálicas contínuas. Dependendo das especifi-

cidades da aplicação desejada para a antena, uma ou outra 
técnica deve ser aplicada.

As técnicas de alargamento de banda foram analisadas 
através de simulações no CST, com base no coeficiente de 
reflexão (S11), onde pôde-se avaliar as características, apli-
cabilidades, vantagens e desvantagens de cada técnica.

A técnica de multirressonadores planares mantém a al-
tura original da antena, adicionando-se parasitas no mesmo 
plano do patch principal. Contudo, esta técnica aumenta a 
área da antena, podendo tornar sua instalação inviável, de-
pendendo da aplicação.

A técnica em multicamadas, que apresenta parasitas em-
pilhados sobre a antena original, consegue manter a área uti-
lizada originalmente por uma antena simples, porém aumen-
ta a altura da antena. Se essa dimensão for crítica no sistema 
a ser aplicado, a técnica não deverá ser utilizada.

Caso qualquer dimensão da antena, seja altura ou área, 
não possa ser aumentada no sistema, recomenda-se a aplica-
ção de técnicas de modificação do modelo do patch, particu-
larmente com a inserção de fendas.
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Controle nebuloso de músculo pneumático 
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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. 

PALAVRAS-CHAVE: Controle. Músculo Pneumático. Válvulas on-off.

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.

KEYWORDS: Control. Muscle Pneumatic Actuator. On-off valves..

 
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
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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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RESUMO: Neste trabalho foram empregadas técnicas de prob-
lemas inversos para estimar os parâmetros da suspensão de um 
veículo leve. Experimentos de campo foram realizados, sendo 
medidas a aceleração vertical e a aceleração angular do chassi. 
Um modelo de meio carro foi empregado, considerando suspen-
sões lineares, com rigidez e fator de amortecimento constantes. 
O modelo considera apenas a dinâmica vertical do veículo. Os 
métodos de otimização Particle Swarm Optimization (PSO) e Gra-
diente Conjugado (GC) foram utilizados na solução do problema 
inverso de estimativa de parâmetros. A função objetivo foi definida 
pela norma euclidiana dos erros entre os dados experimentais e os 
resultados numéricos simulados. Os desempenhos do PSO e do 
GC foram avaliados, permitindo a comparação entre um método 
estocástico e um determinístico, bem como a viabilidade da abor-
dagem de problema inverso proposta. 

PALAVRAS-CHAVE: Suspensão Veicular. Dinâmica Veicular. 
Problema Inverso. PSO. Gradiente Conjugado.

ABSTRACT: In this work inverse problems techniques were em-
ployed to estimate suspension parameters of a light vehicle. Field 
experiments were performed, being measured the vertical accel-
eration and pitch acceleration of the chassis. A half car model was 
adopted, considering linear suspensions, with constant stiffness 
and damping factor. The model considers only the vertical vehicle 
dynamics. The optimization methods Particle Swarm Optimization 
(PSO) and Conjugate Gradient (GC) were used to solve the inverse 
problem. The objective function was defined by the Euclidean norm 
of the errors between experimental data and numerical simulation 
results. PSO and GC performances were evaluated, permitting the 
comparison between a stochastic and a deterministic method, as 
well as the viability the proposed inverse problem approach.

KEYWORDS: Vehicle Suspension. Vehicle Dynamics, Inverse 
Problem. PSO. Conjugate Gradient.

 

1. Introdução
No projeto de veículos as questões de segurança e con-

forto são cruciais. Neste sentido, a dirigibilidade e as vibra-
ções provenientes do terreno e de sistemas veiculares como 
o motor são relevantes [1]. 

A vibração transmitida do veículo para o passageiro está 
diretamente ligada ao conforto. Os níveis de vibração devem 
ser mantidos em níveis aceitáveis de forma a garantir boas 
condições de conforto, porém mantendo boas condições de 
dirigibilidade e segurança.

O sistema de suspensão é fundamental para garantir a se-
gurança e o conforto, influenciando o nível de vibração no 
interior do veículo. O desempenho de uma suspensão pode 
ser avaliado de maneira experimental ou por meio de mo-
delos computacionais. Os elevados custos dos testes expe-
rimentais têm impulsionado o aprimoramento das técnicas 
numéricas na simulação veicular. Portanto, as simulações 
computacionais têm se tornado ferramentas importantes no 
projeto dos sistemas veiculares dentre os quais pode ser des-
tacado o sistema de suspensão. Neste contexto, estudos de 
otimização e de identificação de parâmetros tem contribuído 
para o aperfeiçoamento dos sistemas automotivos.

[2] otimizou um sistema de suspensão passivo, usando 
simulações de um modelo de ¼ de carro desenvolvido com o 
software Matlab/Simulink. [3] propôs uma rotina de identifi-
cação chamada Identificação de Tempo Contínuo do Sistema 
(CT SysId), baseado no Método Previsor-Corretor (MPC), 

para encontrar os parâmetros da suspensão, com auxílio 
do software Car Marker. [4] fez a análise de um sistema de 
suspensão MacPherson, estimando os seus parâmetros com 
o uso da Estratégia da Matriz de Covariância Adaptativa-
-Evolucionária (CMA-es), o qual é um algoritmo não-linear 
de otimização que aplica técnicas de estatística ao processo 
iterativo a fim de minimizar a função objetivo. [5] descreveu 
um modelo veicular com 8 Graus de Liberdade (GL), consi-
derando: o deslocamento vertical do acento, o deslocamento 
vertical do chassi, os ângulos de pitch e de roll do chassi, e 
o deslocamento vertical da massa não-suspensa. Os métodos 
de Particle Swarm Optimization (PSO) e Sequential Quadra-
tic Programming (SQP) foram utilizados para otimizar os pa-
râmetros da suspensão. [6] fez a estimativa do ângulo de roll 
de um veículo por meio de um algoritmo recursivo de míni-
mos quadrados e um observador móvel de ordem elevada, 
com uma técnica de reconstrução de incerteza. Ele utilizou 
o software Car Marker para obter as medições pseudo-ex-
perimentais. De forma mais abrangente, [7] identificou um 
conjunto de 26 parâmetros (simbólicos) dinâmicos de base, 
em substituição ao padrão de 52 parâmetros dinâmicos de 
um sistema de suspensão MacPherson.

O fator comum entre todos os estudiosos mencionados é 
a utilização de algum tipo de simulação numérica para esti-
mar ou otimizar os parâmetros desconhecidos do sistema em 
estudo. [8] realizou a estimativa das forças verticais, defle-
xão da suspensão, posição do Centro de Gravidade (CG), e 
aceleração vertical de um veículo leve, fazendo uso de méto-
dos de mínimos quadrados e de observador móvel de ordem 
elevada. Dados experimentais foram medidos por meio de 
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sensores instalados em um veículo durante a realização de 
testes em laboratório, e em seguida comparados com valores 
estimados. [9] realizou a estimativa de parâmetros por uma 
abordagem de matriz inversa no domínio da frequência. Os 
resultados experimentais foram obtidos a partir de um teste 
com um modelo veicular em escala em uma plataforma de 4 
apoios, e foram posteriormente comparados com os parâme-
tros estimados.

Neste trabalho, experimentos de campo foram realizados 
em um veículo Toyota Hilux, equipado com sensores automo-
tivos da Racelogic/VBOX. Os dados obtidos foram compara-
dos com os resultados de simulações numéricas. Estas simula-
ções da dinâmica vertical do veículo utilizaram um modelo de 
meio carro implementado em Matlab/Simulink. Técnicas de 
problema inverso foram utilizadas, empregando os métodos 
Particle Swarm optimization (PSO) e Gradiente Conjugado 
(GC) para estimar os parâmetros da suspensão do veículo.

2. Testes experimentais
Medições foram realizadas em uma Pick-up Toyota Hi-

lux com tração 4x2. O veículo foi equipado com um sensor 
automotivo do tipo Inertial Measurement Unit (IMU) da Ra-
celogic/VBOX, posicionado no seu CG. A Tab. 1 apresenta 
alguns parâmetros do veículo utilizado nos testes, onde l é a 
distância entre os eixos, a

1
 e a

2
 são as distâncias do CG para 

o eixo dianteiro e o traseiro, respectivamente, hCG é a altura 
do CG, e  r

p
 é o raio dinâmico do pneu.

Tabela 1: Parâmetros da Toyota Hilux. 
Parâmetro  Valor
Massa suspensa 2570 kg
Massa não-suspensa 40 kg
l 3,085 m
a

1
1,49483 m

a
2

1,59017 m
h

CG
0,95154 m

r
p

0,32 m

Na realização dos testes, o veículo transpõe um obstáculo 
com perfil trapezoidal, conforme exposto na Fig. 1. Consi-
dera-se que o veículo está sempre trafegando a velocidade 
constante de 20 km/h. Enquanto o automóvel transpassa o 
obstáculo (quebra-molas trapezoidal) com os dois eixos, são 
realizadas medições de aceleração vertical e velocidade an-
gular de pitch do CG.

Fig. 1 – Dimensões (m) do obstáculo utilizado nos testes.

As medições obtidas, no teste experimental, para a acele-
ração vertical do centro de gravidade podem ser observadas 
na Fig. 2, enquanto a Fig. 3 representa os valores de veloci-
dade angular de pitch do CG ao longo do tempo.  

Nas Fig. 2 e 3, devido à grande sensibilidade do sensor 
IMU, as medições apresentam elevado nível de ruído. As-
sim, um Filtro de Média Variável (FMV) foi utilizado a fim 
de atenuar este problema.

Fig. 2 – Aceleração vertical do CG com filtro FMV.

Fig. 3 – Velocidade angular de pitch do CG com filtro FMV.

O FVM considera 4 pontos, posteriores e anteriores, a 
cada ponto para calcular o valor médio em cada instante de 
tempo.

Estes dados filtrados foram utilizados como medições 
experimentais para a aplicação das técnicas de resolução de 
problemas inversos.

3. Modelo computacional do veículo
 Um modelo de meio carro com 4 GL em Matlab/Si-

mulink foi desenvolvido, considerando apenas a dinâmica 
vertical. O modelo se baseou no conceito de fluxo de po-
tência, onde as variáveis de entrada e saída dos subsistemas 
são forças e velocidades, e o acoplamento destes conjuntos 
deve respeitar a compatibilidade das entradas e saídas. Tal 
conexão é feita por meio de Grafos de Ligação, de forma que 
sistemas complexos podem ser divididos em subsistemas 
simplificados, sempre respeitando a relação de causa/efeito 
entre os módulos [10].

A Fig. 4 mostra os principais componentes do veículo: 
uma massa suspensa representa o chassi; os sistemas de sus-
pensão dianteiro e traseiro; e as massas não suspensas, re-
presentando os conjuntos roda/pneu. A excitação de base que 
atua em cada pneu também é representada no modelo.

Na abordagem de fluxo de potência, a base do pneu sofre 
excitação do quebra molas trapezoidal, conforme a Eq. 1. 
Nesta equação, h é a altura, v é a velocidade do veículo, a 
qual é constante igual a 20 km/h, t é o tempo de simulação, e 
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d
0
 é a distância para que o veículo alcance o obstáculo. d é o 

comprimento total de 1,78 m, d
r1

 é o comprimento da rampa 
de entrada, e d

r3
 o da rampa de saída, enquanto d

r2
 é o com-

primento da parte horizontal no centro do obstáculo.

Fig. 4 – Modelo de meio carro em diagrama de blocos.

 (1)

Os módulos de excitação fornecem uma velocidade ver-
tical para cada pneu, a qual em conjunto com a velocidade 
vertical resultante da equação de movimento da roda, pode 
ser multiplicada pela rigidez do pneu para calcular a força 
exercida pelo pneu. Esta força atua como entrada no bloco 
da roda, que também tem como entrada a força exercida, na 
direção oposta, pelo sistema de suspensão, e onde é obtida a 
velocidade da roda como resultante de sua equação de mo-
vimento. Conforme explicado, essa velocidade atua como 
variável de entrada para o bloco do pneu, fechando o ciclo 
do primeiro subsistema, que pode ser observado na Fig. 5.

Fig. 5 – Bloco do conjunto roda/pneu dianteiro.

Seguindo o fluxo da potência, o bloco do conjunto roda/
pneu tem como saída a velocidade vertical da roda, como foi 
mencionado anteriormente, que juntamente com a velocida-
de vertical produzida pelo chassi, vão atuar como variáveis 
de entrada para o bloco do sistema de suspensão. A saída 
produzida por este sistema é a força exercida pela suspensão 
que, por sua vez, atua como entrada nos blocos do conjunto 
roda/pneu e do chassi. Tal força é calculada considerando a 
rigidez da mola e o coeficiente de amortecimento da suspen-

são, para cada um dos eixos, como pode ser observado na 
Fig. 6.

Fig. 6 – Bloco da suspensão dianteira.

Na Fig. 7 pode-se observar o primeiro nível do subsiste-
ma do chassi, onde, conforme explicado anteriormente, as 
variáveis de entrada são as forças verticais exercidas pelas 
suspensões dianteira e traseira, e as de saída são as veloci-
dades verticais dos pontos de ancoragem da suspensão no 
chassi.

Fig. 7 – Primeiro nível do bloco do chassi.

A Fig. 8 mostra o subsistema do chassi em um segun-
do nível. Um importante conceito, denominado Matriz de 
Vínculos Cinemáticos, é utilizado nesta etapa. É represen-
tado pelo subsistema TETA C, e é onde são estabelecidos os 
vínculos cinemáticos entre as entradas e saídas [10]. Neste 
subsistema, as entradas são as forças exercidas pelas suspen-
sões, além da velocidade vertical, do ângulo e da velocidade 
angular de pitch do CG do veículo. Como saídas serão cal-
culadas as velocidades verticais dos pontos de ancoragem da 
suspensão no chassi, e os somatórios de força no eixo Z, e de 
momento no eixo Y do chassi do veículo.

Fig. 8 – Segundo nível do bloco do chassi.

Estes somatórios de força e momento atuam como entra-
da para o bloco da equação de movimento do veículo, e vão 
fornecer os meios necessários para o cálculo da velocidade e 
aceleração vertical, e também da velocidade angular de pitch 
do CG. A velocidade angular atua como entrada do subsiste-
ma G, que é responsável por atualizar o valor do ângulo de 
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pitch do chassi a ser usado no bloco TETA C.
Assim sendo, a principal vantagem da utilização do sof-

tware Matlab/Simulink no processo de modelagem compu-
tacional, é a possibilidade de dividir a estrutura complexa 
de um modelo de meio carro em subsistemas simplificados, 
desde que as compatibilidades cinemáticas e as relações de 
causa e efeito dos sistemas dinâmicos sejam respeitadas. 

4. Problemas inversos
Os problemas inversos visam à estimativa de parâmetros 

ou funções, a partir de dados experimentais ou pseudo-expe-
rimentais, baseando-se na minimização do desvio entre a so-
lução de referência e a calculada. Logo, o problema inverso 
muitas vezes é abordado como um problema de otimização. 
Os métodos de otimização podem ser classificados em de-
terminísticos e estocásticos. O método do Gradiente Con-
jugado é um método determinístico e o PSO é um método 
estocástico. Os métodos determinísticos, em geral, exigem 
o cálculo do gradiente da função objetivo, enquanto os esto-
cásticos precisam apenas do valor da função objetivo, porém 
avaliada em cada elemento de uma população de possíveis 
soluções para o problema inverso.

4.1 Função objetivo

A função objetivo se baseia na norma euclidiana dos er-
ros entre os dados experimentais e os provenientes da simu-
lação numérica, conforme Eq. 2.

                                  (2)

Onde    são a velocidade angular de pitch 
e a aceleração vertical do chassi proveniente dos dados ex-
perimentais, enquanto   são os resultados de si-
mulação do modelo computacional. n é o número de dados 
experimentais considerados, o qual no presente trabalho é 
igual a 153.

4.2 Critério de parada

O critério de parada é definido pela Eq. 3, onde a diferen-
ça entre o valor da função objetivo em duas iterações conse-
cutivas é menor que uma tolerância de 10-5.

   (3)

O resultado é obtido após o critério de parada ser atingi-
do por 20 vezes ou o número máximo de 2000 iterações ser 
alcançado.

4.3 Particle Swarm Optimization (PSO)

O PSO é um método evolucionário, inspirado no com-
portamento social das espécies. Tal metodologia foi criada 
por Russel Eberhart e James Kennedy em 1995 [11-15]. A 
ideia original surgiu a partir da observação de um bando de 
pássaros em busca de um lugar para fazer seus ninhos. Quan-

do o fator individualidade se torna mais relevante, a busca 
por lugares alternativos também aumenta. No entanto, se a 
individualidade se torna muito proeminente, o melhor lugar 
para o estabelecimento dos ninhos pode nunca ser encontra-
do. Por outro lado, quando o fator sociabilidade é eviden-
ciado, cada indivíduo considera mais a experiência dos seus 
vizinhos na sua tomada de decisão, mas se este fator ressal-
tar demais, todos os indivíduos podem vir a convergir para 
o primeiro local relevante encontrado, o que possivelmente 
será um mínimo local da função, de forma que o desejado 
mínimo global nunca será atingido.     

Neste trabalho, é adotado o método de PSO em sua forma 
clássica [11]. Portanto, ao longo do processo iterativo, cada 
partícula possui uma posição e uma velocidade característi-
ca. A Eq. 4 representa a função de atualização da velocida-
de da partícula, onde o primeiro termo representa o fator de 
inércia, o segundo o conhecimento individual, e o terceiro 
representa a experiência coletiva.

    (4)

Na Eq. 4, e  são, respectivamente, os parâmetros inercial e 
de aprendizagem.  e  são números randômicos com distribuição 
uniforme entre 0 e 1.  é a melhor posição da partícula ao longo 
de sua história, enquanto  é a posição dentre todas as partículas 
numa geração.  é a velocidade da partícula na iteração k. Uma 
vez feito o cálculo da velocidade atualizada, faz-se necessário 
atualizar a posição das partículas, conforme a Eq. 5.

    (5)

Os valores do espaço viável de busca da solução para o 
problema inverso estão definidos na Tab. 2.

Tab 2: Espaço viável de busca da solução do PSO. 
Parâmetro Valor mínimo Valor máximo

k
d
 (N/m) 8000 40000

k
t
 (N/m) 9000 60000

b
d
 (Ns/m) 5000 16000

b
t
 (Ns/m) 300 3000

I
yy

 (kg m2) 700 4000

k
p
 (N/m) 30000 90000

Onde k
d 
 e k

t
 são as rigidezes das molas dianteira e trasei-

ra, b
d 
 e b

t
  e os coeficientes de amortecimento dianteiro e tra-

seiro das suspensões. I
yy

 é o momento de inércia do veículo 
em relação ao eixo Y, e k

p
 a rigidez dos pneus.

4.4 Gradiente Conjugado

O GC é baseado na adoção de uma direção de descida 
apropriada, onde a cada iteração, é dado um passo ao longo 
desta direção com a finalidade de minimizar a função obje-
tivo, descrita pela Eq. 2. Tal direção é obtida por meio de 
uma combinação linear da direção do gradiente negativo na 
iteração atual com a direção de descida da iteração anterior, 
de forma que o ângulo resultante entre a direção de descida e 
a direção do gradiente negativo é inferior a 90°, e a minimi-
zação da função objetivo é assegurada [16]. 

Segundo [16] o processo iterativo é dado pela Eq. 6, onde 
βk  é o tamanho do passo, dk é a direção de busca e k o núme-
ro da iteração considerada.
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pk+1 = pk – βk dk    (6)

A direção de descida é obtida pela conjugação da direção 
do gradiente ∇S (pk), e a direção de descida da iteração ante-
rior dk–1, conforme descrito na Eq. 7.

dk = ∇S (pk) + yk dk–1    (7)

é o coeficiente de conjugação, calculado de acordo com a 
expressão desenvolvida por Fletcher-Reeves, descrita na Eq 8.

   (8)

A direção do gradiente é obtida pela diferenciação da 
Eq 9, onde a matriz de sensibilidade  é definida pela Eq 
10. e  são os valores experimentais e os valores simulados, 
respectivamente.

∇S (pk) = –2 (jk)T  [Y – T(pk)]   (9) 

    (10) 

O passo βk é calculado de acordo com a Eq 11.

   (11)

5. Resultados
Foram feitas simulações considerando uma população de 

50 elementos e uma tolerância de 10-5 para o critério de pa-
rada. O tempo de simulação utilizado foi de 1,52 segundos, 
que foi o tempo necessário para o veículo transpor comple-
tamente o obstáculo durante os testes experimentais, e foi 
adotado um passo de 0,01 s para os relatórios de dados de 
controle e de simulações. Foram estimados os valores de: ri-
gidez das molas dianteira (k

d 
) e traseira (k

t 
) das suspensões, 

coeficientes de amortecimento dianteiro (b
d 
) e traseiro (b

t 
)

das suspensões, momento de inércia do veículo em relação 
ao eixo Y (I

yy 
), e rigidez dos pneus (k

p 
).

As Fig. 9 e 10 mostram os resultados obtidos para as si-
mulações realizadas com os parâmetros estimados, em com-
paração com os dados experimentais obtidos pelos testes de 
campo. Pode ser observado que os modelos computacionais 
obtiveram comportamento ao experimento.

A Tab. 3 apresenta os valores dos parâmetros estimados 
pelos métodos de PSO e GC, que foram utilizados nos mo-
delos computacionais para extrair as curvas de velocidade 
angular de pitch e aceleração vertical do CG ao longo do 
tempo, representadas nas Fig. 9 e 10.

Tabela 3: Parâmetros estimados pelos métodos PSO e GC. 

Parâmetro PSO GC Discrepância relativa %
│(PSO-GC)100/GC│

k
d
 (M/n) 17176 17765 3

k
t
 (M/n) 24858 25290 2

b
d
 (M/n) 10844 11066 2

b
t
 (M/n) 830 963 16

I
yy

 (M/n) 1823 1798 1

k
p
 (M/n) 58302 58844 1

A Fig. 11 retrata a evolução dos valores das funções objeti-
vo com o aumento do número de iterações. Pode ser observado 
que a curva tem um comportamento descendente, e estabiliza 
no seu valor mínimo após 33 iterações, no caso do PSO, e 84 
iterações, no caso do GC. Tal comportamento está de acordo 
com o que é esperado para um processo de minimização.

Fig. 11 – Funções objetivo dos métodos de PSO e GC.

Fig. 9 – Resultados de aceleração vertical do CG. Fig. 10 – Resultados de velocidade angular de pitch do CG.
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Os erros máximos entre os resultados experimentais e os 
simulados são apresentados na Tab. 3. Os resultados numé-
ricos de velocidade angular de pitch e aceleração vertical fo-
ram obtidos considerando-se os parâmetros estimados pelos 
métodos de GC e PSO. Tal erro é calculado conforme a Eq. 
12, onde  é o maior valor da diferença entre o valor experi-
mental e simulado do parâmetro, e  pode representar a velo-
cidade angular ( ou a aceleração vertical ( do CG do veículo.

E (x
exp 

) = max (x
exp – 

x
sim

)     (9) 

Apesar de os dois métodos terem demonstrado o mes-
mo comportamento dinâmico apresentado pelo veículo nos 
testes experimentais, como foi apresentado nas Fig. 9 e 10, 
pode ser observado, na análise dos dados da Tab. 4, que o 
PSO apresentou menores erros máximos, tanto para a ace-
leração vertical quanto para a velocidade angular de pitch 
do CG.

Tab 4: Erros máximos entre os resultados experimentais e s simulados. 

Grandeza PSO GC Teste 
Experimental

Erro 
Máximo
(PSO)

Erro 
Máximo

(GC)
Aceleração 
Vertical (g) 0,385731 0,371853 0,601111 0,215379 0,229257

Velocidade 
Angular (rad/s) 0,572226 0,588709 0,332407 0,239819 0,256302

Os resultados obtidos pelo método de PSO foram seme-
lhantes aos obtidos por [17], sendo que neste trabalho foram 
utilizadas diferentes técnicas no cálculo da matriz de víncu-
los cinemáticos, de forma que o tempo computacional foi 
reduzido em 98% em relação a trabalhos anteriores [17].

6. Conclusão
As estimativas de parâmetros realizadas apresentaram 

discrepâncias relativas percentuais entre os métodos em-
pregados menores ou iguais a 3, a menos do coeficiente de 
amortecimento traseiro da suspensão, cuja discrepância foi 
de 16%. Conclui-se que o fornecimento de dados experimen-
tais para esta grandeza melhoraria substancialmente a quali-
dade das estimativas realizadas para os demais parâmetros. 
Contudo, mesmo estimando o coeficiente de amortecimento 
traseiro da suspensão, os parâmetros foram estimados com 
precisão satisfatória.

Os parâmetros estimados tanto pelo PSO quanto pelo GC 
resultaram em velocidades angulares e acelerações verticais 
equivalentes. Estes resultados são qualitativamente consis-
tentes com os experimentos realizados.

No que tange ao tempo computacional, o PSO consumiu 
17 minutos enquanto o GC consumiu 10 minutos para solu-
cionar o problema inverso. Portanto, verifica-se o desempe-
nho superior do método determinístico, GC, em relação ao 
método estocástico, PSO, quanto ao tempo computacional 
no caso estudado.

A abordagem de fluxo de potência adotada reduziu o 
tempo computacional em 98% em relação a trabalhos an-
teriores. O que mostra que a forma de programação ainda é 
um aspecto relevante nas soluções numéricas e não deve ser 
negligenciada.
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