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Editorial
 presente edição, dentro de uma orientação consciente, 
imprescindível à uma publicação técnica, e com objetivos bem 
definidos, consequentes, da política editorial adotada desde 
sua criação, apresenta um conjunto de artigos, especialmente 
selecionados, na área de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 
(P&DI). Essa decisão pretende permitir que a sua circulação 

não fique, limitada a um campo restrito de interessados. O que se procura é ampliar esse 
campo, utilizando-se um sentimento, misto de experiência recolhida ao longo do tempo e do 
desempenho de edições passadas, temperado com o realismo do saber, como, acreditou possa 
essa publicação obter, através dos tempos. 
Desta forma, a presente edição da revista aqui apresenta artigos, envolvendo, cenários 
diferentes, permitindo-nos tecer tais comentários sobre o caminho da revista.
Porque estarmos falando de Defesa Nacional e de seu Sistema de Ciência e Tecnologias, 
as atividades vinculadas as publicações trazem estruturas, recursos e modelos inovadores, 
merecendo amplo apoio dos pesquisadores e das suas diferentes percepções.
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Avaliação de Parâmetros Físicos para aceleração circular de 
prótons para fins de terapia de tumores oculares

Luísa de Araújo Rabelo*, Tarcísio Passos Ribeiro de Campos
Universidade Federal de Minas Gerais, 
Departamento de Engenharia Nuclear  

Avenida Antônio Carlos, 6627, 31270-901, Pampulha, Belo Horizonte, MG, Brasil.
*luisa.rabelo@outlook.com

RESUMO: Este artigo aborda o estudo de uma unidade 
eletromagnética baseada em uma aceleração circular de prótons 
para atingir energias de 64 MeV que possa ser acoplada aos 
aceleradores com energia de extração de 15 MeV. Neste trabalho 
foram avaliados parâmetros físicos de aceleração e circulação dos 
prótons através de formulações da mecânica clássica e relativística 
e desenho técnico das principais estruturas do equipamento no 
AutoCAD Inventor 2013®. Os resultados mostram os principais 
parâmetros que envolvem a aceleração dos prótons e demonstram 
a viabilidade de desenvolvimento de um projeto compacto para 
funcionar como pós-acelerador. Reduzir os custos de fabricação, 
instalação e operação deste equipamento facilitará a difusão da 
Terapia ocular com prótons em diversos países.

PALAVRAS-CHAVE: Acelerador circular, Cíclotron, Prótons, 
Terapia Ocular.

ABSTRACT: This article covers the study of an electromagnetic 
unit based on a circular acceleration of protons to achieve 64 MeV 
energies that can be coupled to accelerators with energy of 15 
MeV extractions. In this work we evaluated physical parameters 
of acceleration and movement of protons through the classical and 
relativistic mechanics formulations and technical project modeling 
in AutoCAD Inventor 2013®. The results show the main parameters 
that involve the acceleration of protons and demonstrate the 
feasibility of developing a compact unit to function as accelerator 
injector. Reduce costs of manufacture, installation and operation 
of this equipment will facilitate the dissemination of ocular Therapy 
with protons in various countries.

KEYWORDS: Circular Accelerator, Cyclotron, Protons, Ocular 
Therapy

 1. Introdução

Nos aceleradores circulares cíclotrons, partículas com 
carga descrevem um movimento espiral em seu interior 
quando submetidas a um campo magnético perpendicular 
e constante. As partículas elevam sua energia cinética após 
passar múltiplas vezes por uma região contendo um cam-
po elétrico oscilante, em condição de aceleração. Desde os 
primeiros aceleradores propostos, há um desafio em manter 
a harmonia entre o ciclo de oscilação do campo elétrico 
em condições favoráveis à aceleração e o tempo de circu-
lação do feixe de partículas no equipamento, mantendo-se 
constante a radiofrequência (RF) que suporta a oscilação 
do campo na região de aceleração. A falta de sincronismo 
aparece quando ocorre alteração na massa relativística com 
considerável variação na velocidade angular das partículas 
(Kleeven et al., 2011; McMillan, 1945; Strijckmans, 2001). 
Quando os efeitos relativísticos interferem no sincronismo, 
o feixe de partículas passa a encontrar um campo elétrico 
em condição desfavorável e ocorre desaceleração.

Nos isocrônicos cíclotrons, o sincronismo do feixe de 
prótons é obtido com o aumento da distância de percur-
so das partículas na estrutura de aceleração e variação do 
campo magnético através do desnivelamento dos magne-
tos, formando os montes e vales (Rose, 1938; Zhong et al., 
2010). Tais artifícios podem sincronizar o movimento dos 
prótons, mas limitam o tamanho do equipamento atenden-
do energias até 30 MeV. Estas energias são suficientes para 
produzir radioisótopos e radiofármacos (Ji et al., 2010; 
Jung et al., 2006; Klein et al., 2005; Zhang et al., 2007).

Os síncrotrons e os isocrônicos cíclotrons supercon-
dutores são os aceleradores circulares comumente usados 
quando o objetivo é a terapia com prótons, podendo acele-
rar feixes até 250 MeV. Esses equipamentos são de grande 
porte e apresentam custo elevado para aquisição e instala-
ção. Esta é uma das causas que dificulta a introdução deste 

tratamento em diversos países. (Paganetti, 2011; Peruzzo, 
2008). 

O cíclotron é eficiente como produtor de radiofárma-
cos e está presente em vários países, como o Brasil. Esse 
acelerador pode ser usado como injetor para outra unida-
de aceleradora. Tais sistemas duplos podem então fornecer 
feixes com energia suficiente, por exemplo, para o trata-
mento de tumor ocular. Esta possibilidade pode reduzir o 
custo de implantação de um centro de terapia de prótons 
(Christóvão, 2010).

Os prótons possuem capacidade de fornecer doses eleva-
das de radiação ionizante em tumores em profundidade sem 
exceder a dose anterior e posterior ao tumor, minimizando a 
exposição dos tecidos saudáveis próximos. Os prótons são 
acelerados a energias suficientes para que o Pico de Bra-
gg (máxima deposição da dose) ocorra na região do tumor. 
Além disso o Pico de Bragg é modulado pela conformação 
SOBP (Spread-out Bragg Peak), onde vários feixes com pi-
cos de diferentes intensidades e alcances são somados de ma-
neira que seus picos de Bragg formem um platô de energia 
que será depositada em toda a extensão do tumor (SMITH, 
2006). 

Este trabalho propõe um método de aceleração de pró-
tons, consistindo em uma unidade compacta com uma to-
pologia distinta do isocrônico cíclotron. Este utiliza o cí-
clotron produtor de radioisótopos como um pré-acelerador 
para atender a feixes de prótons na faixa de 64 MeV – ade-
quado para terapia ocular. O modelo proposto não utiliza 
cavidades triangulares de aceleração e o sincronismo é 
obtido atrasando o feixe de prótons apenas durante a cir-
culação. A energia de aceleração dos prótons neste estudo 
é limitada a um intervalo entre 15 e 64 MeV, devido à di-
ficuldade de focalização axial do feixe em altas energias.

Neste artigo são apresentados os princípios matemáti-
cos da mecânica clássica e relativística representativos das 
grandezas físicas do feixe, como massa, velocidade, mo-
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mento linear e energia cinética presentes nos processos de 
aceleração e circulação do feixe de prótons, bem como o 
modelo incial e as estruturas de circulação e aceleração do 
equipamento, levando em consideração as alterações relati-
vísticas das grandezas físicas do feixe. Neste momento não 
foi abordado o sistema de injeção e extração do feixe.

2. Materiais e Métodos
O dispositivo é composto de duas regiões principais: (i) 

circulação, onde existe um campo magnético uniforme B que 
permite a circulação do próton; e, (ii) aceleração, onde está 
presente um campo elétrico E, conforme mostra a Figura 1 
(a). Ambas as regiões são acopladas e distintas.  Considerou-
-se um feixe de prótons de carga qp e massa em repouso mo, 
pré-acelerado a uma energia inicial Eo igual a 15 MeV. Este 
feixe passa várias vezes pela região de aceleração para atin-
gir sua energia cinética final de 64 MeV. Cada vez que o feixe 
de prótons sai da unidade de aceleração ele é defletido pelo 
campo magnético B constante na região de circulação e re-
torna a mesma posição inicial.

O feixe de prótons entra na estrutura de aceleração com 
uma velocidade inicial v0 e percorre a mesma em um tempo td 
(tempo dentro da estrutura de aceleração). Ao sair, com uma 
velocidade vf, o feixe retorna ao ponto inicial após completar 
uma volta circular de raio R em um tempo tf (tempo fora da 
estrutura de aceleração), conforme ilustra a Figura 1 (b). Sem-
pre que a partícula com carga completar uma volta e passar 
pela região de aceleração, sua energia cinética aumentará, e 
consequentemente, maior será o raio R na região de circulação. 

Equações que descrevem o movimento da partícula nas duas 
regiões são apresentadas observando correções relativísticas.  

 
(a)
  

 
(b)

Fig 1. Ilustração da estrutura básica de aceleração de prótons (a) e 
circulação dos prótons nesta estrutura (b).

2.1 Região de Circulação

Considerando que a velocidade v está perpendicular ao 
campo magnético B, a partícula evoluirá para uma trajetó-
ria circular, recebendo uma força centrípeta. O módulo da 
força atuante na partícula pode ser descrito pela Equação de 
Lorentz, considerando o campo elétrico E nulo nesta região:

F = qpBv     (1)

onde B e v são os módulos do campo magnético e velo-
cidade da partícula, perpendiculares entre si. E qp é a carga 
do próton. Sabe-se que o módulo da aceleração a é fornecida 
pela relação:

     (2)

Logo é possível calcular o raio R da trajetória do próton 
na região de circulação, a cada volta, substituindo as Equa-
ções (2) e (1). O valor do raio R de cada órbita i, Ri, será 
avaliado por: 

     (3)

Foi considerado i como sendo cada órbita descrita pelo 
feixe (i = 1,..., n) com uma velocidade e energia distinta, e 
pi é o módulo do momento linear relativístico da partícula de 
cada órbita i, equivalente a mv. Em termos de energia cinéti-
ca da partícula em cada orbita i, dito , é obtido o módulo 
do momento linear pi, como:

    (4)

onde mo é a massa da partícula. Por sua vez, o módulo do 
momento linear relativístico  pode ser encontrado pela 
Equação (5):

   (5)

Substituindo a Equação (4) em (3) ou (5) em (3), obtém-
-se o raio do movimento circular, levando em consideração a 
mecânica clássica Ri, ou relativística , tal que:

 (6)

2.2 Região de aceleração

Na região de aceleração, por simplificação adotou-se um 
potencial V e um campo elétrico E constante. A energia ciné-
tica Ec da partícula no início da região de aceleração é ava-
liada como: 
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     (7)

Sendo a energia cinética inicial  da partícula incidente 
igual a 15 MeV, cada vez que o próton passar pela região 
de aceleração receberá energia de qpΔV em Joules, assim ex-
pressa:

= E0 + qpΔV     (8)

Para calcular a velocidade vi da partícula em cada órbita, 
aplica-se a seguinte expressão:

    (9)

Por sua vez, a velocidade relativística pode ser calcu-
lada pela Equação (10), onde é o momento linear relati-
vístico e pode ser substituído pela Equação (5). 

   (10)

sendo c a velocidade da luz igual a 3 x 108 m/s.
Para conhecer o tempo total de cada órbita ti, necessário 

para que a partícula complete o percurso/órbita, basta somar 
os dois tempos: dentro da região de aceleração (td ) e o tempo 
na região de circulação (tf ), tal que:

+     (11)

Para uma aceleração a constante, dependente apenas de 
um campo elétrico constante (capacitivo), a velocidade v na 
estrutura de aceleração dependerá da velocidade inicial v0 e 
da aceleração a da partícula, tal que: 

+     (12)

Sabendo que:

= p – p0    (13)

onde p é o momento linear da partícula, têm-se:

    (14)
onde d é a distância percorrida no gap central e p1 é o 

momento linear da primeira órbita. O tempo de circulação é 
fornecido por:

- d     (15)

onde 2πRi representa a trajetória dos prótons de cada órbita 
i nos semicírculos ou “Dês” e  é a velocidade relativística 
na região de circulação. A distância d é subtraída, pois o tempo 
de aceleração e o tempo no gap central é calculado separada-

mente. 
Na Tabela 1 são apresentadas as condições envolvidas na 

aceleração e circulação das partículas, adequadas à metodo-
logia proposta. 

Tab 1. Condições envolvidas de aceleração e circulação das partículas.

Região de circulação Campo magnético 3 T

Região de aceleração
Distância entre eletrodos 20 cm

Diferença de potencial 
entre eletrodos 200 kV

Característica do Feixe

Energia Inicial 15 MeV

Energia Final 64 MeV

Massa do próton 1,67 x 10-27 kg

Carga do próton 1,6 x 10-19 C

2.3 Definição do modelo do acelerador e sincronis-
mo de evolução das partículas

Considerou-se a região de circulação composta por dois 
setores magnéticos em forma de “Dês” separados por uma 
distância constante. A região de aceleração foi definida como 
uma cavidade em um formato cilíndrico com tubo interno, 
tipo drift-tube, carregado eletricamente e com a carcaça ex-
terna aterrada, ocupando a posição comum tangencial ao 
conjunto de trajetórias circulares das partículas com carga. 
Logo, todas as partículas (de menor e maior energia) percor-
rem a mesma distância dentro da região de aceleração posi-
cionada no meio dos dois setores magnéticos em forma de 
“Dês”. Para que a partícula seja acelerada, a frequência de 
oscilação do eletrodo interno deve ser igual à frequência de 
revolução da partícula (ressonância/sincronismo).

Na região de aceleração, as partículas gastam tempos di-
ferentes de percurso, e logo saem em fase/tempo distintos. 
As partículas de maior energia saem adiantadas e consequen-
temente chegam adiantadas à fase ideal de aceleração ao re-
tornar à estrutura. O modelo descrito acima, de aceleração/
circulação, não produz sincronismo, pois cada vez que a par-
tícula retornar a estrutura de aceleração encontrará um erro 
de fase acumulativo, devido ao tempo de revolução que varia 
com a massa relativística e velocidade do próton. 

Como solução é necessário compensar essa diferença de 
tempo e fazer com que as partículas entrem no mesmo mo-
mento, ou na fase ideal para cada energia. Essa compensação 
consiste em “atrasar” a partícula na região de circulação au-
mentando a distância de percurso, através de intervalos qua-
se lineares acoplados ao movimento circular da partícula. O 
“atraso” é feito acrescentando regiões com campo magnético 
fraco de forma a reproduzir um movimento quase linear para 
a partícula. 

Conhecendo os valores do raio relativístico, tempo de 
passagem do feixe pela região de aceleração e a velocidade 
da partícula para cada órbita, é possível calcular as distâncias 
para acréscimos de tempos de atrasos necessários para que os 
feixes de todas as energias cheguem na mesma fase, ou seja, 
gastem o mesmo tempo para completar o percurso fora da 
região de aceleração.  

O tempo gasto pela partícula no gap central ( ), entre os 
“Dês” pode ser encontrado pela relação:



6    RMCT VOL.35 Nº4 2018REVISTA MILITAR DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

    (16)

onde L é a distância do gap central, considerada neste pro-
jeto igual a 20 cm e vi a velocidade do feixe para cada órbita.

A partícula percorre inicialmente a estrutura de acelera-
ção em um tempo  com uma velocidade v i. Ao sair des-
sa região, ela entra na região de circulação onde existe um 
campo magnético constante e perpendicular à sua trajetória, 
descrevendo um movimento semicircular igual a πR no pri-
meiro “Dê”. Em seguida, ela passa pelo gap central L em 
uma trajetória linear no tempo dado pela Equação (16). E en-
tão, ela entra no segundo “Dê” percorrendo novamente uma 
trajetória igual a πR até chegar ao ponto de partida (entrada 
na estrutura de aceleração).

O próximo passo é calcular uma região de atraso, dito 
gap lateral, específico para cada órbita para que todas as par-
tículas gastem o mesmo tempo de percurso. 

Conhecendo a velocidade da partícula, o tempo gasto 
para ela atravessar a região de aceleração e o tempo no o gap 
central, o gap lateral pode ser encontrado pela relação:

   (17)

 

onde  é o tempo na região de aceleração,   é 
o tempo em cada um dos “Dês” e  é o tempo no gap 
central. 

Para saber quanto tempo um feixe de partículas é mais adian-
tado que o outro foram subtraídos os tempos das órbitas de maior 
energia do tempo da primeira órbita de 15 MeV ( , onde i = 1).

    (18)

Com os valores da variação de tempo entre as órbitas Δt 
é possível encontrar a distância adicional de cada órbita para 
que todas tenham o mesmo tempo de percurso na unidade 
aceleradora. A Equação (19) fornece a diferença de tempos 
Δt em termos de distância Δx, tal que:

Δx = v. Δt     (19)
Calculando o tempo total que o feixe de partículas gasta 

para percorrer a distância Δx e substituindo junto aos demais 
tempos na Equação 17, obtém-se o período de revolução no 
próton neste equipamento para todas as órbitas.

     (20)

Com esses resultados é possível então definir uma estru-
tura eletromagnética com sincronismo atendendo a flutua-
ções relativísticas do movimento das partículas.

3. Resultados

3.1 Circulação e Aceleração dos prótons 

Os resultados da aplicação de algumas das Equações (1) 
a (15) são apresentados na Tabela 2. São eles: Energia ciné-
tica (Ec) de cada órbita i; raio relativístico (Rr) em; momento 
linear relatístico (pr); velocidade relativística (vr); e o tempo 
de aceleração (td). 

Tab 2. Resultado dos cálculos analíticos sobre a trajetória dos prótons

i E (MeV) Rr (m) pr (10-19) kg.m/s vr (107) m/s td (10-9) s

1 15 0,19 0,90 5,32 3,88

2 20 0,22 1,04 6,12 3,38

3 25 0,24 1,16 6,80 3,03

4 30 0,27 1,28 7,42 2,78

5 35 0,29 1,38 7,98 2,58

6 40 0,31 1,48 8,49 2,43

7 45 0,33 1,57 8,97 2,30

8 50 0,35 1,66 9,42 2,19

9 55 0,36 1,74 9,84 2,09

10 60 0,38 1,82 10,2 2,01

11 64 0,39 1,88 10,5 1,96

Os prótons se movem entre duas estruturas de material 
ferromagnético em forma de “Dês”, separados por uma dis-
tância L, igual a 20 cm (gap central), como demonstrado na 
Figura 2. No espaço entre os “Dês”, o campo magnético é 
fraco. 

3.2 Definição do modelo do acelerador e sincronis-
mo de evolução das partículas

O sincronismo é obtido quando a distância xi é adicionada 
na trajetória dos prótons. Este deslocamento representa um 
comprimento adicional para o feixe de cada órbita que é a 
tradução do aumento de tempo de circulação do feixe. Essa 
distância foi introduzida com cortes laterais feitos em cada 
um dos “Dês” onde o campo magnético é reduzido, como 
apresentado na Figura 3 (a). Dessa forma o feixe de partí-
culas ao sair da estrutura de aceleração, irá percorrer uma 
trajetória igual a 2πR + L + xi. 

Os valores de xi (gaps laterais) foram avaliados analiti-
camente para o feixe das órbitas de 15, 20, 25,... , 64 MeV. 
Eles foram acrescidos nos “Dês” aumento o raio dos pólos 
magnéticos para Ri + xi (x) e Ri + xi (y), considerando que a 
origem do sistema de coordenadas foi definida na linha do 
centro da estrutura de aceleração (Figura 2). 

Fig 2. Esquema ilustrativo dos gaps laterais com as relações 
matemáticas.
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Por sua vez, cada “Dê” é composto por duas regiões: uma 
onde o campo magnético está presente e outra onde ele é 
reduzido. De acordo com a Fig. 2, essa região foi definida 
como gap lateral. Ambos os gaps, central e lateral, têm como 
objetivo atrasar o feixe ao desviá-lo em uma trajetória mais 
retilínea como mostra a Figura 3 (b). A variação do campo 
magnético nas bordas promove a correção do raio da partí-
cula para que a mesma entre na estrutura de aceleração na 
posição correta.

Logo, é esperado que as partículas percorram trajetórias 
distintas com o mesmo tempo de circulação. O sincronismo 
é demonstrado teoricamente com a resolução das Equações 
(16) a (20) e os resultados são apresentados na Tabela 3. Os 
valores apresentados são referentes à energia cinética  da 
órbita i, tempo da órbita i no gap central ( ), tempo de 
cada órbita i no primeiro e no secundo semicírculo (“Dês”) 
dado por dt, tempo total de circulação dos prótons em uma 
órbita (ti) variação de tempo de cada órbita com relação à 
primeira (Δti) e variação de tempo traduzida em distância xi a 
ser adicionada em cada órbita.

Tab 3. Resolução das equações que envolvem a circulação dos prótons

i Ec (MeV)  (10-9 s) dt (10-8 s) ti (10-8 s) Δti (10-9 s) xi (m)

1 15 3,76 2,22 2,98 0,00 0,00

2 20 3,27 2,24 2,90 -0,77 0,02

3 25 2,94 2,25 2,85 -1,30 0,04

4 30 2,70 2,26 2,81 -1,70 0,06

5 35 2,51 2,27 2,78 -1,97 0,08

6 40 2,36 2,29 2,76 -2,15 0,09

7 45 2,23 2,30 2,75 -2,29 0,10

8 50 2,12 2,31 2,74 -2,40 0,11

9 55 2,03 2,32 2,73 -2,46 0,12

10 60 1,95 2,33 2,73 -2,52 0,13

11 64 1,90 2,34 2,73 -2,54 0,13

Ao somar o tempo gasto para atravessar a região xi nos dois 
“Dês” ao tempo total, obtém-se a sincronização temporal. O 
tempo de circulação das partículas nas órbitas de cada energia 
se igualou a 2,98 x 10-8 s. Este valor representa o período de 
circulação do feixe, ou período deste acelerador. Com este re-
sultado é possível definir a freqüência (f) de oscilação ideal do 
potencial elétrico na estrutura de aceleração, sendo: 

   (21)

onde T é o período de revolução do próton no acelerador, 
igual a 2,98 x 10-8 s.

Fig 3. Esquema ilustrativo do gap lateral e circulação ideal do 
feixe de prótons.

A Figura 4 mostra o pré-projeto do acelerador de prótons 
e suas principais estruturas: os gaps lateral (1) e central (2) 
para desvio e atraso do feixe de prótons; (3) as bobinas prin-
cipais de indução do campo magnético; e os “Dês” (4), onde 
está presente o campo magnético perpendicular de 3 T.

(a) (b)
Fig 4. Design e pré-projeto do acelerador circular de prótons pro-

posto e suas principais estruturas

A Figura 5 mostra o projeto inicial da estrutura de ace-
leração. Sendo: (1) a abertura para entrada e saída do feixe; 
(2) abertura de passagem do feixe no cilindro interno; (3) 
cilindro interno tipo drift-tube, onde é aplicado o potencial 
elétrico de 200 kV; e (4) cilindro externo aterrado.

Fig 5. Modelo inicial da estrutura de aceleração

4. Conclusão
A proposta deste novo método de aceleração demonstra-

-se ser viável para acelerar feixe de prótons no intervalo de 
energia de 15 a 64 MeV, onde o sincronismo do movimento 
das partículas foi ajustado com a frequência de oscilação da 
cavidade de aceleração. Este equipamento apresenta um mo-
delo estrutural diferenciado do cíclotron. A proposta é ideal 
para funcionar como um pós-acelerador de cíclotrons exis-
tentes e torna-se interessante devido à faixa de energia, que 
atende às exigências para o tratamento de tumores oculares 
com prótons. Novos estudos e simulações podem ser feitos 
para complementar a demonstração da viabilidade da pro-
posta, bem como ajustes de correção do feixe e do campo 
magético que são considerados no estudo teórico apresenta-
do neste artigo.
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RESUMO: O estudo do conforto é cada vez mais importante nos 
projetos de veículos. Este artigo otimiza a suspensão e o assento 
do motorista para atingir o melhor conforto de condução de um 
veículo com tração em todas as rodas (AWD) em diferentes 
velocidades e em um terreno com perfil randômico. O modelo de 
um veículo AWD é apresentado neste trabalho, bem como uma 
breve discussão sobre os padrões internacionais de avaliação da 
vibração do corpo humano (VCH). As simulações numéricas da 
dinâmica vertical do veículo são avaliadas com uma função 
multiobjetivo. O sistema de suspensão e o assento do motorista 
são otimizados empregando dois métodos estocásticos 
diferentes. A precisão, eficiência e eficácia em todos os casos são 
comparadas com os limites estabelecidos pelas normas 
internacionais. 

 ABSTRACT: The ride comfort study has become increasingly 
important in vehicle designs. This paper optimizes the suspension 
and the driver´s seat to maximize the ride comfort of an all-wheel 
drive (AWD) vehicle traveling on different velocities and on a 
terrain with a random profile. The vehicle model is presented in 
this work, as well as a brief discussion of the international 
standards on evaluation of human exposure to whole-body 
vibration (VCH). Numerical simulations of the vertical vehicle 
dynamics are evaluated by using a multiobjective function. The 
suspension system and the driver´s seat are optimized using two 
different stochastic methods. Accuracy, efficiency and efficacy in 
all cases are compared to the limits set by international standards 
for whole-body vibration. 

PALAVRAS-CHAVE: Modelo ½ Carro. Dinâmica Vertical. 
Otimização Multiobjetivo. PSO. R2W.  KEYWORDS: Half Car Model. Vertical Dynamics. Multiobjective 

Optimization. PSO. R2W

 
 
1. INTRODUÇÃO 

Estudos em dinâmica veicular são principalmente 
necessários para entender o comportamento do veículo. 
Este assunto pode ser dividido em três grupos principais: 
dinâmica vertical, longitudinal e lateral. O primeiro, tão 
importante como os outros, está relacionado ao 
comportamento do veículo quando submetido a excitações 
ou vibrações de base. O conforto está relacionado com a 
sensação do passageiro durante a viagem no veículo. Os 
problemas no conforto resultam principalmente de 
vibrações no corpo do veículo, que podem ser induzidas por 
uma variedade de fontes, incluindo irregularidades da 
superfície, forças aerodinâmicas, vibrações do motor e da 
transmissão, e não uniformidades (desequilíbrios) da 
montagem do pneu/roda [1]. A vibração é transmitida do 
veículo para o passageiro, causando desconforto. Existem 
alguns padrões prescritos para descrever os limites de 
conforto dos passageiros para um veículo terrestre, como: 
ISO 2631-1: 1997 [2] usado na Europa, British Standard BS 
6841 (1987) [3] no Reino Unido, VDI 2057 (2011) na 
Alemanha e na Áustria, enquanto o Average Absorbed 
Power (AAP) é usado pelos Estados Unidos da América. 
Portanto, um estudo detalhado sobre a dinâmica vertical é a 
principal prioridade para assegurar uma boa resposta ao 
desempenho de um veículo, no que tange ao conforto. 

O setor automobilístico e de transporte rodoviário 
dedicou esforços significativos ao estudo de problemas de 
conforto durante as últimas décadas. [4] analisou a vibração 
vertical que causa desconforto no motorista do ônibus e 
dois lugares de passageiros com diferentes tipos de assentos 
em diferentes tipos de pavimentos. [5] realizaram estudos 
em três tipos de veículos (carro leve, caminhão pesado e 
leve) que viajavam em pontes de longo alcance, onde o 
tráfego intenso e a influência do vento foram levados em 
consideração. A aceleração vertical e lateral, pitch e Overall 

Vibration Total Value (OVTV) foram medidos. [6] analisou 
a vibração transferida do solo para o pneu em quatro tipos 
de pavimentos: concreto, rígidos, concreto de asfalto 
reabilitados e concreto de cimento Portland articulado 
reabilitado, com três tipos de modelos de contato pneu/solo: 
modelo simples com um ponto de contato, contato médio 
com o perfil de estrada e modelo completo de pneu. [7] 
estudou a vibração derivada da rotação sincronizada de um 
motor e um ventilador de refrigeração, as chamadas 
vibrações de batidas. Um excitador elétrico i-220 
desenvolvido pela IMV Corporation® foi usado para 
produzir vibrações de batidas. A análise foi feita em várias 
frequências com diferentes amplitudes. [8] compararam 
níveis de conforto subjetivo e objetivo, considerando o uso 
de sete tipos de assentos diferentes e seis excitações de base 
diferentes. [9] apresenta uma análise das medidas obtidas 
em três carros diferentes, em três pistas diferentes e em três 
velocidades diferentes, a fim de determinar o nível de 
conforto do veículo. Todos esses estudos da análise do 
conforto citados acima foram realizados por meio de 
simulações numéricas. 

Alguns pesquisadores seguem a linha de pesquisa sobre 
como otimizar o sistema de suspensão, para melhorar o 
conforto do veículo. [10] usou o conceito de rigidez em 
série no sistema de suspensão para aumentar o 
amortecimento nas frequências naturais. [11] otimizou os 
parâmetros da suspensão de um veículo com 8 Graus de 
Liberdade (GL), incluindo o assento do motorista, para 
cobrir diferentes tipos de pavimentos, considerando os 
limites de vibrações estabelecidos pela ISO 2631-1 (1997) 
[2]. [12] apresentou um estudo sobre um modelo de 1/2 
carro, onde, através do Algoritmo Genético (AG), foram 
encontrados parâmetros ótimos da suspensão do assento do 
motorista. [13] avalia o desempenho de diferentes 
estratégias de controle de suspensão semiativa para veículos 
blindados 8x8 multieixo em termos de análise comparativa 
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de parâmetros de qualidade de passeio e de mobilidade 
durante a passagem de obstáculos militares típicos. Outros 
pesquisadores usam testes experimentais, que, embora mais 
realistas, têm custos mais elevados do que as simulações 
numéricas. [14] realizaram medições no banco do motorista 
para várias vias urbanas pavimentadas, adicionalmente 
analisaram os limites de conforto e o índice de condições 
do pavimento. [15] realizaram sete testes em um veículo 
militar de quatro rodas de quatro toneladas em diferentes 
tipos de terrenos e velocidades. As acelerações laterais, 
verticais e longitudinais foram medidas, bem como yaw, 
pitch e roll. A análise foi feita com parâmetros de conforto 
de viagem subjetivos e objetivos. 

Com o avanço computacional, a abordagem numérica 
ganhou força entre os pesquisadores, devido ao baixo custo 
e ao tempo computacional gasto. Desta forma, o objetivo 
deste trabalho é otimizar o assento do motorista e a 
suspensão do carro empregando diferentes métodos 
estocásticos e realizar as simulações numéricas com um 
veículo Toyota Hilux (AWD), usando um modelo de meio 
carro com um modelo de vibração do corpo humano inteiro 
e o banco do motorista. Todas as simulações foram feitas 
com o software MatLab / Simulink®. Neste documento, 
apenas a dinâmica vertical foi levada em consideração. Os 
ensaios numéricos são realizados com diferentes 
velocidades em duas estradas diferentes com perfil 
randômico de rugosidade, onde a precisão, eficiência e 
eficácia desses testes são comparadas aos limites 
estabelecidos pelos padrões internacionais para a vibração 
do corpo inteiro. 

Este artigo está dividido em: modelagem matemática do 
veículo AWD com VCH do motorista; fonte de excitação: 
perfil de estrada randômica; padrões internacionais para 
VCH; métodos estocásticos de otimização por enxame de 
partículas (Particle Swarm Optimization- PSO), Janela de 
Restrição Aleatória (Random Restricted Window- R2W) e 
desenvolvimento da função multiobjectivo empregada; 
apresentação dos resultados obtidos das simulações; e 
conclusões. 

2. MODELO MATEMÁTICO  
O modelo proposto para a análise é um modelo de ½  

carro com 4 GL, onde o deslocamento das massas 
dianteiras e traseiras não suspensas, o ângulo de inclinação 
“pitch” e o “bounce” do chassi no centro de gravidade 
foram levados em consideração. Além disso, o modelo de 
corpo humano [12] é usado com 5 GL, incluindo o assento. 
As hipóteses do problema são: a superfície de contato do 
pneu-estrada considerado é pontual, o solo é indeformável, 
não é considerado o ângulo de camber, as suspensões com o 
assento têm os batentes que limitam o percurso das mesmas, 
não é considerada a geometria da suspensão e o chassi 
como a massa não suspensa são considerados corpos 
rígidos. O modelo é analisado em dois tipos de pavimentos 
com diferentes rugosidades, de acordo com a norma ISO 
8608 [16], e, também, considerado os deslocamentos na 
faixa de 10 km/h até 100 km/h com um intervalo de 10 
km/h de velocidade.  

O sistema é modelado usando diagramas de blocos no 
software MatLab / Simulink®, com base na metodologia de 
fluxo de potência, usando a Matriz de Vínculos 
Cinemáticos (MVC) [17]. A origem do referencial do corpo 
está em seu centro de gravidade e os eixos de coordenadas 
coincidem com os eixos principais de inércia dos corpos. 
No entanto, é necessário relacionar as velocidades absolutas 
dos pontos de interesse no chassi com as velocidades 
absolutas, lineares e angulares do próprio chassi. Para este 
fim, a matriz Θ (MVC), que representa as ligações 
cinemáticas entre o centro de gravidade do chassi e os 
pontos de interesse utilizados na análise de movimento, é 
usada da seguinte forma: o primeiro passo é definir a 
relação das posições, Eq.1, e as velocidades absolutas, Eq. 
2, dos pontos de interesse escritos no referencial fixo [18]. 

i
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f r T r= r   (1)

i
c

i
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o
f

i
f rTrTrr cfcf      =  (2)

Considerando que os corpos são rígidos e indeformáveis 
o terceiro termo da Eq. 2 é nulo. A derivada da matriz cf T  é 
apresentada na Eq. 3 onde f é o vetor velocidade angular 
do referencial do corpo medido no referencial fixo. 

cfcf TT  ~f  (3)

A notação de~ é para um vetor de coordenadas ωx, ωy e 
ωz escrito na forma de uma matriz antissimétrica [18]. 

A Eq. 4 apresenta o vetor de velocidades absolutas nos 
pontos de interesse, que, quando multiplicadas pela MVC, 
são transferidas do CG aos pontos de interesse [17]. 
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A Eq. 5 proporciona o vetor da soma das forças, 
segundo a equação de Newton, e a soma dos momentos, 
segundo a equação de Euler, calculadas em função das 
forças aplicadas nos pontos de interesse, que, quando 
multiplicadas pela transposta da MVC, são transferidas para 
o CG [17]. 
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Definindo jTi de matriz de transformação de 
coordenadas de um sistema de coordenadas i para um 
sistema de coordenadas j, obtêm-se para o sistema de 
coordenadas, conforme as Eq. 6, Eq. 7 e Eq. 8: 
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Considerando os ângulos Ψ e ϕ nulos, as matrizes 
passam a ser matrizes identidade, portanto a matriz T fica 
da forma apresentada na Eq. 9, onde fisicamente só é 
considerada a rotação no eixo y, definido como o “pitch”. 
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A matriz Θ é apresentada na Eq. 10. 
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A Eq. 11 desenvolve o anteriormente apresentado na Eq. 
10, mas não considerando as velocidades produzidas no 
eixo X, pois este deslocamento está restrito fisicamente, e 
considerando que ωy é  . 
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A Eq. 12 determina as velocidades absolutas no sistema 
móvel no referencial de cada corpo. 
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A Eq. 13 determina a aceleração absoluta linear e a 
aceleração angular no CG. 
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A Eq. 14 mostra a soma de forças e momentos 
desenvolvidos no centro de gravidade. 
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Os valores otimizados a serem estimados são: a rigidez 

equivalente da mola dianteira ksf, a rigidez equivalente da 
mola traseira ksr, a rigidez da mola do assento do motorista 
kseat e os coeficientes equivalentes de amortecimento da 
suspensão dianteira bsf, da suspensão traseira bsr e do 
assento do motorista bseat para cada uma das simulações 
em cada uma dos perfiles randômicos utilizados.  

As simulações do modelo em termos de domínio do 
tempo são obtidas usando o software R2012b 
Matlab/Simulink® e empregando um processador Intel® 
Core™ i5-5200u CPU @2.20GHz e 8 GB de ram. A Fig. 1 
mostra o modelo de meio carro com o modelo do corpo 
humano inteiro. Esses tipos de modelos usam a abordagem 
de fluxo de potência, onde é mais fácil substituir a 
configuração da suspensão alterando o bloco específico, 
mas sempre deve se respeitar as entradas e saídas, além das 
relações de causalidade existentes entre elas. 

Os parâmetros a serem empregados do carro e do 
assento são mostrados na Tab. 1 e são apresentados nas 
simulações com o nome de parâmetros original com a 
finalidade de fazer a comparação com os parâmetros 
otimizados. 

Tab 1: Parâmetros da Toyota Hilux 
Parâmetros Simbologia Valor 

Massa suspensa (Kg) Mb 2570 

Massa não suspensa dianteira (kg) Mnsr 85 

Massa não suspensa traseira (Kg) Mnsf 60 

Massa do assento (Kg) Mseat 35 

Momento de Inercia do chassi (Kg·m2) Iyy 1823 

Distância entre CG e 1ro eixo (m) a1 1,4948 

Distância entre CG e 2do eixo (m) a2 1,5901 

Distância entre CG e assento do Mot (m) a3 0.234 

Altura do CG (m) Hcg 0,9515 

Amortecimento eixo dianteiro (kN·s/m) bsf 3200 

Amortecimento eixo traseiro (kN·s/m) bsr 4160 

Amortecimento do assento (kN·s/m) bseat 500 

Rigidez dos pneus (kN/m) kt 58300 

Rigidez linear do eixo dianteiro (kN/m) ksf 38000 

Rigidez linear do eixo traseiro (kN/m) ksr 49400 

Rigidez linear do Assento (N/m) kseat 10000 

 

 
Fig. 1. Modelo de ½ carro com motorista em diagrama de 
blocos. Fonte: Autor 

 
Existem na literatura diferentes tipos de modelos para a 

vibração de corpo humano e existem, também, modelos 
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diferentes para o assento tomando em consideração as 
acelerações verticais. Neste trabalho, foi optado por usar o 
modelo [12], onde só toma em conta as acelerações 
verticais do assento e os parâmetros biomecânicos são 
mostrados na Tab. 2. 

Tabela 2: Parâmetros do Corpo Biodinâmico 
Parâmetros Simbologia Valor 

Massa da cabeça e o pescoço (kg) m1 4,17 

Massa do torso Superior (kg) m2 15 

Massa do torso Inferior (kg) m3 5,5 

Massa das Coxas e Pélvis (kg) m4 36 

Amortecimento da cabeça e pescoço   
(N s/m) 

b1 310 

Amortecimento do torso Superior         
(N s/m) 

b2 200 
b3 909,1 

Amortecimento do torso inferior          
(N s/m) 

b4 330 

Amortecimento das Coxas (N s/m) b5 2475 

Rigidez da cabeça e pescoço (N/m) k1 166.991 

Rigidez do torso Superior (N/m) 

 

k2 10.000 
k3 144.00 

Rigidez do torso Inferior (N/m) k4 20.000 

Rigidez das Coxas e Pélvis (N/m) k5 49.340 

Fonte:[12] 

3. FONTE DE EXCITAÇÃO: PERFIL DE ESTRADA 

RANDÔMICO  
 
A forma mais comum para quantificar a vibração de um 

sistema ou um corpo humano inteiro, quando é submetido a 
uma fonte de excitação, é através da medição das 
acelerações dos sistemas.  

Existem diferentes tipos de fontes de excitação nos 
estudos de dinâmica do veículo, a vibração interna do 
motor, dos pneus e da transmissão e a vibração externa 
gerada pela rugosidade do pavimento. Neste trabalho foi 
considerada apenas a fonte de excitação externa, gerada a 
partir da rugosidade do pavimento, que é a excitação da 
rugosidade da estrada. 

Neste trabalho, o perfil da faixa é definido pela diretiva 
internacional [17], pois os perfis típicos da estrada podem 
ser agrupados em classes de A até E. O perfil aleatório é 
determinado pela superposição de N sinais senoidais e pode 
ser aproximado pelas densidades espectrais de potência 
(PSD), como mostrado na Eq. 15, onde L/2  em 
(rad/m) denota o número de onda e Φ0=Φ(Ω0) em (m3/rad) 
descreve o valor do PSD no número de onda de referência 
Ω0=1(rad/m), além da queda de magnitude, que é modelada 
pela ondulação w [20]. 

w)0/i()0()i(   (15)

)1N/()/( 1N   (16)

 )(2A ii  (17)

)i(v)i( tvS   (18)





N

1i
iiir )Ssin(A)s(z  (19)

Assim, o perfil da estrada ZR=ZR(s), descrito pela Eq. 19, 
tem um PSD Φ(Ω) apresentado pela Eq. 15. As amplitudes 
foram geradas de acordo com a Eq. 17 e os números de 
onda Ωi são escolhidos para caber em N intervalos iguais 
ΔΩ, como mostrado na Eq. 16. 

O perfil ZR da Eq. 19 é gerado com N=200 ondas 
senoidais na faixa de frequência de Ω1=0,0628 rad/m a 
ΩN=62,83 rad/m, e uma ondulação de w=2. São 
consideradas duas estradas com PSD diferente: Classe A 
Φ0= 16 10-6 m3/rad e Classe C Φ0=256 10-6 m3/rad. Quando 
uma velocidade constante é analisada, a Eq. 18 fornece a 
coordenada espacial em função do tempo e proporciona o 
ângulo de defasagem entre os eixos dianteiro e traseiro.  

4. PADRÕES INTERNACIONAIS PARA VCH 
O limite entre conforto e desconforto no passeio de 

passageiros é muito difícil de determinar, devido às 
variações na sensibilidade individual as vibrações e ao 
método indefinido de aceitação. No entanto, vários métodos 
para avaliar a tolerância humana à vibração foram 
desenvolvidos ao longo dos anos [19]. Foi desenvolvido e 
adotado um guia geral para definir a tolerância humana à 
vibração de todo o corpo, como o padrão internacional ISO 
2631 [2] e o guia padrão britânico BS 6841 [3]. 

O padrão ISO-2631 [2] envolve o uso de fatores de 
ponderação e multiplicação de frequência para determinar 
as sensibilidades do corpo humano em diferentes eixos de 
atuação. Neste trabalho é considerada apenas a aceleração 
vertical no eixo Z. 

O quadrado médio da raiz (RMS) é o método mais 
básico para determinar o conforto do passageiro. De acordo 
com ISO 2631 [2], todas as avaliações de vibração devem 
usar o valor da aceleração ponderada nos cálculos, pois 
fornece um valor representativo de aceleração por um 
determinado período. Quando há apenas valores discretos, o 
valor médio da aceleração é obtido de acordo com a Eq. 21. 
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5. MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO ESTOCÁSTICOS 
Os métodos baseados em algoritmos estocásticos não 

empregam a derivada da função objetivo, somente fazem a 
análise desta função, além de introduzir variáveis 
estocásticas ao longo do processo. 

5.1 Otimização por enxame de partículas (PSO, 
Particle Swarm Optimization) 

De acordo com [21], a ideia deste método veio da 
observação de pássaros procurando lugares para construir 
seus ninhos. Quando a individualidade é grande, a procura 
de locais alternativos para a construção de ninhos também é 
grande. Então, se a individualidade torna-se 
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demasiadamente elevada, o indivíduo pode nunca encontrar 
o melhor lugar para a construção de seu ninho. Por outro 
lado, quando a sociabilidade aumenta, o indivíduo aprende 
mais com a experiência de seus vizinhos. Logo, se a 
sociabilidade cresce entre o grupo, todos os indivíduos 
podem convergir para o primeiro mínimo encontrado, que 
possivelmente é um ponto desejado.   

Então, este método tem como base o comportamento da 
comunicação entre as partículas, já que a comunicação 
entre todo o enxame tende a convergir às partículas para a 
melhor posição possível no espaço de busca. Cada partícula, 
após a iteração, verifica sua posição em relação a melhor 
posição global (Pg), e segue por meio de um elemento 
velocidade na direção desta melhor posição, entretanto, esta 
será comparada com a atual posição da mesma partícula, de 
modo a avaliar qual a melhor, a fim de se obter a melhor 
situação da própria partícula (Pi). 

Assim, obtêm-se os vetores de medidas e o de 
estimativas, determina-se o número de partículas a serem 
utilizadas, segundo Eq. 23, e estes são analisados pela 
função objetivo, até atingir a tolerância adotada. 

A partir de uma posição aleatória inicia-se o enxame no 
espaço para cada partícula. Segue-se uma avaliação para 
cada partícula individualmente, e o posicionamento é 
verificado e comparado com o seu Pi (melhor posição 
individual). Se o valor atual é melhor do que o valor Pi 
futuro, neste caso, o seu posicionamento se mantem, sendo 
definido como o Pi da partícula. Em seguida, este valor é 
comparado com o melhor valor global do enxame, 
identificado como Pg. Caso a posição futura seja melhor 
que atual, o fator de velocidade entra em cena e encaminha 
essa na direção da Pg, atualizando assim as posições das 
partículas. Serão realizadas iterações até atingir-se a 
tolerância determinada, com o uso das Eq. 22 e Eq. 23: 
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Onde na Eq. 22 o Vi é a velocidade da partícula, Xi é a 
posição da partícula, k indica o número de iteração, i = 1, 
2,. . . , N onde N é o tamanho do enxame, β1 e β2 são os 
coeficientes de aceleração, r1 e r2 são números aleatórios ∈ 
[0, 1] com distribuição uniforme, e α é a inércia das 
partículas, que é usado como um parâmetro para controlar a 
exploração e aproveitamento no espaço de busca. 

Na Eq. 22, o primeiro termo representa a inércia das 
partículas e, em geral, ele deve diminuir com o decorrer do 
processo iterativo, o segundo termo do lado direito da 
equação representa a individualidade e o terceiro termo a 
sociabilidade. Nessa equação, o vector Pi representa o 
melhor valor encontrado pela i-enésima componente do 
vetor de parâmetros xi durante o processo iterativo. Então, 
o termo de individualidade envolve a comparação entre o 
valor da posição atual com o melhor valor no passado. O 
vetor Pg é o melhor valor encontrado pela população inteira, 
então o termo de sociabilidade compara o valor da posição 
atual com o melhor valor da população inteira no passado.  

5.2 Janela de Restrição Aleatória (R2W, Random 
Restricted Window) 

Segundo [22], o método R2W é baseado em uma busca 
aleatória, que tem o domínio de busca reduzido de acordo 
com o quadrado dos resíduos entre os valores calculados 
com a simulação computacional e os dados experimentais. 
Este método analisa a melhor solução de uma função não 
linear a partir de estimativas de parâmetros aleatórios 
pertencentes a um domínio pré-definido, podendo utilizar 
mais de uma fase de pesquisa para refinar a solução. 

A partir de um domínio (Z), Eq. 24, de estimativas 
aleatórias (ζ), é feita a análise da função objetivo para os 
parâmetros que se deseja obter, de modo a escolher as 
melhores soluções em que a função objetivo apresenta 
menor resíduo. 

,...),,,(fZ 4321   (24)

)(R iLiHiLi    (25)
Onde ζiL e ζiH representam, respectivamente, o limite 

inferior (menor valor dos parâmetros) e superior (maior 
valor dos parâmetros) que limitam o intervalo o qual 
pertencem as estimativas, R é número randômico em um 
intervalo [0,1]. 

O procedimento representando pela Eq. 25 é repetido 
para cada parâmetro ζi, obtendo valores aleatórios que 
pertencem ao domínio definido conforme o número de 
sementes S desejadas. Após gerar todas as estimativas 
aleatórias, é feita uma análise, através da avaliação da 
função objetivo, e assim escolher o melhor resultado da 
população.   

Após a busca aleatória inicial, começa-se uma nova fase 
de buscas em uma janela de domínio restrito, próxima as 
melhores soluções obtidas da fase anterior, sendo o novo 
intervalo de busca definido pelo fator de restrição (δ), 
obtido em função de ζi*, que representa a melhor solução 
para o parâmetro i encontrado na fase anterior, através das 
Eq. 26 e Eq. 27. 

)δ(ζζζ **
L ii

  (26)

)δ(ζζζ **
H ii

  (27)

Novas fases ocorrem até que a tolerância seja alcançada, 
seguindo o mesmo procedimento em conjunto com a 
verificação da função objetivo. Desse modo, é possível 
verificar o comportamento da evolução das buscas, onde se 
procura as regiões potenciais das melhores soluções para 
poder refinar os resultados. 

5.3 Função multiobjetivo 

A função multiobjetivo a ser minimizada considera a 
aceleração angular do chassi no CG, a aceleração na cabeça 
e o deslocamento do assento do motorista para cada 
velocidade. A abordagem da soma ponderada é apresentada 
na Eq. 28 e Eq. 29.  

Os dados são normalizados, isso permite unificar 
dimensões e escalas diferentes dentro da função 
multiobjetivo. Os pesos a considerar são: 0,5 para 
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aceleração na cabeça, 0,3 para o deslocamento do assento e 
0,2 para a aceleração angular do chassi. 
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6. RESULTADOS 
Foram feitas simulações, considerando uma população 

de 50 elementos e o critério de convergência desejado 
corresponde a discrepância relativa inferior a 10-3, entre 
duas avaliações sucessivas da função objetivo. O tempo de 
simulação utilizado foi de 3 segundos, foi adotado um 
passo de 0,01 s. A Tab. 3 apresenta os valores máximos e 
mínimos dos parâmetros. 

Tab 3: Limites dos parâmetros a serem estimados. 

 kseat 
(N/m) 

bseat 
(N.s/m) 

ksf   
(N/m) 

bsf 
(N.s/m) 

ksr   
(N/m) 

bsr 
(N.s/m)

Mínimo 5000 500 8000 1000 8000 1000 

Máximo 15000 2000 60000 10000 60000 10000 

 
 

 
Fig. 2: RMS da aceleração vertical na cabeça do Motorista 
no Asfalto A. Fonte: Autor 

 
Fig. 3: RMS da aceleração angular do Pitch no CG no 
Asfalto A. Fonte: Autor 

A Tab. 4 apresenta os valores dos parâmetros estimados 
pelos métodos de PSO e R2W para o perfil de uma estrada 
classe A. As Fig. 2 e 3 apresentam a aceleração na cabeça 
do motorista e a aceleração angular do chassi no CG com 
valores inicias e os parâmetros encontrados. 

 
 
Tab 4: Parâmetros estimados pelos métodos de PSO e GC. 
Parâmetro Valor do PSO Valor do R2W 

kseat (N/m) 5695.51099 6487.95442 

bseat (N.s/m) 1591.5845 1986.45825 

ksf   (N/m) 14780.8498 21474.2801 

bsf (N.s/m) 8096.20386 8874.07246 

ksr   (N/m) 8869.3308 8682.86377 

bsr (N.s/m) 6349.51483 6747.49845 

 
 

 
Fig. 4: RMS da aceleração vertical na cabeça do Motorista no 
Asfalto C. Fonte: Autor 
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Fig. 5: RMS da aceleração angular do Pitch no CG no 
Asfalto C. Fonte: Autor 

Tab 5: Parâmetros estimados pelos métodos de PSO e GC. 
Parâmetro Valor do PSO Valor do R2W 

kseat (N/m) 9331.97424 5151.91363 

bseat (N.s/m) 2000 2000 

ksf   (N/m) 21887.1038 26478.0649 

bsf (N.s/m) 8623.46007 9517.49128 

ksr   (N/m) 13111.7029 17578.7097 

bsr (N.s/m) 6673.28441 7417.52766 

 
A Tab. 5 apresenta os valores dos parâmetros estimados 

pelos métodos de PSO e R2W para o perfil de uma estrada 
classe C. As Fig. 4 e 5 apresentam a aceleração na cabeça 
do motorista e a aceleração angular do chassi no CG, com 
os valores iniciais e os parâmetros encontrados. 

 
A Tab. 6 apresenta os valores das faixas de conforto 

sugeridas pelo padrão ISO 2631.  

Tab 6. Escala de desconforto sugerido pelo padrão ISO 2631. 
 

Índice de conforto Alcance 

0 até 0,315 (m/s2) Confortável 

0,315 até 0,63 (m/s2) Levemente Confortável 

0,5  até 1 (m/s2) Pouco Confortável 

0,8 até 1,6 (m/s2) Desconfortável 

1,25 até 2,5 (m/s2) Muito desconfortável 

Mais de 2 (m/s2) Extremamente desconfortável 

 
O valor quadrático médio das acelerações verticais para 

cada velocidade na estrada classe A estão todas dentro da 
faixa de confortável segundo a norma ISO 2631, o que pode 
ser observado na Fig. 2. O valor quadrático médio das 
acelerações verticais na estrada classe C até a velocidade de 
30km/h estão dentro da faixa de confortável, a velocidade 
de 40km/h estão no limite entre confortável e levemente 
confortável e finalmente as velocidades acima de 50 km/h 
estão dentro da faixa levemente confortável, pode ser 
observado na Fig. 4. 

As metodologias de PSO e R2W desenvolveram 
processos iterativos baseados na minimização da função 
objetivo descrita pelas Eq. 28 e Eq. 29.  

O critério de parada foi atingido quando a diferença 
entre o valor da função objetivo em duas iterações 
consecutivas foi menor que a tolerância adotada. 

As Fig. 6 e 7 retratam a evolução dos valores das 
funções objetivo com o aumento do número de iterações. 
Pode ser observado que, as curvas convergem ao valor 
mínimo da função objetivo, além do método R2W realizar 
mais iterações para atingir o critério de parada. Os valores 
achados pelo método R2W tem a mesma ordem de 
grandeza que o valor atingido pelo método PSO. 

 
 

 
Fig 6: Funções objetivo dos métodos de PSO e R2W no 
asfalto A. Fonte: Autor 

 

 
Fig 7: Funções objetivo dos métodos de PSO e R2W no 
asfalto C. Fonte: Autor 

7. CONCLUSÃO 
Observa-se nas Fig. 2 e 4 que os valores médios 

quadráticos das acelerações verticais na cabeça do 
motorista, em cada uma das pistas simuladas, foram 
minimizados em comparação com os valores originais 
simulados, com exceção das duas últimas velocidades, 
atingindo o objetivo do trabalho.  

As Fig. 3 e 5 retratam a evolução dos valores médios 
quadráticos das acelerações do pitch, em cada uma das 
pistas simuladas, e, também, foram minimizados em 
comparação com os valores originais analisados. As 
acelerações angulares de pitch foram utilizadas na função 
objetivo e sua minimização era desejada, a fim de dar uma 
melhora no conforto da viatura.  
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A pequena diferença entre os valores encontrados, por 
cada um dos métodos, está baseada na alteração do 
parâmetro que procura minimizar o deslocamento do 
assento do motorista. Na simulação da pista com 
rugosidade classe A, o método PSO forneceu uma 
suspensão de assento e da viatura menos rígida, mas com 
um amortecimento menor em comparação com os valores 
encontrados pelo método R2W. Na simulação da pista com 
rugosidade classe C, o método PSO atingiu um assento com 
uma suspensão mais rígida, mas com uma suspensão da 
viatura menos rígida em comparação com os valores 
achados pelo método R2W.  

O desempenho dos métodos de PSO e R2W no processo 
de minimização da função objetivo foi satisfatório. Sendo 
que, foi necessário achar os melhores valores a serem 
empregado em cada um dos métodos. Para o método PSO, 
o melhor valor achado foi da inércia das partículas, 
chamado de alfa, no valor de 0,15, e os coeficientes de 
aceleração, chamado de beta, no valor de 1. Para o método 
R2W o melhor valor encontrado foi o fator de restrição, 
chamado de delta, no valor de 0,02. Outros valores 
utilizados faziam com que o tempo computacional 
aumentasse consideravelmente, juntamente com a 
quantidade de iterações, além disso, a função objetivo não 
encontrou um valor mais baixo. O método R2W precisou, 
nas duas simulações, de mais iterações em comparação com 
o método PSO. 

Em relação ao tempo computacional, o PSO precisou de, 
aproximadamente, 2 horas e 50 minutos para cada uma das 
pistas simuladas, enquanto o R2W levou quase 6 horas para 
completar a rotina das simulações e atingir o critério de 
parada, também para cada uma das pistas simuladas. 

No que tange as pistas simuladas, o mesmo valor de desvio 
padrão para cada pista gerada randomicamente foi garantido, 
contribuindo para que todas as simulações não tivessem 
diferença, quando comparadas ao mesmo perfil de pista.  
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RESUMO: Este artigo trata da aplicação de um método de 
similaridade dinâmica baseado nas equações características de 
sistemas dinâmicos em um protótipo de aeronave de asas rotativas. 
O principal objetivo é escolher um modelo em escala reduzida cuja 
dinâmica mais se aproxime da dinâmica do protótipo no domínio 
adimensional, favorecendo uma adequada predição e avaliação da 
sua dinâmica de voo. O método, muito utilizado em mecânica dos 
fluidos, apresenta algumas particularidades que fazem o tornam 
uma alternativa interessante, do ponto de vista prático, ao método 
da análise dimensional. Para ilustrar o uso e eficácia deste método, 
o helicóptero Bell UH-1H é tomado como protótipo e, como modelos 
em escala, são escolhidos quatro aeromodelos comerciais. Como 
resultado, observa-se que a classificação dos modelos que melhor 
representam o protótipo no espaço adimensional depende tanto 
das variáveis de estado escolhidas como prioridades, quanto da 
manobra que se pretende analisar.
PALAVRAS-CHAVE: Similaridade, Método das Equações 
Características, Modelos em Escala, Dinâmica de Voo.

ABSTRACT: This paper deals with the application of a dynamic 
similarity method based on the characteristic equations of dynamic 
systems in a rotating wings aircraft prototype. The main aim is 
to select a small scaled model whose dynamics is as close as 
possible to the dynamics of the prototype in the dimensionless 
domain, favoring an adequate prediction and evaluation of its flight 
dynamics. The method, widely used in fluid mechanics, presents 
some particularities that make it an interesting alternative, from 
the practical point of view, to the dimensional analysis method. To 
illustrate the use and effectiveness of this method, the Bell UH-
1H helicopter is taken as a prototype and, as scaled models, four 
commercial aircrafts are chosen. As a result, it can be observed 
that the classification of the models that represent the prototype 
in the dimensionless space depends on both the state variables 
chosen as priorities and the maneuver to be analyzed.

KEYWORDS: SSimilarity, Characteristic Equations Method, 
Scaled Models, Flight Dynamic.

1. Introdução
A alta complexidade envolvida no processo construtivo 

de uma aeronave de asas rotativas se torna ainda mais críti-
ca quando ela é destinada a aplicações de segurança e defesa. 
Diversas áreas do conhecimento e diferentes expertises devem 
ser necessariamente envolvidas em todas as fases do seu ciclo 
de vida, desde o estabelecimento de requisitos até a operação.

Para fins diversos, a capacidade de modelar a dinâmica de 
um veículo a partir de uma versão em escala tem contribuído 
para a evolução de diversos equipamentos e procedimentos. O 
mais pulverizado nos últimos tempos são os Veículos Aéreos 
Não Tripulados (VANTs) que contam com o que há de mais 
inovador, sendo empregados nos mais diversos cenários.

Este artigo mostra a aplicabilidade de um método de esco-
lha de um modelo em escala reduzida que seja adequado para 
predizer a dinâmica de voo de uma aeronave em escala real 
como o helicóptero Bell UH-1H. Para isso, a ideia é fazer uso 
do conceito de similaridade dinâmica incompleta. A despeito 
da importância do estudo da similaridade dinâmica aplicada a 
aeronaves de asa rotativa, este tema é muito pouco explorado 
e praticamente não aparece na literatura especializada, que se 
restringe, em geral, à sua aplicação a veículos terrestres [1,6,7]. 

A similaridade dinâmica de veículos terrestres baseada nas 
suas equações características foi abordada pela primeira vez 
em [1]. Neste estudo, a técnica apresentada em [1] é adaptada 
para um protótipo de aeronave de asas rotativas, para a escolha 
de um modelo em escala reduzida que mais se aproxime da 
dinâmica do protótipo, no domínio adimensional. 

O método é desenvolvido basicamente em cinco etapas: 
a. Modelagem da dinâmica do helicóptero em escala real, 

através das equações de governo, as quais são comuns 
aos modelos em escala reduzida escolhidos para o estudo, 
para verificação qualitativa; 

b. Escolha das grandezas dimensionais primárias que servirão 

como parâmetros para a adimensionalização das equações 
de governo; 

c. Realização do processo de adimensionalização das equa-
ções de governo, revelando os parâmetros Π adimensio-
nais e representando a dinâmica do protótipo e dos mo-
delos passíveis de comparação no espaço adimensional; 

d. Determinação das variáveis de estado de maior importân-
cia do ponto de vista da escolha do melhor modelo em 
escala em função das manobras a serem analisadas; 

e. Determinação, através da similaridade dinâmica incomple-
ta, considerando as variáveis de estado e manobras escolhi-
das, de qual modelo em escala reduzida é capaz de melhor 
predizer a dinâmica de voo do protótipo em escala real.
Este artigo está organizado da seguinte forma: princípios 

da dinâmica de voo de aeronaves de asas rotativas, bem como 
as equações de seu movimento e cinemática, são apresenta-
dos na Seção 2; a técnica proposta neste artigo é apresentada 
na Seção 3; resultados e simulações que ilustram a eficácia 
do método proposto são apresentados na Seção 4, pelo uso 
dos modelos do helicóptero Bell UH-1H tomado como pro-
tótipo, e de quatro modelos de mini helicópteros comerciais, 
tomados como modelos em escala; as principais conclusões 
deste artigo são apresentadas na Seção 5.

2. Dinâmica de Voo
O que torna o helicóptero uma ferramenta essencial na área 

de segurança e defesa é justamente a agilidade a versatilidade 
que fornece ao piloto a possibilidade de uma exploração do es-
paço tridimensional muito menos restritiva do que o uso de aero-
naves de asas fixas. Porém, a pluralidade de possíveis manobras 
transfere ao piloto uma alta complexidade de movimentos para 
serem planejadas e dominadas, exigindo um aguçado raciocínio 
em três dimensões para controlar os principais comandos da ae-
ronave, conforme listados abaixo e representados na Figura 1:
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Fig. 1 – Comandos do helicóptero. Fonte: adaptado de [2].

a. Controle Coletivo 
Localiza-se ao lado da poltrona do piloto, é responsável 

pelo movimento de subir e descer da aeronave, além de con-
trolar a potência necessária para o voo. O controle da altitude 
é possível através do ângulo de atuação das pás do rotor prin-
cipal, fazendo com que elas criem mais ou menos pressão e, 
assim, controlem a altitude da aeronave. 

b. Controle Cíclico 
O comando cíclico move o helicóptero em quatro di-

reções: para trás, frente, direita e esquerda. Isto é possível 
através da inclinação provocada no disco do rotor principal. 
Normalmente, o comando localiza-se entre as pernas do pilo-
to, que atua através do posicionamento na direção desejada. 
Para fins didáticos, divide-se o controle cíclico em cíclico 
lateral, que é o movimento em torno do eixo x, de rolagem, 
e o movimento cíclico longitudinal, em torno do eixo y, de 
arfagem. 

c. Rotor de Cauda 
Pedais controlam as pás do rotor de cauda, fazendo a ae-

ronave girar em torno do eixo z, resultando no movimento 
de guinada. A tendência é que o helicóptero gire em sentido 
contrário ao do rotor principal; o rotor de cauda compensa tal 
reação e promove ainda o controle da guinada. 

d. Pás da Hélice 
O formato da pá da hélice faz com o que o ar passe por 

cima da peça de forma mais rápida que a parte de baixo, di-
minuindo a pressão exercida na região superior. Tal fenôme-
no faz com que a pressão vinda de baixo da pá da hélice ice 
o helicóptero.

2.1 Equações de Movimento

As equações de movimento da fuselagem da aeronave, 
para o caso de seis graus de liberdade, são desenvolvidas a 
partir da aplicação da segunda Lei de Newton-Euler. A posição 
do corpo rígido é definida por meio do referencial inercial.

O movimento translacional é definido pelo movimento 
do centro de gravidade na fuselagem. As acelerações linea-
res nos eixos x, y e z são definidas pelas seguintes equações, 
enunciadas por Padfield [3]:

  (1)

 (2)

 (3)

A movimentação rotacional é regida pelas equações:

      (4)

      (5)

      (6)

em que:
• u, v e w são velocidades translacionais;
• p, q e r são velocidades rotacionais expressas nos 

eixos x, y e z; 
• ϕ, θ e ψ são os ângulos de rotação de Euler;
• Ixx, Iyy e Izz são os momentos de inércia da fuselagem 

em torno dos eixos de referência do corpo; 
• ma é a massa da aeronave;
• X, Y e Z são as resultantes das forças externas;
• L, M e N são as resultantes dos momentos externos.
As Equações (1) à (6) formam o sistema de equações 

diferenciais ordinárias não-lineares que descrevem o movi-
mento completo da fuselagem de um helicóptero de corpo 
rígido, em um sistema de seis graus de liberdade, como enfa-
tizado por Oliveira [4]. 

2.2 Equações Cinemáticas

As equações de movimento da fuselagem da aeronave ω 
B = [ p q r ]T, para o caso de seis graus de liberdade, são de-
senvolvidas a partir da aplicação da segunda Lei de Newton-
-Euler. A posição do corpo rígido é definido através do refe-
rencial inercial.

O vetor velocidade angular da aeronave , no sistema de 
referência da fuselagem, está relacionado à taxa de variação 
dos ângulos de Euler no tempo, através da igualdade [5]:

 (7)

  (8)

   (9)

As equações cinemáticas rotacionais representam o mo-
vimento do helicóptero em relação ao sistema inercial fixo na 
terra e são representados pelas Equações (7) à (9).

3. Análise Dimensional, Adimensionaliza-
ção e Similaridade

Técnicas de modelagem e simulação tornaram-se ferra-
mentas indispensáveis para o desenvolvimento de programas 
tecnológicos, principalmente nas áreas de Engenharia e Físi-
ca. Tais artifícios desempenham papel essencial por permitir 
gerar e testar uma grande variedade de concepções de projeto 
com menor dependência nos protótipos reais. Complemen-
tando a importância da modelagem e simulação, a análise 
dimensional possibilita a obtenção de teorias que têm como 
objetivo interpretar os resultados experimentais e determinar 
as condições de semelhança entre processos físicos de mes-
ma natureza.

O princípio da análise dimensional é uma ferramenta 
analítica poderosa e seu desenvolvimento é baseado em uma 
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ideia que a igualdade numérica absoluta das quantidades 
pode existir somente quando as quantidades são similares 
qualitativamente [6]. Em outras palavras, e desta vez fazen-
do-se uso do princípio da homogeneidade dimensional, qual-
quer equação que descreve um fenômeno físico deve ser vá-
lida independentemente do sistema de unidades de medida.

Os resultados obtidos em uma análise dimensional são 
apenas qualitativos. Já os quantitativos e as equações exatas 
da predição podem ser obtidos se forem combinados com os 
procedimentos experimentais, que inclui uma eletrônica em-
barcada no veículo em escala e/ou no protótipo real, como o 
procedimento adotado em [7], para validar o modelo propos-
to em [1], acerca da adimensionalização da dinâmica vertical 
de veículos terrestres. 

Na análise dimensional, existem as ditas dimensões 
fundamentais, ou quantidades primárias, dentre elas: com-
primento, massa, tempo, intensidade de corrente elétrica e 
temperatura. A partir destas dimensões fundamentais, são es-
critas as dimensões derivadas, ou quantidades secundárias, 
como por exemplo, a aceleração sendo representada em fun-
ção do comprimento [M] e do tempo [T]: 

   (10)

3.1 Modelo Dimensional
Este estudo parte do chamado protótipo: uma aeronave em 

escala real, versão atualizada do helicóptero utilitário norte-
-americano UH-1H, mais conhecido como Huey II. Os aero-
modelos são aeronaves em escala reduzida que podem ser usa-
dos em substituição aos protótipos em testes e provas, desde 
que haja similaridade dinâmica com o modelo em escala real.

Primeiramente, as equações de governo não-lineares fo-
ram inseridas no software MATLAB®/SIMULINK, a fim de 
implementar a modelagem da dinâmica do protótipo, tendo a 
atenção voltada a uma análise qualitativa do seu desempenho. 
Essa abordagem tem como propósito aferir as forças externas 
resultantes X, Y e Z, bem como os momentos externos resul-
tantes L, M e N, de modo que protótipo e modelos explorem o 
plano xz, ou seja, movimentos translacionais isolados no eixo 
x, no eixo z, ou em ambos, de forma previsível.

Uma vez implementado o caso dimensional, em escala 
real, foram verificados alguns movimentos, do tipo decola-
gem, com movimentação restrita ao eixo z (movimento ace-
lerado, partindo do repouso, na direção vertical, com sentido 
de baixo para cima), com decolagem combinando movimen-
tos na direção dos eixos x e z (tomando um movimento nos 
sentidos de baixo para cima, de trás para frente em relação à 
fuselagem), e finalmente uma decolagem e uma aterrissagem, 
com a movimentação descrevendo uma parábola no plano xz.

Inicialmente, o produto de inércia Ixz é anulado, consi-
derando uma simetria da fuselagem no plano xz, conforme já 
utilizado por diversos autores, como [8] e [2], reduzindo as 
equações (4), (5) e (6) para às seguintes equações diferenciais:

  (11)

  (12)

   (13)   

3.2 Testes Para a Modelagem Dimensional

Na Figura 2, é possível observar o gráfico de posição ver-
sus tempo, resultado da aplicação de uma força constante no 
eixo Z, no caso a força externa resultante Z constante e todas 
as demais forças externas e momentos externos nulos. Esse 
primeiro caso também é representado pelas Figuras 3 e 4, 
onde se encontram os gráficos de velocidades translacionais 
e uma descrição da trajetória da fuselagem, respectivamente, 
para um teste de duração de 10 s. 

No segundo caso da aplicação das equações para prepa-
ração do protótipo (tamanho real), foram consideradas duas 
funções, X(t) e Z(t), que são as resultantes das forças externas 
na direção dos eixos x e z, respectivamente. Nessa configura-
ção, a aeronave faz uma decolagem, e inicia uma movimen-
tação à frente.

A Figura 5 representa a variação da posição em x e z, 
evidenciando o repouso em relação ao deslocamento no eixo 
y. A Figura 6 é o gráfico que representa as velocidades trans-
lacionais u e w. É possível observar que a velocidade w, no 
eixo z, é dividida em três etapas, de aceleração, de movimen-
to uniforme e desaceleração até w ser nulo, para um voo em 
deslocamento apenas no eixo x, conforme pode ser observa-
do na Figura 7. 

A segunda configuração de manobra, chamada de decola-
gem em máxima performance, é comum quando a aeronave 
necessita vencer obstáculos próximos, tendo uma área redu-
zida para realizar a decolagem, atentando quanto à potência 
da aeronave, velocidade do vento, temperatura, carga, posi-
ção do centro de gravidade, entre outros aspectos.

Fig. 2 – Deslocamento x, y, z para o primeiro caso.

Fig. 3 – Gráfico de u, v e w para o primeiro caso.
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Fig. 4 – Trajetória da fuselagem para o primeiro caso.

Fig. 5 – Deslocamento x, y, z para o segundo caso.

Fig. 6 – Gráfico de u, v e w para o segundo caso.

Fig. 7 – Trajetória da fuselagem para o segundo caso.

Fig. 8 – Decolagem em máxima performance. Fonte: [9].
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Fig. 9  – Diagrama de blocos das equações originais.

A curva que descreve a trajetória do modelo do protótipo 
na decolagem em máxima performance pode ser observada 
na Figura 7. A Fig. 8 foi retirada do manual de aviação He-
licopter Flying Handbook, Federal Aviation Administration 
[9], e ilustra um perfil semelhante da decolagem.

Além de validar a modelagem de protótipos e aeromo-
delos, a implementação desta decolagem permite avaliar sua 
sensibilidade da ferramenta quanto a variações de manobras 
em relação ao desempenho relativo dos modelos, influencia-
da diretamente pelas variáveis de estado, um conjunto delas, 
ou até um conjunto delas considerando diferentes pesos entre 
elas, conforme o interesse do estudo.

Um terceiro e último teste de aplicação do modelo foi 
implementado, desta vez com o objetivo de validar o uso da 
equação simplificada, com o produto de inércia no plano xz 
nulo, Ixz = 0, em que convenientemente se anularam deriva-
das com termos interdependentes nas equações diferenciais 
originais. A consideração é razoável visto que as curvas das 
equações originais e com o Ixz nulo estão sobrepostas, em 
função da natureza das manobras consideradas neste estudo.

Para a aplicação das equações originais, foi montado o 
diagrama de blocos na ferramenta SIMULINK®, conforme é 
possível observar na Figura 9.

As equações alteradas são, portanto, as Equações (4), (5) 
e (6), que foram reescritas na forma das equações (11), (12) 

e (13) (após zerar o produto de inércia no plano xz). Os gráfi-
cos de posição e velocidades translacionais foram, então, tra-
çados e a descrição da trajetória, em manobra de decolagem 
e aterrissagem, está representada nos gráficos das Figuras 10, 
11 e 12.

Fig. 10 – Deslocamentos x e z com as equações originais e Ixz nulo.



22    RMCT VOL.35 Nº3 2018REVISTA MILITAR DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Fig. 11 – Velocidades u e v com as equações originais e 
Ixz nulo.

Fig. 12 – Vista do plano xz com as equações originais e Ixz nulo.

3.3 Adimensionalização e Parâmetros 
Adimensionais

Para que a adimensionalização ocorra, é preciso definir os 
parâmetros de comparação entre o protótipo de tamanho real 
e os modelos que se pretende comparar. Por isso, definiram-se 
como parâmetros os elementos de grandeza primária: La, que é 
o comprimento da pá do helicóptero, que é o tempo necessário 
para que o helicóptero percorra a trajetória de 100 (cem) vezes o 
tamanho de sua pá (100 * La) em velocidade máxima, e ma, que é 
a massa da aeronave; representando as dimensões fundamentais 
normalmente usadas em mecânica, LMT (comprimento-massa-
tempo).

Finalmente, tem-se os requisitos para o início da adimen-
sionalização. Os termos adimensionais correspondentes aos 
encontrados nas equações de governo, levam um asterisco 
sobrescrito. O u* por exemplo, é a velocidade adimensional 
translacional no eixo x, sendo realizado o procedimento des-
crito a seguir para sua obtenção.

Sendo, u= dx/dt comparam-se os termos de mesma gran-
deza para que o resultado se torne um fator adimensional. 
Portanto, o x é comparado com La e o t com o . Colocando o 
que é constante para fora da derivada, encontra-se:

  

e portanto,

    (14)

O mesmo procedimento pode ser observado para , ressal-
tando que desta vez é usada a derivada segunda da posição, 
mantendo-se as constantes de comprimento e tempo para o 
processo de adimensionalização: 

e portanto,

    (15)

Cada variável precisou ser colocada à razão de uma cons-
tante de mesma unidade para que fosse possível o processo 
de adimensionalização, resultando nos dados da Tabela 1, 
com todos as correspondências dos termos adimensionais.

Tab. 1: Termos adimensionais correspondentes.



RMCT VOL.35 Nº3 2018 23REVISTA MILITAR DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

De posse dos termos adimensionais, reescrevem-se as 
equações que regem a dinâmica de voo da aeronave nos seis 
graus de liberdade, porém desta vez substituindo os termos 
dimensionais por suas igualdades, contendo os termos adi-
mensionais, conforme segue da Equação (4):

    (16)

Manipulando as novas igualdades, é possível achar um 
fator multiplicador presente em todas as equações da dinâmi-
ca da fuselagem, e que será o elo entre as equações dimen-
sionais (protótipo e modelo) e adimensionais, carregando as 
informações essenciais para a aplicação da similaridade.

Dividindo a Equação (16) pela gravidade g e colocando 
termos em evidência, tem-se

  

o que permite identificar o fator adimensional como

     (17)

Dando prosseguimento, encontra-se a nova equação adi-
mensional: 

  (18)

As demais equações, na forma adimensional em função 
do parâmetro , são:

  (19)

  (20)

   (21)

 (22)

 (23)

3.4 Modelos para Adimensionalização
Com a análise da similaridade dinâmica através de 

modelos em escala, espera-se que o aeromodelo esco-
lhido se comporte o mais próximo possível do protótipo 
real. O objetivo do método aqui apresentado é, portanto, 
indicar, dentre os modelos disponíveis, aquele cujo de-
sempenho mais se assemelha à dinâmica do protótipo no 
espaço adimensional.

Em um caso ideal, com uma predição exata entre um 
modelo em escala e protótipo, o parâmetro  adimensio-
nal é igual em ambos os casos e os termos que compõem 
tal parâmetro se compensam e tornam também iguais os 
fatores de adimensionalização que conduzem os casos di-
mensionais ao espaço adimensional. 

Tab. 2: Características construtivas do protótipo e dos modelos

Fuselagem IXX
[kg.m2]

IYY
[kg.m2]

IZZ
[kg.m2]

ma
[kg]

PROTÓTIPO
UH-1H 3.795 17.259 14.639 2.792,2

RAPTOR-30 0,1000 0,2000 0,2000 3,0

RAPTOR-50 0,1043 0,2675 0,2592 3,4

RAPTOR-90 0,1043 0,2675 0,2592 4,8

XCELL-60 0,1800 0,3400 0,2800 8,2

SIMILARIDADE 
COMPLETA 0,1043 0,2675 0,2592 3,4

Foram escolhidos quatro aeromodelos comerciais di-
ferentes: o RAPTOR-30, o RAPTOR-50, o RAPTOR-90 e 
o X-CELL-60; e ainda, um modelo ideal fictício para a de-
monstração da similaridade completa.

As características construtivas necessárias para os cál-
culos estão presentes nas Tabelas 2 e 3, coletadas de [10], 
[11], e [12], exceto os momentos de inércia do modelo RAP-
TOR-30, que foram estimados. Além disso, as constantes de 
tempo  e os parâmetros  adimensionais calculados, que utili-
zados na modelagem, também constam na Tabela 3.

Tab. 3: Características construtivas e termos calculados de τ e Π 
adimensional do protótipo e dos modelos

Fuselagem La
[m] VM τ

(100 * La / VM) Π

PROTÓTIPO
UH-1H 7,270 80,55 9,0255 0,0091

RAPTOR-30 0,622 26,75 2,3271 0,0117

RAPTOR-50 0,672 29,84 2,2537 0,0135

RAPTOR-90 0,778 30,87 2,5219 0,0125

XCELL-60 0,775 32,00 2,4219 0,0135

SIMILARIDADE 
COMPLETA 0,453 29,84 2,2537 0,0091

4. Simulações e Resultados

4.1 Metodologia

As simulações iniciam-se pela implementação das equa-
ções adimensionalizadas com os parâmetros  adimensionais 
já calculados, bem como pelas informações advindas das ca-
racterísticas construtivas do protótipo e dos modelos. Esco-
lhem-se, então, as variáveis de estado que mais interessam 
para comparar o desempenho do protótipo com os dos mo-
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delos. Para este estudo, foi considerada a posição z para uma 
primeira configuração de manobra de decolagem na vertical 
simples e as posições x e z para a segunda manobra, em má-
xima performance.

Encontrar a similaridade completa entre um veículo em 
tamanho real e outro em escala é quase impossível, em uma 
primeira análise, pela grande disparidade na relação entre 
massa e potência, sendo mais comum, por exemplo, achar 
modelos em escala reduzida que possuem similaridade dinâ-
mica completa entre si. 

Para ilustrar a afirmação supracitada, foi criado um mo-
delo fictício, denominado modelo ‘sc’ (similaridade com-
pleta) a partir das características construtivas do modelo 
RAPTOR-50, com o objetivo de achar o comprimento de pá 
(parâmetro escolhido) que tornasse o modelo fictício com-
pletamente similar dinamicamente ao protótipo UH-1H, 
conforme observado nas Tabelas 2 e 3. Vale ressaltar que a 
escolha do tamanho da pá ideal serve somente para ilustração 
e ignora fatores técnicos de projeto para aeromodelismo.

Como critério de comparação, adotou-se a verificação 
através das médias das diferenças ao quadrado (Md ∆2), das 
variáveis de estado elencadas (variáveis de posição, x e z), 
que resultará em um procedimento para julgar qual modelo 
melhor prediz a dinâmica do protótipo através da similarida-
de, para a manobra adotada.

A modelagem a seguir ajusta forças e momentos externos, 
X, Y, Z e L, M e N, respectivamente. Dentro das resultantes, 
existem cadeias de comando que advêm do esterçamento dos 
instrumentos de controle disponíveis ao piloto, como ilustra-
do na Figura 1, e aplicado na representação em diagrama de 
blocos da simulação de um helicóptero, na Figura 9.

Ocorre que o presente estudo prioriza a ferramenta de 
similaridade por meio da técnica de adimensionalização, e 
não a modelagem de um simulador, por exemplo, fazendo 
das resultantes supramencionadas entradas de funções, com 
o objetivo da aplicação da ferramenta de escolha de modelo.

4.2 Similaridade Dinâmica Incompleta na Decola-
gem Simples

O que caracteriza a similaridade dinâmica incompleta é a 
desigualdade dos parâmetros  do protótipo e do modelo, sem 
prejuízo considerável na precisão da predição da dinâmica do 
protótipo pelo uso do modelo em escala escolhido.

Na decolagem simples, a fuselagem desenvolve uma su-
bida acelerada, partindo do repouso, no instante t0, promo-
vendo uma movimentação do corpo exclusivamente no eixo 
z, com duração de teste t* = 10.

Nas Figuras 13 e 14, têm-se os gráficos com a compara-
ção dos comportamentos dinâmicos da manobra de decola-
gem simples, levando em conta a posição z* e a velocidade 
w*, respectivamente, em função do tempo t*, destacando que 
os parâmetros estão sendo analisados no domínio adimen-
sional. É possível observar uma proximidade das dinâmicas 
dos aeromodelos RAPTOR-50 e XCELL-60; o fato ocorre 
em função dos valores dos parâmetros  adimensionais destes 
serem muito próximos, diferindo na ordem de 10-5. 

A Figura 15 ilustra os deslocamentos, como se fosse uma 
vista lateral, sendo observadas as decolagens de cada modelo 
em z*, sobre o terreno, representado pelo eixo da abscissa x*. 
Nota-se mais uma vez a proximidade do alcance no espaço 
adimensional dos modelos RAPTOR-50 e XCELL-60, com 
tempo de simulação adimensional t* = 10.

As médias das diferenças ao quadrado calculadas para 
relativizar as performances dos modelos, e as razões entre 
os parâmetros Π, de modelo e protótipo, estão na Tabela 4. 
A comparação resultou em menores valores para o RAP-
TOR-30, sendo este aeromodelo, portanto, o melhor para 
predizer a dinâmica do protótipo UH-1H, por meio da si-
milaridade, considerando a variável de estado escolhida e a 
manobra adotada.

Fig. 13 – Posições z* em função de t* na decolagem simples.

Fig. 14 – Velocidades w* em função de t* na decolagem simples.

Fig. 15 - Descrição das trajetórias dos modelos na decolagem simples.
Tab. 4: Valores das médias das diferenças ao quadrado e as razões 

dos parâmetros  para decolagem simples.
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Fuselagem Md ∆2 z (*103) Πmodelo ⁄ Πprotótipo

RAPTOR-30 2,137 1,288

RAPTOR-50 4,541 1,484

RAPTOR-90 3,137 1,372

XCELL-60 4,502 1,481

SIMILARIDADE 
COMPLETA 0,000 1,000

4.3 Similaridade Dinâmica Completa na Decolagem 
Simples

As Figuras 16, 17 e 18 representam as curvas no domínio adi-
mensional da posição z*, velocidade w* e a trajetória em deco-
lagem simples, respectivamente, ilustrando a compatibilidade da 
similaridade dinâmica completa em duas circunstâncias distintas:
•  A primeira segue da manipulação do parâmetro  adimensional 

de um modelo baseado inicialmente no RAPTOR-50, no qual 
foi alterado o comprimento da pá do rotor principal para dar 
origem à um modelo fictício, nomeado de ‘sc’, para ser compa-
tível com o protótipo UH-1H.

• A segunda foi identificada após o início das simulações, quan-
do se observou uma proximidade razoável do valor dos parâ-
metros  adimensionais entre dois aeromodelos, tornando a per-
formance do RAPTOR-50 e XCELL-60 tão próximas que as 
curvas se apresentaram sobrepostas.

Fig. 16 – Posições z*, em função do tempo t*, com similaridade 
dinâmica completa para decolagem simples.

Fig. 17 – Velocidades w*, em função do tempo t*, com similarida-
de dinâmica completa para decolagem simples.

Fig. 18 – Descrição da trajetória com similaridade dinâmica com-
pleta para decolagem simples.

4.4 Similaridade Incompleta na Decolagem em Má-
xima Performance

O resultado da escolha do modelo que melhor representa 
o protótipo no espaço adimensional depende tanto das va-
riáveis de estado, que serão escolhidas como prioridade no 
estudo, quanto da manobra que se pretende analisar.

Como já foi verificado na manobra anterior, as dinâmicas 
do RAPTOR-50 e do XCELL-60 são muito próximas, sendo 
tratados nesse estudo, inclusive, como completamente dina-
micamente similares. A equivalência se mantém na segunda 
manobra porque os parâmetros  adimensionais não diferem 
em função do tipo de movimentação do corpo.

Porém, em relação à comparação com o protótipo, é 
possível que um modelo represente melhor do que outro, 
alterando a manobra ou a variável de estado considerada. 
Na decolagem em máxima performance, observa-se uma 
variação nos desempenhos, mantendo o RAPTOR-30 como 
o mais próximo do UH-1H. Contudo, houve uma inversão 
nas performances entre o RAPTOR-50 e o XCELL-60, do 
teste de decolagem simples para a decolagem em máxima 
performance, conforme dados da Tabela 5, quando a variável 
elencada é a posição em z.

Tab. 5: Valores das médias das diferenças ao quadrado e as razões 
dos parâmetros  para a segunda decolagem

Fuselagem Md ∆2 x 
(*103) Md ∆2 x (*102) Πmodelo ⁄ Πprotótipo

RAPTOR-30 0,530 0,955 1,288

RAPTOR-50 1,125 2,030 1,484

RAPTOR-90 0,777 1,402 1,372

XCELL-60 1,116 2,201 1,481

SIMILARIDADE 
COMPLETA 0,000 0,000 1,000
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As curvas presentes na Figura 19 representam os desloca-
mentos x*, em função do tempo adimensional t*, e revela 
curvas quadráticas de deslocamentos tipicamente acelera-
dos, em que os comportamentos do RAPTOR-30 e do RAP-
TOR-90 estão mais próximos, respectivamente, da curva 
adimensional do protótipo. E, como já mencionado, ilustra 
a proximidade dos modelos RAPTOR-50 e XCELL-60, to-
davia sem que fique com definição suficiente para mostrar a 
defasagem existente entre eles. 

Fig. 19 – Posições x* em função de t* na decolagem em máxima 
performance.

A Figura 20 contém o gráfico do deslocamento em z*, 
destacando que, na segunda manobra, considera-se também 
o movimento à frente, no eixo x, principalmente a partir de 
t* = 6.

As Figuras 21 e 22 contêm as curvas das velocidades 
adimensionais translacionais, w* e u*, respectivamente, que 
configuram a manobra escolhida.  

Fig. 20 – Posições z* em função de t* na decolagem em máxima 
performance.

Fig. 21 – Velocidades w* na decolagem em máxima performance.

Fig. 22 – Velocidades u* na decolagem em máxima performance.

Fig. 23 – Descrição das trajetórias dos modelos na decolagem em 
máxima performance.
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As curvas que descrevem a trajetória do protótipo e dos 
modelos no domínio adimensional, na decolagem em máxi-
ma performance, encontram-se na Figura 23.

4.5 Similaridade Completa na Decolagem em Máxi-
ma Performance

O mesmo procedimento verificado na decolagem vertical 
simples para a similaridade dinâmica completa, foi aplicado 
ao segundo perfil de decolagem, mas, desta vez, com movi-
mento à frente. As equivalências das curvas podem ser ob-
servadas na Figura 24, através do deslocamento em x*, em 
função do tempo t*. Na Figura 25, verifica-se as posições z* 
em função de t*, evidenciando os movimentos horizontais a 
partir de t* = 6.

As velocidades translacionais u* e w*, bem como a des-
crição das trajetórias, encontram-se representadas pelas cur-
vas das Figuras 26, 27 e 28, ressaltando o ponto de se trata 
vem de desempenhos analisadas no domínio adimensional.  

Fig. 24 – Posições x* com similaridade dinâmica completa para 
decolagem em máxima performance.

Fig. 25 – Posições z* com similaridade dinâmica completa para 
decolagem em máxima performance.

Fig. 26 – Velocidades u* com similaridade dinâmica completa 
para decolagem em máxima performance.

Fig. 27 – Velocidades w* com similaridade dinâmica completa 
para decolagem em máxima performance.

Fig. 28 – Descrição da trajetória com similaridade dinâmica com-
pleta para decolagem em máxima performance.
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5. Conclusão
O procedimento que se propõe neste estudo é um meio, 

uma ferramenta de escolha de um modelo que pode oferecer 
uma melhor predição da dinâmica de um helicóptero em es-
cala real, passando pelo domínio adimensional para obter os 
resultados. 

O fato de que um modelo melhor representa a dinâmica 
de um protótipo não significa que se obtém a proporção dire-
ta a partir da escala geométrica. Ocorre uma disparidade em 
função das grandes diferenças construtivas e de performance. 
Porém, para determinados estudos, chegar no melhor modelo 
já é um grande passo para conseguir resultados cada vez mais 
reais.

Este artigo contribui para a metodologia proposta em [1] 
no sentido de aplicar todo o procedimento de verificação de 
similaridade dinâmica para uma aeronave de asas rotativas.

Por mais que a similaridade dinâmica completa entre 
veículos de escalas díspares seja de difícil demonstração na 
prática, observa-se que é possível prosseguir na predição 
de um comportamento dinâmico em escala a fim de obter 
resultados cada vez mais próximos de um protótipo em 
tamanho real.

Foi possível observar uma similaridade completa entre ae-
romodelos que podem predizer com certo grau de fidelidade a 
dinâmica um do outro. O que se pode extrair deste fato, em um 
primeiro momento, é que se chegou a um conceito construtivo 
com um desempenho razoável através das proporções encon-
tradas nos modelos RAPTOR-50 e XCELL-60.

A ferramenta de verificação que passa pelo domínio adi-
mensional se mostra muito versátil, visto que a inspiração 
provém da mecânica de fluidos, conforme se verifica no 
capítulo 7 da obra de Fox, McDonald & Pritchard [13]. Na 
tese de Moreira [1], foram encontrados diversos parâmetros  
adimensionais, em função da característica do sistema de 
corpos acoplados com presença de molas e amortecedores. 
Já na aplicação para helicóptero e aeromodelos, as equações 
geraram apenas um parâmetro  adimensional que simplificou 
consideravelmente o prosseguimento do trabalho.

Algumas considerações poderiam mudar os resultados ou 
a proporção deles, como por exemplo a escolha da manobra 
e das variáveis de estado. Estas foram escolhas necessárias 
e convenientes para o presente estudo, porém, após a ferra-
menta pronta, tornam-se condições de teste que criam o am-

biente adequado para a aplicação específica a que se propõe 
cada usuário.

Outros modelos de aeronaves ou de aeromodelos são apli-
cáveis aos testes, podendo ser obtidas melhores combinações 
em relação ao protótipo utilizado neste trabalho. Porém, a 
aplicação do procedimento foi exitosa e pode oferecer meios 
para o refinamento e a aplicabilidade em estudos diversos.
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RESUMO: Este artigo utiliza uma abordagem de identificação de 
sistemas no domínio da frequência para estimar o modelo dinâmico 
de um sistema que posteriormente é utilizado para a síntese de 
controle. Neste trabalho, a partir de medições experimentais, 
a identificação do sistema é realizada através do ajuste da 
resposta em frequência a partir de modelos estritamente próprios 
e bipróprios. As medições experimentais também são utilizadas 
para a validação do modelo obtido. A partir do modelo dinâmico 
estimado, a síntese de controle é feita com base na metodologia 
de Ziegler-Nichols por meio de simulações numéricas. O modelo 
do sistema em malha fechada é comparado com os dados 
experimentais do sistema real em malha fechada para uma análise 
da eficácia da metodologia empregada.

PALAVRAS-CHAVE: Identificação de Sistemas. Ziegler-Nichols. 
Síntese de Controle. Modelo Dinâmico

ABSTRACT: This article uses a systems identification approach in 
the frequency domain to estimate the dynamic model of a system 
that is used for control synthesis. In this work, from experimental 
measurements, the identification of the system is performed by 
adjusting the frequency response from strictly proper and biproper 
models. Experimental measurements are also used to validate the 
obtained model. Using the estimated dynamic model, the control 
synthesis is performed based on the Ziegler-Nichols methodology 
through numerical simulations. The closed-loop system model is 
compared with the experimental data of the real closed-loop system 
for an analysis of the effectiveness of the methodology used.

KEYWORDS: System Identification. Ziegler-Nichols. Control 
Synthesis. Dynamic Model

1. Introdução
Identificação de sistemas é uma área da modelagem 

matemática que estuda técnicas alternativas à modelagem 
convencional. Uma característica dessas técnicas é que 
pouco ou nenhum conhecimento prévio do sistema é ne-
cessário para a sua aplicação [1]. A obtenção do modelo 
matemático de um sistema, geralmente, é o primeiro passo  
para as aplicações de síntese de controle, que têm por ob-
jetivo modificar o seu comportamento em malha fechada 
no sentido de atender aos requisitos de robustez em esta-
bilidade e desempenho. O modelo pode ser considerado 
bom quando representa satisfatoriamente a dinâmica do 
sistema sem ser excessivamente complexo.

A identificação de sistemas pode ser realizada tanto 
no domínio do tempo quanto no domínio da frequência. 
Na identificação no domínio do tempo [2-4], sinais co-
nhecidos são aplicados na entrada do sistema e as saídas 
correspondentes são medidas, observando-se que a taxa de 
amostragem e a quantidade de medidas devem ser defini-
das de forma que as informações importantes do sistema 
sejam observadas. Com o conjunto de dados escolhidos, 
determina-se o modelo por meio da minimização de um 
critério de erro. A identificação no domínio da frequência 
é realizada de forma semelhante, porém os dados de entra-
da e saída medidos são tratados no domínio da frequência.

Ambas as formas de identificação apresentam resulta-
dos eficientes, porém a identificação no domínio da frequ-
ência apresenta as seguintes vantagens: maior facilidade 
no tratamento do ruído, redução do volume de dados, além 
de não ser necessário estimar o estado inicial do sistema 
e a facilidade de validação do modelo [5]. Em diversas 
abordagens para o problema de identificação, observa-se 
a preocupação em se obter soluções analíticas, o que só é 
possível quando os problemas propostos são convexos nas 

variáveis de decisão.
A metodologia proposta em [6,8] consiste em aumen-

tar gradativamente a ordem do modelo estimado de forma 
que o ajuste entre a resposta em frequência do modelo e 
do sistema se aproximem segundo um critério de erro bem 
definido, obtendo-se uma família de modelos dentre os 
quais um será escolhido para representar a dinâmica do 
sistema. A escolha do modelo é pautada no compromisso 
entre o erro de ajuste e a complexidade matemática do mo-
delo. Essa metodologia gera como resposta modelos cuja 
função de transferência é biprópria. Apesar de apresentar 
bons resultados, a maioria dos modelos de sistemas físicos 
conhecidos apresenta função de transferência estritamente 
própria. Esse fato serviu como motivação para a modifi-
cação dessa metodologia proposta em [7], onde para cada 
ordem do modelo estimado, varia-se também a ordem do 
polinômio do numerador da função de transferência esti-
mada, ou seja, atribuem-se valores nulos para alguns dos 
coeficientes do polinômio do numerador fazendo com que 
a função estimada seja estritamente própria. Da mesma 
forma que na metodologia proposta em [6,8], obtém-se 
uma família de modelos dentre os quais um será escolhido 
para representar o sistema, levando-se em consideração 
o compromisso entre o erro de ajuste e a complexidade 
matemática. O ajuste do modelo é realizado a partir da 
resposta em frequência do sistema, a qual pode ser obtida 
medindo a reposta em frequência a partir da injeção de 
sinais senoidais, ou através da aplicação da transformada 
rápida de Fourier (FFT) nos sinais de entrada e nas corres-
pondentes saídas do sistema.

De posse do modelo dinâmico do sistema, a síntese de 
controle é facilitada tendo em vista a possibilidade do uso 
de simulações numéricas para melhor definir os parâmetros 
do controlador. O objetivo principal da síntese de controle 
é modificar o comportamento do sistema em malha fecha-
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da de maneira que esse atenda requisitos predeterminados 
de estabilidade, desempenho e robustez contra mudança 
de parâmetros, interferências e ruídos. Ao longo dos anos, 
diversas arquiteturas de controle foram propostas. Den-
tre essas arquiteturas destaca-se a que utiliza o controle 
Proporcional, Integral e derivativo (PID) e suas variações. 
A arquitetura PID é largamente aplicada em projetos de 
engenharia e na automação de sistemas industriais devido 
a sua simplicidade e aos bons resultados atingidos com a 
sua implantação. Segundo [9,10], a maioria dos sistemas 
de controle aplicados na indústria apresentam arquitetura 
PID ou suas variações. Em [10], é feita uma extensa aná-
lise da influência dos requisitos de projeto, muitas vezes 
conflitantes, no projeto de um controlador PID, bem como 
da influência de cada um dos termos do controlador no 
sistema em malha fechada, das diferentes arquiteturas já 
propostas e suas vantagens, além de se mostrar um apa-
nhado das diferentes técnicas já desenvolvidas para se de-
terminar os parâmetros do controlador.

As metodologias para escolha dos parâmetros de um 
controlador PID podem ser divididas de acordo com sua 
natureza e uso da seguinte maneira [10 – 12].

1) Métodos Analíticos: São métodos nos quais os parâ-
metros do PID são calculados através de relações algébri-
cas ou analíticas entre o modelo do sistema e um objetivo 
ou requisito do projeto.

2) Métodos Heurísticos: Estes métodos evoluíram da 
experiência prática adquirida ajustando-se os parâmetros 
do controlador manualmente e também da utilização de 
inteligência artificial para a escolha dos parâmetros.

3) Métodos Baseados na Resposta em Frequência: São 
métodos que consideram as características da resposta do 
sistema no domínio da frequência para a escolha dos pa-
râmetros.

4) Métodos com Otimização: São métodos que podem 
ser considerados um caso especial de controle ótimo, onde 
os parâmetros do PID são obtidos através de métodos nu-
méricos de otimização considerando um objetivo ou re-
quisito do projeto.

5) Métodos Adaptativos: Estes métodos são utilizados 
para automatização do processo de escolha dos parâme-
tros do PID. Normalmente utilizam uma combinação dos 
métodos anteriores e um algoritmo de identificação de 
planta em tempo real.

O sistema a ser estudado nesse artigo é o “DC Motor 
Control” da marca Quanser ®, mostrado na Fig 1, o qual 
consiste em um motor elétrico de corrente contínua (DC) 
instrumentado com um encoder e é movido por um ampli-
ficador linear. Os sinais de entrada e saída do sistema es-
tão disponíveis em conectores padronizados para controle 
através de uma placa de aquisição de dados (DAQ), o que 
torna possível controlar o sistema por meio de um compu-
tador equipado com uma placa DAQ. O sistema também é 
equipado com um micro controlador PIC, o qual tem a ca-
pacidade de medir as saídas do encoder, aplicar voltagens 
ao amplificador linear e se comunicar com um computador 
através de um cabo USB. A comunicação do sistema com 
um computador é realizada através do software QICii, que 
permite o controle do mesmo em tempo real.

O objetivo principal desse trabalho é fazer a identifi-
cação do sistema acima no domínio da frequência atra-
vés do ajuste da resposta a partir de modelos estritamente 
próprios e bipróprios, descrito em [7], e posteriormente 

aplicar um método heurístico para determinar os parâme-
tros de um controlador proporcional integral (PI), o qual é 
um caso particular do PID, para o controle de velocidade 
do motor DC. Para tal, serão colhidos dados de resposta 
do sistema para entradas senoidais que serão utilizados na 
rotina de identificação, a qual fornecerá um modelo que 
será validado analisando-se a sua complexidade e o erro 
em relação à resposta do sistema para diferentes tipos de 
entrada. De posse do modelo, será utilizada a metodologia 
de Ziegler-Nichols para a determinação dos parâmetros do 
controlador PI. A metodologia de Ziegler-Nichols é ba-
seada na experiência adquirida em ajustar os parâmetros 
do controlador manualmente e, apesar de não ser recente, 
apresenta bons resultados que, posteriormente, podem ser 
utilizados para um ajuste fino ou como estimativa inicial 
para outros métodos. Por fim, a resposta do sistema em 
malha fechada simulada será comparada com o sistema 
real.

Fig. 1 – Sistema DC Motor Control.

2. Identificação de sistemas no domínio 
da frequência 

A metodologia utilizada em [6-8] consiste em estimar 
uma família de modelos racionais bipróprios [6,8] e estrita-
mente próprios [7], de ordem n previamente definida, 
, em que s é a variável de Laplace, para um sistema cujas 
entradas e saídas são sinais no tempo. Assume-se que o siste-
ma seja linear ou possa ser linearizado em torno de um ponto 
de operação de interesse. As funções de transferência (FTs) 

 são obtidas por meio de uma formulação convexa do 
problema de identificação. 

Na Fig. 2 é mostrado um fluxograma simplificado da me-
todologia proposta. 

A primeira etapa da metodologia consiste em obter a 
resposta do sistema no domínio da frequência, , para 
um conjunto de frequências  perten-
cente a um intervalo de interesse; onde . Na etapa 
subsequente, estima-se uma FT de ordem n previamente se-
lecionada, , que possua o melhor ajuste com relação à 
resposta em frequência obtida na primeira etapa. Na terceira 
etapa analisa-se a necessidade de reduzir a ordem do modelo 
estimado e, por fim, ocorre a etapa de validação. O mode-
lo será considerado satisfatório se conseguir representar a 
resposta dinâmica do sistema sem que apresente demasiada 
complexidade matemática.
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Fig. 2 – Fluxograma da metodologia proposta. 

A partir das medições de entrada, n, e saída, y(kTs ), do 
sistema, em que Ts é o período de amostragem das medições e 
k=1,2,3,…, é possível obter a resposta do sistema no domínio 
da frequência, G(iω), aplicando-se a transformada rápida de 
Fourier (FFT – Fast Fourier Transform) em u(kTs) e y(kTs ) 
[6-8]. Logo:

    (1)

    (2)

Por meio das Eq. 1 e Eq. 2, obtém-se a reposta do sistema  
a partir da Eq. 3.

    (3)

Admite-se que a FT estimada de ordem  possa ser escrita 
como mostra a Eq. 4:

    (4)

Onde e  são polinômios em .
Como as funções  devem representar FTs próprias 

e bipróprias, essas serão representadas através da expansão 
sob a forma de conjuntos geradores apresentada na Eq. 5.

   (5)

Em que Pk(s) é descrito como mostra a Eq. (6):

   (6)

Na Eq. 6, define-se que β0=1  para simplificar o modelo e 
reduzir o número de parâmetros a serem estimados.

A partir das Eq. 4, Eq. 5 e Eq. 6, conclui-se que:

   (7)

Onde, a partir da Eq. 7 e da Eq. 4:

    (8)

Defini-se o critério de erro  baseado em norma qua-
drática segundo a Eq. 9.

   (9)

Na Eq. 9, N(α,iω) e D(β,iω) são as repostas em frequência 

do numerador e do denominador de , respectivamente.
Uma vez definida a ordem n de , o problema de oti-

mização mostrado na Eq. 10 é estabelecido para , 
a partir do critério de erro definido na Eq. 9

 (10)

Em [8] é provado que a função  é convexa e que, 
por isso, o problema definido na Eq. 10 possui solução ótima 
global. A solução desse problema de otimização é obtida por 
meio da Eq. (11).

  (11)

A Eq. 9 pode ser reescrita como mostra a Eq.12:

 (12)

Define-se   e  segundo as Eq. 13 e Eq. 14

 (13)

   (14)

Utilizando-se as Eq. 13 e Eq. 14, a Eq. 12 pode ser rees-
crita como:
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Derivando-se parcialmente a Eq. 15 em relação a um ter-
mo θt qualquer de θ, tem-se:

    (16)

O termo θt pode ser igual a αk , k = 0,1,…,n, ou igual a βl, l 
= 1,2,… ,n. As Eq. 17 e Eq. 18 mostram as derivadas parciais 
de  em relação a αk e βl.

     (17)

   (18)

Substituindo as Eq. 17 e Eq. 18 na Eq. 16, obtém-se:

  (19)

 (20)

Em que Re[.] representa a parte real do argumento e [.]* 
representa o conjugado do argumento.

A partir das Eq. 11, tem-se:

      (21)

     (22)
Substituindo as Eq. 19 e Eq. 20 nas Eq. 21 e Eq.22, ob-

tém-se:

    (23)

(24)

Em [6-8] demonstra-se que as Eq. 23 e Eq. 24 podem ser 
escritas na forma matricial obtendo-se um sistema de equa-
ções lineares. 

Para determinar o custo de ajuste, define-se o seguinte 
critério de custo.

       (23)

As FTs obtidas são avaliadas considerando-se o custo de 
ajuste e a complexidade matemática, ou seja, a sua ordem .

3. Síntese de controle
Por causa de sua simplicidade e notória eficiência em 

resolver muitos dos problemas de controle, a arquitetura de 

controle PID é largamente utilizada em sistemas industriais 
[8-10]. Essa grande aplicabilidade estimulou a pesquisa e o 
desenvolvimento de técnicas para a determinação dos parâ-
metros do controlador, bem como a proposição de novas ar-
quiteturas baseadas no PID. [10-12]

A estrutura de três termos do PID possibilita a atuação do 
controlador na resposta do sistema tanto no regime transiente 
quanto no regime permanente. [9,10].

O formato padrão do PID é comumente representado de 
duas formas: na forma ideal, mostrada na Eq. 26 e na forma 
paralela, mostrada na Eq. 27.

    (26)

     (27)

KP é o ganho proporcional, KI é o ganho integral, KD  é o 
ganho derivativo, TI é a constante de tempo do termo integral 
e TD é a constante de tempo do termo derivativo.

Cada termo do controlador PID possui uma função espe-
cífica. O termo proporcional é responsável por fornecer uma 
ação de controle proporcional ao sinal de erro, o termo inte-
gral é responsável por reduzir o erro em estado estacionário, 
enquanto que o termo derivativo é responsável por melhorar 
a resposta do sistema no regime transiente. [9,10].

O controlador PID pode ser visto como um compensador 
de atraso-avanço de fase. De forma análoga, o controlador 
PI pode ser visto como um compensador de atraso de fase, 
enquanto o controlador PD pode ser visto como um compen-
sador de avanço de fase. [10]

Diversas técnicas foram desenvolvidas para se determi-
nar os parâmetros do controlador PID e de suas diferentes ar-
quiteturas propostas. Em [10] é apresentada uma visão geral 
de diversas técnicas já desenvolvidas, incluindo as técnicas 
propostas em [12,13]. Já em [14], os resultados de diversos 
trabalhos são apresentados em forma de tabelas para diversos 
tipos de PID.

Nesse trabalho será utilizada a técnica heurística de Zie-
gler-Nichols, ou regras de Ziegler-Nichols. Apesar de não ser 
atual, esta possui a vantagem de ser simples de aplicar de 
gerar bons resultados. Em [9,11] são apresentadas as duas 
regras de Ziegler-Nichols.

A primeira regra de Ziegler-Nichols aplica-se a sistemas 
que não possuem polos na origem ou polos complexos conju-
gados dominantes e, portanto, possuem como resposta a uma 
entrada de degrau unitário, uma curva com um formato de S, 
como mostra a Fig. 3.

 

Fig. 3 – Curva em formato de S.
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A curva em formato de S é caracterizada pelo tempo de atraso, 
L, e pela constante de tempo T. A constante de tempo e o tempo de 
atraso são determinados a partir das interseções da reta tangente 
ao ponto de inflexão da curva com o eixo das abscissas e com a 
curva c(t) = K, respectivamente, como é mostrado na Fig. 3.

Tabela 1: Parâmetros do Controlador, 1ª regra de Ziegler-Nichols.

Controlador Kp Ti TD

P 0

PI 0

PID 0,5L

Fonte:[9]

Tabela 2: Parâmetros do Controlador, 2ª regra de Ziegler-Nichols.

Controlador Kp Ti TD

P 0,5Kcr
0

PI 0,45Kcr
0

PID 0,6Kcr 0,5Pcr 0,125Pcr

Fonte:[9]

A curva do sistema deverá ser obtida experimentalmente 
ou através de simulações numéricas.

Os parâmetros do controlador são determinados com o 
auxílio da Tab.1, a partir dos valores de  e  [9].

A segunda regra de Ziegler-Nichols aplica-se a sistemas 
que, variando-se apenas a constante do proporcional Kp, tor-
nem-se puramente oscilatórios. Assim, varia-se o valor de Kp 
desde zero até o valor crítico em que o sistema se torna pu-
ramente oscilatório pela primeira vez, determinando-se Kcr, e 
posteriormente determina-se o período de oscilação Pcr.

Da mesma forma que na primeira regra, Kcr e Pcr podem 
ser determinados tanto experimentalmente como através de 
simulações.

Os valores do parâmetro do controlador são obtidos por 
meio da Tab. 2 e dos valores de Kcr e Pcr.

Note que, tanto na Tab. 1 quanto na Tab.2, admite-se que 
o controlador está representado na forma ideal apresentada 
na Eq. 26.

As regras de Ziegler-Nichols geram sistemas em malha fe-
chada estáveis, porém nem sempre esses sistemas satisfazem 
os requisitos de projeto. Contudo, é possível aplicar outras téc-
nicas tendo como ponto inicial os parâmetros já determinados.

4. Identificação do motor DC
O sistema a ser identificado é o “DC motor control” já 

apresentado e mostrado na Fig. 1.
Para o sistema em questão a entrada é a tensão em Volts 

aplicada ao motor e a saída é a velocidade angular do eixo do 
motor, em radianos por segundo, medida por meio do “en-
coder”.

Tabela 3: Custo dos modelos identificados.

Ordem  de Custo calculado (Eq. 25)

1 9,5228

2 11,7559

3 9,8721

Para se obter os dados temporais de entrada e saída do siste-
ma, os quais foram utilizados para realizar a identificação, sinais 
senoidais foram aplicados na entrada do sistema e mediram-se 
as respostas. Foram realizadas 100 medições, variando-se a fre-
quência dos sinais senoidais de entrada de 0,10Hz a 10Hz (limi-
tes mínimo e máximo permitidos pelo software). 

O período de amostragem utilizado na aquisição das medidas 
de entrada e saída do sistema foi de 0,01s e o tempo total de cada 
medição foi de 10s, o que proporcionou 1000 pontos para cada 
medição de entrada e saída. 

A resposta no domínio da frequência do sistema foi obtida 
aplicando-se a FFT nas medidas temporais de entrada e saída, 
como descrito nas Eq. 1, Eq. 2 e Eq. 3.

Com os dados de resposta do sistema no domínio da frequên-
cia, aplicou-se a técnica de identificação descrita. Para fins do cál-
culo do custo de ajuste da função, foi utilizado o critério da Eq. 25.

A Tab. 3 contém o valor calculado do custo de ajuste para os 
modelos estimados até ordem 3.

Considerando como critério para a escolha do modelo a com-
binação entre menor custo de ajuste e menor complexidade, o 
modelo selecionado para representar o sistema é o de ordem 1, 
chamado aqui de .

A Fig. 4 mostra a comparação entre a resposta em frequência 
calculada do sistema e a resposta em frequência do modelo esti-
mado .

As Fig. 5, Fig. 6 e Fig. 7 apresentam a comparação, no do-
mínio do tempo, entre a resposta do sistema e do modelo para 
entradas senoidais, triangulares e quadradas, respectivamente.

Fig. 4 – Comparação da Resposta no domínio da frequência .

Fig. 5 – Comparação da resposta no domínio do tempo para entrada senoi-
dal de 1,60Hz [ ].
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Fig. 6 – Comparação da resposta no domínio do tempo para entra-
da triangular de 2,20Hz [ ].

Fig. 7 – Comparação da resposta no domínio do tempo para entra-
da quadrada de 0,10Hz [ ].

Analisando-se as Fig. 5 e Fig. 6 percebe-se que o modelo 
estimado   apresenta um bom ajuste, em relação à res-
posta do sistema para as entradas senoidais e triangulares. 
Contudo, na Fig. 7, o sistema apresenta um undershooting na 
região de mudança de sinal da onda. Essa é uma característi-
ca de sistemas de fase não-mínima.

A FT de  é apresentada na Eq. 28:

  (28)

Fig. 8 – Comparação da resposta no domínio do tempo para entrada 
quadrada de 0,10Hz [ ].

Fig. 9 – Comparação da Resposta no domínio da frequência .

Analisando-se a Eq. 28 constata-se que  apresenta um 
número ímpar de zeros no semiplano positivo do plano s, 
ou seja, um zero no semiplano positivo do plano , o que, se-
gundo teorema apresentado em [15], é condição necessária e 
suficiente para que um sistema estável apresente um under-
shooting inicial para uma entrada em degrau, como mostrado 
na Fig. 7.

Devido ao resultado mostrado na Fig. 7, investigou-se 
qual dos modelos gerados possuía melhor ajuste para entrada 
de onda quadrada, chegando-se a conclusão que o modelo de 
segunda ordem, , era o que melhor se ajustava, como 
mostrado na Fig. 8.

Esse resultado se explica pelo fato de a onda quadrada 
excitar maiores frequências do espectro, onde o modelo  pos-
sui melhor ajuste, como pode ser constatado comparando se 
a Fig. 9 com a Fig.4.

A FT de  é mostrada na Eq. 29:

  (29)

A análise da Eq. 29 mostra que  também possui um 
zero no semiplano positivo do plano  e, portanto, também sa-
tisfaz a condição necessária e suficiente do teorema em [15], 
apresentando undershooting para uma entrada degrau, o qual 
é imperceptível na Fig. 8. 

Em [16] é provado que quanto mais próximo o zero no 
semiplano positivo do plano  se encontra do eixo imaginário, 
maior será a amplitude do undershooting. Analisando-se as 
Eq. 28 e Eq. 29, constata-se que o zero de  é o que está 
mais próximo do eixo imaginário, justificando a maior am-
plitude do undershooting.

Como a análise de desempenho de controladores é feita 
com base na resposta ao degrau unitário do sistema em malha 
fechada e pelo fato da diferença de custos entre  e   
não ser significativa, como mostra a Tab. 3, a FT  será o 
modelo escolhido para representar o sistema.

5. Determinação dos parâmetros do con-
trolador 

A arquitetura escolhida para o controlador foi a proporcional-
-integral, PI, um caso particular da arquitetura PID. A represen-
tação na forma ideal do controlador PI é apresentada na Eq.30.
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   (30)

Deseja-se que o sistema possua o menor tempo de aco-
modação sem que haja excessivo overshooting, tendo em 
mente a relação existente entre o tempo de subida e a ampli-
tude do overshooting [9,10]. 

Analisando-se a FT do modelo escolhido, descrita na Eq. 29, 
optou-se por utilizar a segunda regra de Ziegler-Nichols. Deter-
minou-se Kcr aplicando-se o critério de estabilidade de Routh-
-Hurwitz [9]. Encontrou-se como valores Kcr = 1,035s  e Pcr = 
0,043s. A partir da Tab. 2, obtém-se o controlador da Eq. 31:

  (31)

A Fig. 10 mostra a reposta do modelo  em malha 
fechada com o controlador GPIZN (s) para uma entrada degrau 
unitário. Na Fig. 10, o sistema possui um comportamento os-
cilatório com excessivo overshooting de 80% em relação ao 
sinal de entrada. 

Como o controlador da Eq. 31, obtido pelo método de 
Ziegler-Nichols, não apresentou uma resposta satisfatória, 
variou-se os valores dos parâmetros do controlador até que a 
resposta em malha fechada fosse satisfatória.

Após realizar a busca chegou-se ao controlador mostrado 
na Eq. 32.

  (32)

A Fig. 11 mostra a resposta de  em malha fechada com 
o controlador descrito na Eq. 31. O sistema apresentou um tem-
po de acomodação pequeno e um overshooting desprezível.

Fig. 10 – Resposta ao degrau unitário do sistema   em malha 
fecha com co controlador GPIZN(s).

Fig. 11 – Resposta ao degrau unitário do sistema   em malha fecha 
com co controlador .

Como última etapa, comparou-se a resposta do sistema 
DC motor control em malha fecha com um controlador PI 
igual a GPIf (s) com a resposta do modelo  em malha 
fechada com GPIf (s).

Fig. 12 – Resposta ao degrau unitário do sistema  em malha 
fecha com co controlador GPIf (s).

Como entrada, foi utilizada uma onda quadrada de ampli-
tude 50 e frequência 0,40 Hz. A Fig. 12 mostra a comparação 
dos resultados.

Pela análise da Fig. 12, contata-se que ambos os sistemas 
conseguiram acompanhar os sinais de entrada, sem erro de 
estado estacionário. Graficamente, é possível inferir que os 
dois sistemas apresentaram o mesmo tempo de subida, po-
rém o sistema DC motor control apresentou um overshooting 
excessivo de por volta de 60%. Esse overshooting pode ser 
reduzido através do ajuste fino do termo proporcional direta-
mente no sistema.

6. Conclusão
Constatou-se que a metodologia de identificação gerou 

FTs de diferentes graus, porém com valores de custos de 
ajuste bem próximos. O modelo de  apresentou bons 
resultados quando submetido a ondas triangulares e senoi-
dais, porém, para entrada de onda quadrada,  apresen-
tou um undershooting acentuado. Para a resposta ao degrau, 
o modelo que obteve melhor ajuste foi , devido ao fato 
de a onda quadrada excitar frequências mais elevadas. Essa 
ocorrência evidencia a importância da escolha do espectro de 
frequências com o qual será realizada a identificação.

A metodologia para a determinação dos parâmetros do 
controlador escolhida nesse artigo foi a metodologia de 
Ziegler-Nichols. Essa escolha baseou-se na simplicidade 
de aplicação e nos resultados gerados. Essa metodologia é 
Heurística e poderia ter sido aplicada diretamente no sistema, 
sem a necessidade de se identificar um modelo, possivelmen-
te demandando bastante tempo. Com a aplicação da técnica 
no modelo identificado e o uso de simulações computacio-
nais, obteve-se um controlador que quando testado no siste-
ma real gerou uma resposta satisfatória a qual acompanha o 
valor de entrada, mas com um overshooting acentuado. Essa 
reposta pode ser refinada através da aplicação, diretamente 
no sistema, de pequenos ajustes no termo proporcional, a fim 
de reduzir o overshooting.

Os resultados aqui obtidos poderiam ser melhorados se 
fosse possível obter a resposta em frequência do sistema 
para frequências mais altas, aumentado assim o espectro e 
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melhorando o resultado da identificação, e também se fosse 
empregada uma técnica para determinação dos parâmetros 
do controlador que fosse mais otimizada. 
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RESUMO: A tomografia por emissão de pósitron (PET/CT) é um 
procedimento da medicina nuclear utilizado para diagnósticos 
médicos. No Brasil, a técnica emprega o 18F-FDG 
(Fluordesoxiglicose) como principal radiofármaco, emissor de 
pósitrons que, quando se une com elétron e o par é aniquilado, 
produzem dois fótons gamas com energia de 0,511 MeV no corpo 
do paciente que, assim, representa uma fonte de radiação no 
local do diagnóstico. Este estudo apresenta uma metodologia 
para calcular as taxas de exposição, exposição e dose 
equivalente semanal, devidas à radiação ionizante, proveniente 
do paciente, em um ponto, em função do tempo e da atividade do 
radiofármaco administrada ao paciente. Nos cálculos consideram-
se a interação da radiação gama no corpo humano e no ar, e o 
conceito de kerma de colisão para a dosimetria da radiação. 
Finalmente é proposta uma planilha eletrônica para otimizar os 
cálculos desenvolvidos, em função das características 
operacionais de uma instalação de PET/CT. 

 ABSTRACT: Positron emission tomography (PET/CT) is a nuclear
medicine procedure used for medical diagnosis. In Brazil, This 
technique uses the positron emitter 18F-FDG 
(Fluorordesoxyglucose) as radiopharmaceutical which, if 
annihilated, produces two gamma photons with energy of 0.511 
MeV in the patient´s body, thus becoming a radiation source at the 
diagnosis facility. This study presents a calculation methodology for 
the exposure rates, exposure and weekly equivalent dose due to 
the ionizing radiation from the patient, at a point, as a function of 
the time and activity of the radiopharmaceutical administered to the 
patient. The calculations consider the interaction of gamma 
radiation in the human body and air, and the concept of collision 
kerma for radiation dosimetry. Finally, a spreadsheet is suggested 
to optimize the calculations developed depending on the 
operational characteristics of a PET/CT facility. 
 

PALAVRAS-CHAVE: PET/CT. Fluordesoxiglicose. Exposição. 
Dose. Dose equivalente.  KEYWORDS: PET/CT. Fluordesoxiglucose. Exposure. Dose. 

Equivalent Dose
 

1. INTRODUÇÃO 
O aumento na utilização do PET/CT (PET – Tomografia 

por Emissão de Pósitron e CT – Tomografia 
Computadorizada), como forma de diagnóstico, demonstra 
a importância dessa ferramenta na detecção prematura de 
desarranjos celulares no corpo humano. Nessa técnica 
utilizam-se recursos da medicina nuclear (PET) e da 
radiologia (CT), resultando em informações combinadas 
das funções metabólicas e anatômicas de um determinado 
tecido alvo.  
Certos radionuclídeos sofrem transição isobárica e decaem 
espontaneamente convertendo um próton em um nêutron, 
resultando na emissão de um pósitron com elevada energia 
cinética. Por interação com a matéria, o pósitron perde 
energia até que interage com um elétron livre, processo de 
aniquilação de pares, já que o pósitron é uma antipartícula 
do elétron. No processo de aniquilação são produzidos dois 
fótons de 0,511 MeV (energia referente à massa de repouso 
do elétron/pósitron) na mesma direção e sentidos opostos 
[5], detectados por coincidência, em cintiladores dispostos 
radialmente em torno do paciente, produzindo as imagens 
tomográficas. Essa é a energia de referência para os raios 
gama e demais parâmetros relacionados utilizados neste 
trabalho. 
Os radionuclídeos administrados na técnica têm a meia-vida 
curta como principal característica atendendo, assim, aos 
períodos de administração e imageamento. Por essa razão, 
esses compostos são produzidos (em larga escala) em 
cíclotrons localizados próximos ou na própria instalação de 
PET/CT. O 18F-FDG (Fluordesoxiglicose) é o radiofármaco 
comumente empregado (injeção intravenosa, sendo sua 
principal característica o alto poder de afinidade com 
órgãos que possuem elevadas funções metabólicas. O 
processo de decaimento do radionuclídeo é a emissão de 
um pósitron, estabilizando-se no nuclídeo 18O [4].  

 
O paciente administrado com esse radiofármaco é 
considerado, nos procedimentos de cálculo, uma fonte 
pontual radioativa, emitindo radiação ionizante 
isotropicamente, tanto na sala de administração, quanto na 
sala de imagem. Nesse trabalho, calcula-se a taxa de 
exposição para um determinado ponto “d”, em um tempo 
“t”, distante das salas de administração e imagem, em uma 
instalação de PET/CT, com o objetivo de se criar uma 
planilha eletrônica para determinar, de forma automatizada, 
a taxa de dose equivalente, no ponto de interesse. 

2. FATOR DE TRANSMISSÃO PARA RAIOS GAMA NO 
CORPO HUMANO – FT 
Devido a administração do radiofármaco, o paciente atua 
como uma fonte radioativa, em que o tecido humano torna-
se um meio material para a interação da radiação gama. 
Como ocorre em todo processo de interação da radiação 
eletromagnética com o meio material, o corpo humano tem 
a capacidade de atenuá-la. Com isso, considera-se que parte 
da radiação é transmitida pelo corpo humano, resultando na 
existência do fator de transmissão no mesmo. A Associação 
Americana de Física Médica (sigla em inglês – AAPM) [5] 
estabelece que 36% da radiação eletromagnética, emitida 
durante o processo de decaimento do 18F, é atenuada pelo 
tecido humano, sendo transmitido 64%. Assim, considera-
se o valor de 0,64 como o fator de transmissão nos cálculos 
da potência da fonte. 

3. FATOR DE ELIMINAÇÃO DO 18F-FDG PELO 
CORPO HUMANO – FE 
Durante o tempo de administração, o paciente pode 
eliminar, por vias naturais, de 15% a 20% da atividade 
administrada de 18F-FDG. Considera-se segundo [5], 15% 
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para o fator de eliminação. Em consequência, a fração de 
85% remanescente é usado para definir o termo fonte após 
o tempo dispendido na sala de administração. 

4. FATORES DE DECAIMENTO RADIOATIVO – RT E FU 
O 18F decai em função do tempo, com meia vida de 109,77 
minutos. Esse comportamento influencia em todos 
parâmetros dosimétricos correlatos. A equação 1 expressa a 
redução dos valores desses parâmetros ao longo do tempo 
[5].   

 

R� = �.4�� × �
��

�
� � × �� � �

��.�����
��

��                 (1) 

 
Por outro lado, ao iniciar os procedimentos na sala de 
imagem, o 18F administrado para o paciente, também sofre 
um decaimento calculado pela equação 2 [5]: 

 
F� =  e��,��� � ��

���,��          (2) 
 

tu é o tempo de permanência do paciente, expresso em 
minutos, na sala de administração. 

5. A TAXA DE EXPOSIÇÃO DA RADIAÇÃO EM UM 
PONTO - 𝑿𝑿�  
O procedimento seguido, para a determinação da taxa de 
exposição em um ponto, considera o paciente nas salas de 
administração ou de imagem. O tempo dispendido na sala 
de administração será t1, e o tempo total dispendido na sala 
de administração será tu. O tempo dispendido na sala de 
imagem será t2, e o tempo total dispendido na sala de 
imagem será tim. 
A seguir, são apresentados, na Tabela 1, os principais 
parâmetros para o cálculo da taxa de exposição em um 
ponto de interesse. Esses parâmetros são identificados de 
forma semelhante aos usados nos procedimentos de exames 
utilizando a técnica PET/CT. 

 

Tab 1: Identificações, unidades e descrições dos parâmetros de 
taxa de exposição. 

Parâmetros Descrição 
A�[MBq] Atividade administrada para o paciente. 

d�[m] Distância do paciente, na sala de 
administração, ao ponto de interesse. 

2πd��[m�] 
Fator geométrico. Considere a direção de 
somente 1 raio gama de aniquilação do 
par elétron-pósitron no decaimento do 
18F. 

F� = 0.64 Fator de transmissão do raio gama no 
corpo humano. 

S� �MeV
m�h� Potência da fonte. 

µ[m��] Coeficiente de atenuação linear para o 
fótons gama de 0.511 MeV no ar. 

�μen
ρ � �m�

Kg� Coeficiente de absorção de massa para 
o fótons gama no ar. 

R� 
Fator de redução da radiação no tempo 
(t) conforme a equação 1 

R�� Fator de redução da radiação no tempo 
de administração t� 

R��� Fator de redução da radiação no tempo 
de imagem t�� 

F� 

Parâmetro indicativo da fração da 
atividade do radiofármaco, após 
dispendido o tempo na sala de 
administração. 

F� Eliminação por vias naturais de 15% da 
atividade administrada do 18F-FDG. 

Parâmetros Descrição 

d�[m] Distância do paciente, na sala de 
imagem, ao ponto de interesse. 

e�µ� Atenuação do raio gama na distância “d, 
no ar. 

B(µd) 
Fator de buildup para raio gama no ar 
para “µd” números de livres caminhos 
médios. O trabalho utiliza a fórmula de 
buildup de Berger. 

5.1. Para a sala de administração e 0≤ t ≤ tu 

S� ����
���� = ��[���]×������� ��

��� �×���� ��
��×�� �

����×�.�������
� �×��

�����[��]               (3) 
 

S� ����
���� = 0.��� × �0� � ���

���.�� × ���
���

� ����
�� �       (4) 

 
A taxa de exposição, num ponto (d�), num tempo (t), é dada 

por: 
 

X� � �
���� = S� ����

���� × R� × e���� × B(μd�) × ����
� � ���

��� × � × �0� � ��
���� ×

                  � ���
����� × �.6 × �0��� � �

����                                                               (5) 

 

 
        X� � �

���� = 4.�06 × �0���[ �
���]S� ����

���� × R� × e���� × B(μd�) ×
                         ����

� � ���

�� �                                                                                       (6) 

 
      X� � �

���� = 0.��� × �0�� � �
���.�� × ���

���
� ����

�� � × R� × e���� × B(μd�) ×
                        ����

� � ���

�� �                                                                                        (7) 
 
A exposição, num ponto (d�), para o tempo total de 

administração (t�), é dada por: 
 

      X � �
��� = 0.��� × �0�� � �

���.�� × ���
���

� ����
�� � × R�� × e���� × B(μd�) ×

                     ����
� � ���

��� × t�[h]                                                                                                                         (8) 
 

X � �
��� = X� � �

���� × t�[h]         (9) 

5.2. Para sala de imagem e para 0 ≤ t ≤ t1 
No final do período de administração, o paciente libera 

15% da atividade administrada, ao ir no banheiro. Então a 
fração da atividade restante (FE) é igual a 0,85. A atividade 
decai durante o tempo de administração, e a fração restante 
após a administração é FU. 

A taxa de exposição, num ponto (d�), num tempo (t), é 
dada por: 

 
   X� � �

���� = 0.��� × �0�� � �
���.�� × ���

���
� ����

�� � × F� × F� × R� × e���� ×
                      B(μd�) × ����

� � ���

�� �                                                                     (10) 

 
         X� � �

���� = 0.��6 × �0�� � �
���.�� × ���

���
� ����

�� � × F� × R� × e���� ×
                           B(μd�) × ����

� � ���

�� �                                                                (11) 

 
A exposição, num ponto (d�), para um tempo total de imagem 

(t��), é dada por: 
 
� � �

��� = 0.��6 × �0�� � �
���.�� × ���

���
� ����

�� � × F� × R� × e���� ×
                 B(μd�) ����

� � ���

�� � × t�[ℎ]                                                      (12) 

       

X � �
��� = X� � �

���� × t��[h]               (13) 
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6. TAXAS DE DOSE EFETIVA DERIVADAS DAS 
TAXAS DE EXPOSIÇÃO 

Para expressar taxas de dose como uma função das 
taxas de exposição seguem-se os fatores de conversão 
usados abaixo [3]: 

Taxa de dose absorvida no ar 
 

D� ���� � � ��� �� � �
����      (14) 

 
Taxa de dose no tecido 

 
           D�� ���� � � ��� �� � �

����                  (15) 
 
Taxa de dose equivalente 

 
H� ���� � � ��� �� � �

����     (16) 

7. RESULTADOS 
Foram inseridos, em uma mesma planilha, os parâmetros 

para um desempenho de diagnóstico em instalações de PET / 
CT e as equações desenvolvidas para a dosimetria de radiação 
(Eq. 1 a 16). Consideram-se nos dados de entrada informações 
geométricas, temporais e operacionais usadas no serviço. Os 
dados de projeto referem-se ao radiofármaco usado no 
diagnóstico, à energia de radiação emitida durante o decaimento, 
ao transporte e à interação da radiação gama tanto no ar, quanto 
no corpo humano. A planilha calcula a potência da fonte, a 
redução da radiação no tempo e a fração remanescente do 
radiofármaco após o tempo de administração. Por fim, calculam-
se a taxa de exposição, exposição e dose equivalente, em um 
ponto de interesse, devido ao tempo de administração e imagem 
gasto por cada paciente e pelo número total de pacientes que 
usam o serviço semanalmente. 

Na planilha, esses dados são simplificados em uma 
tabela para facilitar a obtenção dos valores de dose 
equivalentes desejados. 

 
Tab 2: Dados de entrada para cálculo da exposição e dose 

equivalente em PET/CT. 
A0 MBq Atividade administrada 555 

d1 m Distância da sala de administração 8 

d2 m Distância da sala de imagem 3 

t1 min Tempo gasto na sala de 
administração 60 

tU min Tempo total gasto na sala de 
administração 60 

t2 min Tempo gasto na sala de imagem 30 

tim min Tempo total gasto na sala de 
imagem 30 

NW  Números de pacientes por semana 40 

 

 

 

 

Tab 3: Dados de projeto para cálculo da exposição e dose 
equivalente em PET/CT. 

T1/2 min Tempo de meia vida para o 18F-
FDG 109,77 

E MeV Energia do raio gama 0,511 

Ar Meio de atenuação 

µ m-1 Coeficiente de atenuação linear 
para o ar 0,0105 

µen/ρ m2/kg Energia do coeficiente de 
absorção de massa para o ar 0,00297 

a  
Parâmetro da fórmula do buildup 
de Berger 2,264 

b  
Parâmetro da formula do buildup 
de Berger 0,066 

TFT  
Fator de transmissão do raio 
gama no corpo humano 0,640 

FE  
Fator de eliminação do corpo 
humano 0,850 

 

Tab 4: Dados de saída (calculados) para cálculo da exposição e 
dose efetiva em PET/CT. 

S01 MeV/m2h Potência da fonte para sala 
de administração 1,64x109  

S02 MeV/m2h Potência da fonte para sala 
de imagem 1,17x1010  

  
Atenuação da radiação para 
distância d1 

0,920  

  
Atenuação da radiação para 
distância d2 

0,963  

  
Buildup de Berger para 
distância d1 

1,189  

  
Buildup de Berger para 
distância d2 

1,070  

Rt1  
Fator de redução da radiação 
para o tempo t1 

0,833    

Rt2  
Fator de redução da radiação 
para o tempo t2 

0,911  

Rtu  

Fator de redução da radiação 
para o tempo de 
administração 

0,833  

Rtim  
Fator de redução da radiação 
para o tempo de imagem 0,911  

Fu  

Parâmetro indicativo da 
fração da atividade do 
radiofármaco, após 
dispendido o tempo na sala 
de administração. 

0,685  

𝜒𝜒�(t1) C/kg h Taxa de exposição para 
distância d1 e tempo t1 

0,021         

𝜒𝜒tU C/kg 
Exposição para distância d1 
para o total de tempo 
administrado tU 

0,0208        

HtU Sv 
Dose efetiva para distância 
d1 para o total de tempo 
administrado tU 

0,771         

HtUW Sv 
Dose efetiva semanal para 
distância d1 para o total de 
tempo administrado tU 

30,8        

𝜒𝜒�(t2) C/kg h Taxa de Exposição para a 
distância d2 e tempo t2 

0,0896        

𝜒𝜒tI C/kg 
Exposição para distância d2 
para o total de tempo de 
imagem tI 

0,0448        

HtI Sv 
Dose efetiva para distância 
d2 para o total de tempo de 
imagem tI 

1,660 

HtIW Sv 
Dose efetiva semanal para 
distância d2 para o total de 
tempo de imagem tI 

66,3 

H Sv 
Total de dose efetiva das 
salas de administração e 
imagem 

2,430 

HW Sv 
Total de dose efetiva 
semanal das salas de 
administração e imagem 

97,1 
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Tab 5: Planilha eletrônica com os cálculos da dose equivalente 
total semanal em uma instalação de PET/CT, para diferentes 

intervalos de tempo. 

Ao d1 d2 tU tI NW HtUW HtIW HW 

MBq m m min min μSv μSv μSv 

555 6 3 60 30 40 53,76 66,29 120,04 

555 6 3 50 20 40 46,15 48,53 94,68 

555 6 3 51 21 40 46,93 50,48 97,41 

555 6 3 52 22 40 47,71 52,39 100,10 

555 6 3 53 23 40 48,48 54,26 102,74 

555 6 3 54 24 40 49,25 56,09 105,34 

555 6 3 55 25 40 50,01 57,89 107,90 

555 6 3 56 26 40 50,77 59,64 110,41 

555 6 3 57 27 40 51,52 61,36 112,88 

555 6 3 58 28 40 52,27 63,04 115,31 

555 6 3 59 29 40 53,02 64,68 117,70 

555 6 3 60 30 40 53,76 66,29 120,04 

555 8 3 60 30 40 30,85 66,29 97,14 

555 8 7 60 30 40 30,85 12,71 43,56 

555 12 15 60 30 40 14,21 2,97 17,17 

 
Realizou-se uma comparação entre os resultados da 

metodologia abordada no trabalho e a apresentada pela AAPM 
[5] para o cálculo da dose equivalente semanal em diferentes 
distâncias das salas de administração e do tomógrafo (Fig. 1 e 
Fig. 2). Nessas simulações, mantiveram-se constantes o tempo 
de permanência do paciente na sala de administração (60 min) e 
na sala do tomógrafo (30 min), o número de pacientes semanais 
(40) e a atividade da fonte (555 MBq). Os resultados das 
simulações são concordantes. Eles apresentam uma variação de 
6% entre as curvas mostrando que o procedimento de cálculo 
adotado para determinação das doses efetivas semanais é válido. 

 

 
Fig 1: Doses equivalentes semanais com o paciente na sala de administração. 

 

 
Fig 2: Doses equivalentes semanais com o paciente na sala do tomógrafo. 
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8. CONCLUSÃO 
A determinação da dose efetiva em um ponto de 

interesse é um fator importante para a dosimetria da 
radiação na técnica de diagnóstico PET / CT, que tem por 
característica principal a utilização de radiação ionizante de 
alta energia. Essa é a finalidade da proteção radiológica 
para a prevenção de doses acima dos limites permitidos por 
norma em IOE e indivíduo do público, envolvidos nos 
procedimentos de obtenção de imagens para diagnóstico. 
Os principais parâmetros considerados neste trabalho, em 
vista, da dosimetria de radiação foram: potência da fonte, 
taxa de exposição, exposição, taxa de dose e dose efetiva 
em um ponto de interesse. Na derivação das equações, 
aplicou-se o conceito de kerma (“kinect energy realead in 
material”), sendo as equações de doses efetiva derivadas da 
taxa de exposição gerada no ponto de interesse. Validando 
o método de cálculo proposto, a comparação mostra que a 
metodologia de cálculo para doses equivalentes apresentada 
nesse trabalho, é concordante com aquele apresentada pela 
AAPM. Essas equações podem ser programadas para uso 

em planilhas para realização do cálculos de modo mais 
rápido, minimizando os erros operacionais.  A planilha 
possibilita o cálculo da dose efetiva em tempo real, de 
acordo com o período de exame e o número de pacientes 
que utilizaram o serviço sequencialmente. Espera-se que 
este trabalho forneça uma ferramenta auxiliar para o cálculo 
das doses efetivas para o planejamento da operação dessas 
instalações. 
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RESUMO: Sabe-se que o tório é um elemento fértil que possui a 
capacidade de se converter em urânio-233, um potente material 
físsil. Além de ser um combustível nuclear alternativo aos utilizados 
atualmente, esse elemento se mostra uma promessa na resolução 
da crise energética mundial, e apresenta vantagens como opção 
para o movimento de não proliferação, entre outras. Logo, 
neste trabalho foi realizada a análise dos principais elementos 
remanescentes de burnup para a configuração do núcleo de um 
reator nuclear tipo PWR, baseado no reator de ANGRA II, isto foi 
feito em sua configuração atual utilizando somente UO2, e numa 
diferente configuração de abastecimento com um óxido misto de 
urânio e tório em várias concentrações, permitindo uma avaliação 
prévia da produção resultante de urânio-233 e o surgimento dos 
venenos resultantes da queima. O estudo foi realizado por meio 
do código SCALE e principalmente seu modulo ORIGEN-ARP, que 
analisa o desgaste dos elementos presentes em um reator. 
PALAVRAS-CHAVE: Tório. ORIGEN-ARP. Queima.

ABSTRACT: t is known that thorium is a fertile element that has the 
ability to convert to uranium-233, a potent fissile material. Besides 
being an alternative nuclear fuel to those used today, this element 
shows promise in solving the world energy crisis and presents 
advantages as an option for the non-proliferation movement, 
among others. Therefore, the main remaining elements of burnup 
were analyzed for the core configuration of a PWR nuclear reactor 
based on the ANGRA II reactor, in its current configuration using 
only UO2, and in a different oxide supply configuration uranium and 
thorium mixture in various concentrations, allowing a preliminary 
assessment of the resulting production of uranium-233 and the 
appearance of poisons resulting from burning. The study was 
carried out using the SCALE code and especially its ORIGEN-ARP 
module, which analyzes the depletion of the elements present in a 
reactor.

KEYWORDS: Thorium. ORIGEN-ARP. Burnup.

1. Introdução
O Tório foi estudado e utilizado, de modo experimental, 

nos estágios iniciais de desenvolvimento de reatores nucle-
ares. Devido à necessidade premente de material apropriado 
para artefatos e domínio de tecnologia da época, o Urânio 
tornou-se o combustível preferencial. Hoje se vislumbra, de 
modo real, a possível escassez de Urânio, o que, entre ou-
tros motivos, como a não proliferação, propiciou que o Tó-
rio voltasse a ser objeto de pesquisa e desenvolvimento. Em 
pesquisas bibliográficas muito pouco material relacionado à 
aplicação de Tório, como material apropriado para aplica-
ções nucleares, foi encontrado, particularmente no Brasil; 
que, como possuidor de uma das maiores reservas de Tório 
do mundo, pode vir a ter grande relevância em seu uso. As-
sim, neste trabalho é realizada uma análise dos elementos 
oriundos do burnup de um reator PWR abastecido com UO2, 
comparado aos elementos oriundos do burnup do mesmo re-
ator, abastecido com um MOX de UO2 / ThO2.

Este trabalho está dividido em seis seções, além desta in-
trodução, da seguinte maneira: a seção 2 apresenta as princi-
pais características do Tório, a forma em que esse se trans-
muta para 233U e como é possível gerar energia a partir desse 
isótopo. A seção 3 apresenta uma breve descrição do código 
nuclear utilizado para desenvolvimento desse trabalho. A se-
ção 4 apresenta os dados e parâmetros utilizados para a simu-
lação e análise descritos no trabalho. A seção 5 apresenta os 
principais resultados obtidos pela simulação e suas análises. 
A última seção traz as conclusões.

2. Tório
O tório é um elemento químico, da família dos actiníde-

os, amplamente distribuído em torno da crosta terrestre, pos-
suindo uma abundância de, em média, 12 ppm, 5 vezes mais 
que o urânio [1], considerado um elemento isotópico puro, 
ou seja, é encontrado na natureza com abundância isotópica 

de 100% de 232Th. Esse isótopo possui várias aplicações, 
tornando o tório um elemento versátil utilizado em diferentes 
áreas. Porém a maior área de utilização desse material é a 
área nuclear. Dentro da área nuclear o tório é classificado 
como um material nuclear de origem, que pode se tornar fon-
te de energia após um determinado processo [2].

2.1. Geração de Energia Nuclear

A razão pela qual o Tório pode ser utilizado em reato-
res nucleares é a capacidade de sua conversão (Figura 1) por 
captura neutrônica, em 233U, um isótopo artificial do Urânio, 
que fissiona ao absorver um nêutron de baixa energia. Ou 
seja, ao absorver um nêutron, é capaz de gerar mais que dois 
nêutrons, o que permite a regeneração (processo pelo qual 
tirar um isótopo fértil, ao capturar um nêutron, produz mais 
elementos físseis do que não físseis [3]).

Fig 1: Cadeia de transmutação do 233U

O desenvolvimento do ciclo combustível de Urânio pre-
cedeu o do Tório devido à ocorrência natural de um isótopo 
físsil do Urânio, o 235U. O desenvolvimento de combustíveis 
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à base de Tório foi motivado pelas propriedades nucleares do 
ciclo combustível desse elemento quando aplicado em reatores 
térmicos serem superiores à de outros elementos. No ciclo do 
Tório, o isótopo 232Th, em vez de 238U, seria o material fértil, e 
o isótopo 233U seria o principal actinídeo físsil, desempenhan-
do o papel atribuído ao 239Pu no ciclo do Urânio [4]. 

Comumente, o tório é utilizado em reatores nucleares na 
forma de ThO2 em pastilha cerâmica, que é uma das substân-
cias sólidas mais inertes quimicamente disponíveis e apre-
senta muitas vantagens sobre o UO2, como ponto de fusão 
mais alto (um dos maiores existentes). Não possui predispo-
sição à oxidação e, em temperaturas de operação semelhan-
tes sua condutividade térmica é maior que a do UO2 [4].

Em relação aos dados nucleares, para o espectro de nêu-
trons térmicos, a seção de choque de captura neutrônica do 
232Th é (7,6 barns) quase duas vezes e meia maior que a do 
238U (2,7 barns). A alta taxa de captura em materiais férteis 
quer dizer que, em reatores à base de Tório existe a necessi-
dade de um maior enriquecimento e, quando essa necessida-
de é atendida, a conversão de 232Th (para 233U) é mais alta que 
a do 238U (para 239Pu). Assim, o Tório é um melhor material 
fértil que 238U em reatores térmicos [5].

No entanto, também existem desvantagens no ciclo do Tó-
rio. Embora o ThO2 seja superior ao UO2 na retenção de gases, 
o ciclo do Tório produz mais gases de fissão. O reprocessa-
mento de combustíveis à base de ThO2, para uso do 233U como 
combustível de carga inicial, é mais difícil porque o 233U sem-
pre contém 232U como um contaminante, que decai para 228Th 
em apenas 68,9 anos, que por sua vez decai em 1,9 anos para 
208Tl que emite partículas alfa e raios gamas de alta energia em 
sua cadeia de decaimento. Todo o manuseio desses materiais 
deve ser feito em condições remotas, com contenção [4].

3. OrigemN-ARP
O ORIGEN-ARP (Automatic Rapid Processing) é um có-

digo para cálculo de depleção/decaimento, para combustíveis à 
base de urânio, que alterna bibliotecas de seção de choque inde-
pendentes com o enriquecimento, queima de combustível e den-
sidade do moderador de reatores. Esse código realiza interpola-
ções de algoritmos que operam de acordo com as propriedades 
dos combustíveis e condições de funcionamento definidas [6].

4. Simulação
Para a utilização do código (ORIGEN-ARP), foram sele-

cionados os dados disponíveis no programa mais condizentes 
com o reator modelo definido para o trabalho, o reator PWR 
de Angra II [7]) como o reator CE (Combustion Enginee-
ring), PWR de baixo enriquecimento da Westinghouse, que 
possui organização dos elementos combustíveis de 16x16 e 
moderador com densidade de 0,7100 g/cc. Foram selecio-
nados nêutrons numa faixa de energia de 1E-05 até 2E-07 
eV subdivididos em 238 grupos e, gamas com uma faixa de 
energia de 1E04 até 1E07 eV, subdivididos em 47 grupos. Foi 
escolhida a situação de irradiação, com 0,4949772 MTU para 
uma queima de 30MW num ciclo 420 dias, visando à geração 
dos principais isótopos relacionados à queima como: 232Th, 
233U, 235U, 135Xe e 149Sm.

A situação escolhida de configuração do reator, para ser 
comparada à situação de abastecimento total com UO2, par-
tindo da condição em que, no início do ciclo, o kinf estivesse 
em torno de 1,2, foi a configuração de abastecimento com 

40% do volume total com ThO2 e 60% UO2. Para cada situa-
ção foram simulados os valores de 3, 4,5 e 6% de enriqueci-
mento do Urânio. O valor utilizado para a densidade de ThO2 
na simulação foi 10g/cm3 [8]. 

5. RESULTADOS
Após serem realizadas as simulações de burnup no ORI-

GEN-ARP, foi realizada uma análise de evolução da queima 
para cada radioisótopo, como apresentado a seguir.

5.1232Th

Observando os gráfico de comportamento (Figura 2) é pos-
sível perceber um decréscimo na quantidade de 232Th em todas 
as configurações de reator simuladas, como já se era de esperar, 
pois ele é um isótopo fértil e gerador do 233U. Também pode-se 
notar que seu consumo é menor na configuração que utiliza UO2 
mais enriquecido. Isso ocorre, pois em configurações com alto 
enriquecimento, ou seja, com maior quantidade de 235U, mesmo 
que a produção de nêutrons seja maior, o consumo de nêutrons 
pelo próprio 235U é maior, causando uma escassez de nêutrons 
disponíveis para fertilizar o 232Th.

5.2. 233U

Fig 3: 233U com 40 % de ThO2

O 233U existe no reator como um produto de decaimento 
do 233Pa. Para o reator simulado com os dados apresentados 
(Figura 3), pode-se notar que a geração de 233U é sutilmente 
maior para o menor enriquecimento e, a partir do 350° dia 
ocorre uma maior concentração de 233U para o reator com 6% 
de enriquecimento. Isso ocorre porque, no início do ciclo, os 
nêutrons disponíveis são capturados pelo 232Th que, por sua 
vez, é transmutado em 233U. Então, não sobram muitos nêu-
trons para realizar sua fissão. Logo, é mais fácil a ocorrência 
da fertilização do 232Th do que a fissão do 233U. Por isso sua 
quantidade é maior em reatores com menos enriquecimento, 
gerando, assim, um acúmulo de 233U nesses reatores.

Fig 4: 235U com 0 e 40% de ThO2
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O 235U é consumido ao decorrer da vida de um reator, pois é um 
material físsil, o que pode ser notado na Figura 4.

Tabel 1: Quantidade de átomos/barn.cm de 235U consumidos ao 
decorrer de um ciclo

wt% 235U

3 4,5 6

0% de ThO2
átomos 4,30E-04 5,12E-04 5,60E-04

% 61 48 40

40% de ThO2
átomos 2,72E-04 3,52E-04 4,09E-04

% 65 56 48

Pode-se perceber também que o decréscimo (Tabela 1) 
desse isótopo é maior no reator que contêm 40% de ThO2 
e UO2 enriquecido a 3%, devido à pouca quantidade desse 
isótopo presente nessa configuração.

5.4. 135Xe

Fig 5: 135Xe com 0% e 40% de ThO2

Tab 2: Quantidade de átomos/barn.cm de 135Xe consumidos ao decorrer de um ciclo

wt% 235U

3 4,5 6

0% de ThO2 9,29E-09 1,33E-09 1,64E-08

40% de ThO2 9,17E-09 1,17E-08 1,38E-08

Analisando o gráfico de comportamento do 135Xe (Figura 
5) e a Tabela 2, pode-se notar que ao UO2 ser substituído por 
ThO2 a quantidade de átomos de 135Xe gerados diminui, e a 
medida que o enriquecimento do UO2 aumenta, a quantidade 
de átomos de 135Xe também aumenta.

5.5. 149Sm

Fig 6: 149Sm com 0 e 40% de ThO2

Tab 3: Quantidade de átomos/barn.cm de 149Sm consumidos ao 
decorrer de um ciclo

wt% 235U

3 4,5 6

0% de ThO2 9,21E-08 1,30E-07 1,71E-07

40% de ThO2 8,54E-08 1,12E-07 1,40E-07

Analisando o gráfico de geração do 149Sm (Figura 6) e a 
Tabela 3, pode-se notar que seu comportamento é semelhante 
ao do 135Xe. Quando o UO2 é substituído por ThO2 a quanti-
dade de átomos de 149Sm gerados diminui, e à medida que o 
enriquecimento do UO2 aumenta, a quantidade de átomos de 
135Xe também aumenta.

6. Conclusão
Da análise dos resultados das simulações, podemos con-

cluir que o uso do ThO2 como combustível misto em um 
PWR é vantajoso, considerando o Tório como uma opção de 
material nuclear em relação ao Urânio. Desde que no início 
de seu ciclo haja um maior número de nêutrons, ou que seu 
combustível misto, no caso o Urânio, tenha um maior per-
centual de enriquecimento. 

Outras características interessantes decorrentes do ciclo 
de um reator com combustível misto de ThO2 e UO2, é o 
maior consumo de 232Th em reatores com menor enriqueci-
mento de 235U, e também o menor surgimento dos venenos 
de fissão, como o 135Xenônio e o 149Samário. A quantidade de 
redução na geração desses isótopos foi de, em média, 17% 
de 135Xe e 21% de 149Sm, para o reator com 40 % de ThO2 em 
seu volume, quando comparado com o reator com as confi-
gurações originais. 
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RESUMO: Este trabalho apresenta um método para identificação da 
função de transferência de um sistema dinâmico, com base na sua 
resposta a uma entrada em degrau unitário e no ajuste ótimo aos dados 
da resposta em frequência medida. Os coeficientes dos polinômios da 
função de transferência são calculados analiticamente e de maneira a 
minimizar uma função custo de norma quadrática. Com o uso deste 
novo método, é possível obter melhores ajustes dos modelos 
identificados tanto na resposta frequêncial como na resposta no tempo 
em regime permanente. Três sistemas são utilizados como exemplos 
para mostrar essas vantagens: os dois primeiros são exemplos 
acadêmicos lineares; o terceiro consiste em um sistema real, um motor 
elétrico de corrente contínua, onde estão presentes efeitos de não-
linearidade e ruídos decorrentes do processo de aquisição de dados. 

 ABSTRACT: This paper presents a method to identify the transfer 
function of a dynamic system based on its unit step response and 
on the optimal tuning of its measured frequency response. 
Transfer function polynomials coefficients are analytically 
computed in order to minimize a cost function based on a square 
norm. Better tunings can be obtained by using this method in 
terms of frequency response as well as in steady state time 
response. Three examples systems are used to demonstrate this 
advantages: the first two are linear academic examples; the third 
one is an actual DC electric motor including nonlinearity effects 
and noises arising from the data acquisition process. 

PALAVRAS-CHAVE: Sistemas de Controle. Identificação de 
Sistemas. Resposta em Frequência.   KEYWORDS: Control Systems. Systems Identification. Frequency 

Response.

 
 
1. INTRODUÇÃO 

As técnicas de identificação de sistemas dinâmicos são 
ferramentas numéricas alternativas à modelagem conven-
cional que, em alguns casos, torna-se de difícil aplicação 
devido à complexidade do equacionamento matemático dos 
fenômenos físicos intrínsecos à planta sob estudo. Um bom 
modelo é aquele que consegue representar a dinâmica do 
sistema satisfatoriamente sem, no entanto, envolver uma 
complexidade matemática excessiva. Geralmente, o modelo 
do sistema é o ponto de partida para as aplicações de sín-
teses de controle, que permitirão, em malha fechada, modi-
ficar o comportamento do sistema no sentido de atender aos 
requisitos de robustez em estabilidade e de desempenho. 

Uma visão geral das técnicas de identificação de siste-
mas lineares é apresentada de forma sintética em [1]. O 
trabalho abrange a abordagem clássica dos métodos para-
métricos por meio da máxima verossimilhança e métodos 
de erro de predição, bem como métodos clássicos não para-
métricos através de análise espectral. Outros trabalhos, 
como [2], [3] e [4], possibilitam maior aprofundamento no 
assunto.  

Basicamente, é possível realizar a identificação de mo-
delos de duas formas, no domínio do tempo ou da frequên-
cia. Ambas apresentam resultados bastante eficientes, po-
rém [5] este último grupo mostra algumas vantagens, como 
a maior facilidade no tratamento do ruído, a redução do 
volume de dados, a desconsideração do estado inicial e a 
maior facilidade na validação do modelo. As duas aborda-
gens foram consideradas como métodos concorrentes por 
um longo período de tempo [4]. No entanto, em muitos ca-
sos, os dados utilizados no domínio da frequência são obti-
dos a partir da aplicação da transformada de Fourier em 
dados medidos no domínio do tempo, denotando a existên-
cia de uma relação entre tempo e frequência. A diferença 
básica é que algumas informações são mais facilmente 

acessíveis em um domínio do que no outro e isto se reflete 
nos próprios métodos, ou seja, diferem na forma como a 
informação disponível é tratada. Cabe ainda considerar que 
as duas abordagens podem ser utilizadas de forma comple-
mentar, como discutido em [6]. 

Em diversas técnicas de identificação, observa-se a 
preocupação em obter soluções analíticas, o que só é 
possível, normalmente, em alguns problemas convexos em 
relação às variáveis de ajuste. Um exemplo de método de 
identificação no domínio da frequência e com solução 
analítica é apresentado em [7], tendo sido denominado de 
N2CACGO. O método possui algumas vantagens em rela-
ção às outras técnicas, como ressaltado pelos próprios auto-
res. No caso de sistemas multivariáveis, a matriz função de 
transferência identificada é obtida pela solução de um pro-
blema de otimização convexo, de forma analítica e ótima, 
com base em um critério de norma quadrática definido no 
domínio da frequência. O método adota como critério de 
ajuste a norma quadrática do erro entre a resposta em fre-
quência do sistema original, que pode ter sido levantada 
experimentalmente, e a do modelo identificado. Entretanto, 
ao se utilizar o método, é possível perceber que, em alguns 
casos, o modelo identificado é instável ou de fase não-
mínima, o que pode ser inconveniente em algumas aplica-
ções de síntese ou análise. Isto é consequência da falta de 
mecanismos do método para alocar os polos e zeros da 
Função de Transferência (FT), identificada necessariamente 
no semiplano s esquerdo, mesmo quando os dados utiliza-
dos de resposta em frequência sejam oriundos de um siste-
ma estável e de fase mínima. Outro aspecto não satisfatório 
observado é que, em alguns casos, as respostas temporais 
dos modelos identificados apresentam erro de estado esta-
cionário em relação à resposta do sistema original. 

Na abordagem proposta neste trabalho, é discutida uma 
melhoria no método que visa eliminar o erro de regime 
permanente da resposta temporal, bem como reduzir a 
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quantidade de modelos identificados instáveis ou de fase 
mínima, sem alterar a essência da técnica. Para isto, inclui-
se, na formulação desse método de identificação no 
domínio da frequência, restrição contendo informação sobre 
a resposta temporal ao degrau unitário, em regime 
permanente, do sistema sob estudo. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Formulação do problema 
O problema abordado consiste em determinar a FT de 

um sistema do tipo caixa-preta [2], onde suas entradas e 
saídas são sinais contínuos no tempo, a partir de sua respos-
ta em frequência medida experimentalmente em um conjun-
to de valores de frequências numa faixa de interesse. Admi-
te-se que a FT a ser identificada seja do tipo racional com 
ordem n e possa ser representada no seguinte formato:  

1
0 1 1

1
1 1

...( , )( )
( , ) ...

   
   







   
 

   

n n
n n n
e n n

n n

s s sN sG s
D s s s s (1)

em que α e β são, respectivamente, os vetores de coefici-
entes reais do numerador e do denominador; N(α,s) e D(β,s) 
representam, respectivamente, os polinômios em s do nu-
merador e denominador de Ge

n(s).  

2.2 O Método N2CACGO 
Este método [7] procura estimar uma família de mode-

los racionais e próprios, na forma definida em (1), com 
ordem n previamente escolhida, a partir de uma formulação 
convexa do problema de identificação. Para isso, o modelo 
escolhido é o que melhor se ajusta aos dados medidos de 
resposta em frequência ( ) ,mG j  com base na minimiza-
ção da função erro J(θ), baseada em norma quadrática: 

2
( ) ( , ) ( ) ( , )J D j G j N j           (2)

sendo  θ = [αT  βT]T   ℝ2n+1  o vetor de variáveis de projeto; 
ω = [ω1 ω2 . . . ωm]T um vetor de m valores de frequências 
escolhidas na faixa de interesse; N(α,jω) e D(β,jω) os 
vetores das respostas em frequência, respectivamente, do 
numerador e do denominador de Ge

n(θ,s); o operador 
representa o produto entre as coordenadas correspondentes 
de dois vetores; e, finalmente, para 1 2[ ] :m

mQ q q q    

2

2
1

m

i
iQ q



   

Arbitrada a ordem n, estabelece-se o seguinte problema 
de otimização:  

2 1 2 1 2
min ( ) min ( , ) ( ) ( , )

n n
J D j G j N j

 
     

  
  

 
  (3) 

O método determina analiticamente os coeficientes da 
função estimada, de maneira ótima, minimizando o custo 
J(θ), por meio da solução de um sistema de equações 
lineares.  

2.3 Modelos Estritamente Próprios 
Em [8], foi apresentada uma modificação da técnica in-

troduzida em [7], de forma que a expansão de Ge
n(s) passou 

a contemplar também funções racionais estritamente pró-
prias, resultando em modelos com custos relativamente me-
nores em alguns casos. Aumenta-se sequencialmente a or-
dem do modelo estimado, de maneira que o erro entre os 
dados de resposta em frequência medidos do sistema e os 
calculados do modelo seja gradativamente reduzido, segun-
do o critério definido em (2). Nesta abordagem, varia-se 
também o grau relativo da função estimada para cada or-
dem do modelo, o que equivale a atribuir valores nulos para 
alguns dos coeficientes do polinômio do numerador, acarre-
tando que a função estimada seja obrigatoriamente do tipo 
estritamente própria. 

3. MÉTODO PROPOSTO 
O método proposto neste artigo agrega uma melhoria na 

metodologia comentada na Seção 2, incluindo na formula-
ção do problema a informação referente ao valor em regime 
permanente da resposta temporal do sistema, face a uma en-
trada do tipo degrau unitário. Desta forma, a metodologia 
pode ser dividida em três partes. A primeira delas consiste 
na obtenção dos dados de resposta em frequência do siste-
ma [9] em um conjunto de frequências na faixa de interesse, 
além do valor em regime permanente da resposta ao degrau. 
Na segunda parte, vários modelos são gerados, variando-se 
a ordem e o grau relativo das soluções. Já na terceira parte, 
é escolhido o modelo identificado, com base no critério de 
erro, sendo feita a verificação da possibilidade de redução 
da ordem via realização balanceada [10] e a validação do 
modelo estimado. A ênfase deste artigo é na segunda parte 
do método. 

Para compreensão da abordagem proposta, considere o 
resultado enunciado pelo Teorema do Valor Final [11], que 
estabelece que a resposta y(t) em regime permanente, caso 
exista, pode ser determinada por:  

0
( ) lim ( ) lim ( )

 
  

t s
y y t sY s     (4) 

Para efeito de simulação, o valor em regime permanente 
K da saída do sistema face à aplicação de uma entrada do 
tipo degrau unitário, pode ser calculada aplicando-se a 
propriedade em (4) na função de transferência G(s) do 
sistema, de acordo com: 

0 0 0

1lim ( ) ( ) lim ( ) lim ( )
  

  
s s s

K sG s U s sG s G s
s

   (5) 

Nos casos de identificação de modelos a partir de siste-
mas físicos reais, o valor de K em (5) pode ser obtido a 
partir da medição do valor da saída do sistema, em regime 
permanente, a partir da excitação da entrada com um sinal 
do tipo degrau unitário. Logicamente, se faz necessário que 
o sistema sob estudo possa ser excitado pela entrada men-
cionada. Quando a técnica proposta é aplicada na redução 
de ordem de modelos, o valor de K pode ser calculado por: 

 n

n

aK
b
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em que an e bn são, respectivamente, os coeficientes inde-
pendentes de s nos polinômios do numerador e do deno-
minador do modelo original. A condição para que o modelo 
identificado responda da mesma forma será: 

 n nK  (6)

com o parâmetro αn passando a ser determinado pelo valor 
calculado de βn, ou seja, o modelo passa a contar com um 
parâmetro a menos. 

3.1 Cálculo dos modelos bipróprios 
A representação adotada para as funções estimadas será 

da forma: 
1

0 1 1
1

1 1

...( , )
...

   
  







   


   

n n
n n n
e n n

n n

s s s KG s
s s s

 (7)

em que: 

0 1 1  ][      n
T n  

21  ][    n
T n  

2
1 2 2  ] [ []T T

n
T nT          (8)

e o critério de erro J(θ) é o mesmo apresentado em (2). 
O Lema 1 mostra que a função J(θ) utilizando os parâ-

metros estimados em (8) é convexa. 
 

Lema 1: Seja Ge
n(s) uma função de transferência a ser 

estimada, na forma de (7), e S  um conjunto convexo, tal 
que 2    nS  é o vetor de variáveis de projeto, então J(θ): 

2  n  em (2) é uma função convexa. 
 
Demonstração:  Dado que o domínio de J(·) é um conjunto 
convexo, basta mostrar que  A  , 2  n

B e  [0,1]: 
( (1 ) ) ( ) (1 ) ( )          A B A BJ J J  

Omitindo o argumento jω em G e mantendo a variável s 
no lugar de jω , para simplificar a notação, verifica-se que:  

( (1 ) )   A BJ = 

2
( (1 ) ) ( (1 ) )A BA B

D G N           
1

1 1( ( (1 ) ) )        n n
A Bs s G  

0 0[( (1 ) )     n
A B s  

2
( (1 ) )]An BnK        

1
1[( )     n n

A Ans s G  
1

0 1( )]n n
A A Ans s K        

1
1(1 )[( )      n n

B Bns s G
1

0 1 2
( )]n n

B B Bns s K       

2 2
( ) ( ) (1 ) ( ) ( )A BA B

D G N D G N           

 
( ) (1 ) ( ).     A BJ J  

Vale observar que a desigualdade na operação algébrica 
acima, decorre da propriedade de normas conhecida por 
desigualdade triangular. 

□ 

Considerando (7), o problema de identificação passa a ser: 

2 2 2
min ( ) min ( , ) ( ) ( , , )

n n nJ D j G j N j
 

      
 

  
 

(9)

Pelo Lema 1, J(θ) é uma função convexa. Logo, o pro-
blema estabelecido em (9) possui uma única solução que, 
caso possa ser determinada, será o mínimo global do mes-
mo. O Teorema 1 propõe uma forma de cálculo da solução 
do problema em (9). 
 
Teorema 1: A solução ótima do problema (9) pode ser 
determinada resolvendo-se o seguinte sistema de equações 
lineares: 

1 2 1

3 4 2





    

      
    

Q Q Y
Q Y

Q Q Y
 (10)

em que 
1

( (Re ))
m

p p i
i

Q M j


  com {1, 2,3, 4}p  e Re(·) 

representa a parte real do argumento: 
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e, finalmente, ( ) ( )k
k k i iR R j j    e {0,1, , }.k n   
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Demonstração: Considere a função custo apresentada em 
(2), que pode ser reescrita como: 

2
( ) ( , ) ( ) ( , )J D j G j N j          

2

1
( , ) ( ) ( , )    



 
m

i i i
i

D j G j N j  

ou ainda,  

2

1
( ) ( ) ( )  



  
m

i i
i

J j j    (11) 

em que ( ) ( , ) ( ) ( , )       i i i ij D j G j N j . 
Como se trata de um problema convexo, uma condição 

necessária e suficiente para determinar a solução é: 

2 2 2 2 2 2
2

0 1 1 1 2

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

0


     

 
              
    


T

n n

J J J J J JJ  

Assim, derivando parcialmente (11) pelas componentes 
de θ, chega-se a: 

*2
*

1

( ) ( )( ) ( )
m

i i
i i

ik k k

j jJ j j  
  

  
      
  

2
*

1

( )2Re ( )
m

i
i

ik k

jJ j 
 

 
    
  

Omitindo o argumento em jωi para simplificar a notação 
e, observando que θk = αk-1 para {1,2,..., }k n , conforme 
(8), segue após algumas manipulações algébricas da condi-
ção: 

2

0
k

J






, {0,1,..., 1}k n   

que  

 * * * *
1

*
1 1

1
Re

m

n k n n n
i

GR R R R R  


     

  * * *
1

1

* * *
0 ( ) Re

m

n k n
i

G G K GR R R R 


      (12) 

De maneira análoga, tratando as variáveis βk, com 
{0,1,..., 1},k n   chega-se a: 

 ** * * *
1 1 1

1
Re

m

n k n n n
i

GR G R R R R  


     

  * * *
1

1

* * *
0 R( ) e

m

n k n
i

R R RG G K G RG 


      (13) 

e, finalmente, para βn tem-se que: 

 * * * *
1 1 1

1

*
0Re ( )

m

n n n
i

R G K R R R R G 


     

  * * *
1 0

1

* * *
0 R( )e ()

m

n
i

R R RG G K G K RG


        (14) 

Agrupando sob a forma de um sistema de equações line-
ares as n equações geradas em (12), as n-1 equações gera-
das em (13) e a equação em (14), obtém-se (10). 

□ 

3.2 Cálculo dos modelos estritamente próprios 
Neste caso, os modelos estimados serão estritamente 
próprios e terão a seguinte forma:  

1
1 1

1
1

...( , )
...

   
 

  
 



   


  

n k n k
n k k n n
e k n n

n

s s s KG s
s s

   (15) 

O equacionamento poderá ser obtido a partir do Teore-
ma 1. As matrizes Q e Y em (10) devem ser conveniente-
mente alteradas, suprimindo linhas e colunas conforme o 
grau relativo k arbitrado, ou seja: 

 ( 1: 2 , 1: 2 )  kQ Q k n k n  
( 1: 2 )kY Y k n   

onde {1, 2,..., },k n  Qk corresponde a matriz Q, com a 
eliminação das primeiras k linhas e k colunas, e Yk corres-
ponde ao vetor Y, com a eliminação das primeiras k linhas. 

Assim, o sistema de equações lineares a ser resolvido é: 
 k k kQ Y  

com 2
1 1 1[ ... ... ]      
  T n k

k k k n n , 
para {1, 2,..., 1} k n  e  1...   T n

k n
, para k = n. 

4. EXEMPLOS DE APLICAÇÃO 
Os três exemplos apresentados nesta seção evidenciam 

algumas vantagens referentes à modificação proposta. Para 
isto são feitas análises comparativas entre os modelos iden-
tificados obtidos pela aplicação do método N2CACGO na 
sua forma original e pelo Método Proposto (MP).  

Para fins de avaliação dos modelos identificados, foram 
utilizados dois índices. O primeiro levou em consideração o 
erro de ajuste da resposta em frequência entre o modelo 
original G(s) e o identificado Ge

n(s), de forma direta:  

2
( ) ( )   n

F eI G j G j    (16) 

considerando um conjunto com m valores de frequências   
ω = [ω1 ω2 . . . ωm]T, previamente escolhidas em uma faixa 
de interesse. 

O segundo índice se refere ao erro entre a resposta ao 
degrau y(t) do sistema sob estudo em relação à do modelo 
identificado ym(t). É definido pela integral do erro quadrá-
tico, de acordo com:  

2

0 m[ ( ) = ( )]


ISE y t y tI dt    (17) 

Embora tenham sido considerados os índices (16) e (17), 
é importante ressaltar que os modelos foram ajustados 
segundo o critério em (2) e, consequentemente, em relação 
a este é que o ajuste é ótimo. O emprego do índice em (16) 
na metodologia proposta tornaria o problema não convexo 
nas variáveis de projeto. 

 4.1 Exemplo acadêmico A 
Neste exemplo, é feita uma análise comparativa entre 

dois modelos identificados de sexta ordem. Os dados de 
resposta em frequência foram calculados a partir de uma FT 
de décima ordem, estável e de fase mínima, que foi gerada 
de forma aleatória por uma rotina computacional. Os coefi-
cientes encontram-se na Tabela A.1 do Apêndice. 

Na Fig. 1, são apresentados os diagramas de resposta 
em frequência dos modelos original e dos identificados 
pelos dois métodos. Pode ser observado que a resposta em 
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frequência do modelo obtido pela aplicação do método 
N2CACGO não possui um bom ajuste na faixa de baixas 
frequências, quando comparado com o resultado obtido 
pelo método proposto.  

 
Fig. 1 – Diagramas de resposta em frequência dos modelos 
original e dos identificados pelos métodos N2CACGO e proposto 
(MP).  
 

A resposta em frequência da FT original se assemelha à 
de um filtro passa alta, com diferenças relativas entre os 
valores em módulo nas faixas de baixas e altas frequências. 
Como o método N2CACGO se baseia na otimização do 
custo de ajuste entre a resposta em frequência do sistema 
original e a do modelo identificado sem normalizar esses 
valores, o método priorizou o ajuste na faixa de altas 
frequências, que possui valores mais altos, em detrimento 
do ajuste em baixas frequências, como pode ser observado 
também na Fig. 2, que apresenta os erros em resposta em 
frequência dos dois modelos identificados em relação à 
resposta em frequência do modelo original.   

 
Fig. 2 – Erros nas respostas em frequência entre os modelos 
identificados e o original.  

 
Como a modificação proposta garante que os valores 

dos coeficientes independentes de s do modelo identificado 
e do original sejam definidos por uma mesma razão numéri-
ca, o ajuste obtido em baixa frequência é mais preciso e, 
consequentemente, o problema existente na aplicação do 

método N2CACGO na sua forma original não ocorre nesta 
ordem de modelo identificado pela abordagem proposta.  

Na Fig. 3 são apresentados detalhes das respostas ao 
degrau unitário do modelo original e dos identificados pelos 
dois métodos. Percebe-se que o modelo obtido pelo método 
N2CACGO na sua forma original possui erro estacionário 
na resposta ao degrau unitário em relação à resposta do mo-
delo original, em regime permanente. As respostas do mo-
delo original e identificado por meio da abordagem propos-
ta convergem para o mesmo valor. Isto decorre do fato das 
razões entre os coeficientes independentes de s nos modelos 
original e identificado pelo MP serem iguais. 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 3 – Detalhes das respostas ao degrau unitário do modelo 
original e dos identificados pelos métodos N2CACGO e proposto 
(MP): (a) 0 a 6s; (b) 29s a 30s .  

 
Na Tab. 1 são apresentados os erros de ajuste dos mode-

los identificados, considerando os indicadores definidos por 
(10) e (11). Utilizou-se um intervalo de tempo de 30 s para 
o cálculo do índice IISE e 100 valores de frequência igual-
mente espaçados de maneira logarítmica na faixa definida 
entre 10-2 a 102 rad/s para o cálculo do índice IF. Como os 
erros do modelo identificado pelo método proposto está 
menor, é possível concluir que o mesmo está mais bem 
ajustado segundo os critérios estabelecidos. 

 
Tabela 1: Erros de ajuste dos modelos identificados. 

Método IISE IF 

N2CACGO 0,0043 0,3336 

MP 0,0012 0,3245 
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Outro aspecto a ser observado neste exemplo é que o 
modelo obtido pelo método proposto é estável e de fase 
mínima e o obtido pelo método original é estável e de fase 
não-mínima (possui dois zeros no semiplano s direito), fato 
que nem sempre ocorre. De um modo geral, para obtenção 
de ajustes melhores na aplicação de métodos de identifi-
cação,  aumenta-se  a  ordem  do  modelo  estimado.  Como 
consequência imediata, o modelo estimado apresenta maior 
complexidade matemática. Contudo, ao se utilizar o método 
N2CACGO deve-se observar ainda que  há  a  possibilidade 
de o modelo obtido ser instável ou de fase não-mínima, em 
função de ser requerido do método uma ordem acima da 
necessária para reproduzir o comportamento dinâmico. 
Neste caso, os polos instáveis acabam sendo introduzidos 
no modelo estimado pelo sistema de equações lineares 
formado. 

Em algumas situações, se o método ajusta bem o mode-
lo com uma ordem n qualquer, a especificação pelo opera-
dor de uma ordem maior que n no procedimento de identi-
ficação pode gerar um modelo identificado com polos e 
zeros canceláveis, ou seja, com  polos e zeros alocados pró-
ximos um do outro, inclusive localizados no semiplano s 
direito do plano complexo. Outro aspecto que deve ser con-
siderado, é que os resultados de identificação podem ser 
melhorados por meio de ajustes finos nos parâmetros de 
entrada do método de identificação, como por exemplo: 
variação na faixa de frequência considerada, aumento da 
quantidade de valores de frequência na faixa de interesse, 
variação da ordem estimada e do grau relativo, além da 
redução da ordem do modelo identificado. 

4.2 Exemplo acadêmico B 
Além de evidenciar algumas vantagens relativas do mé-

todo modificado por meio de uma análise comparativa entre 
os modelos identificados, neste exemplo é ressaltada a 
importância da seleção adequada da faixa de frequência no 
processo de identificação. Os dados de resposta em fre-
quência foram calculados a partir de uma FT estável e de 
fase mínima com ordem 12, gerada de maneira aleatória por 
uma rotina computacional e os modelos identificados são 
de décima ordem. Os coeficientes encontram-se na Tabela 
A.2 do Apêndice. 

Inicialmente, foi adotada uma faixa de frequência ampla 
no processo de identificação, baseada no comportamento da 
resposta em frequência do modelo original e definida entre 
10-3 a 105 rad/s. Como resultado, todos os modelos bipró-
prios identificados de ordens n = 2 até 12 foram instáveis e 
de fase não mínima. Em seguida, adotou-se a faixa de fre-
quência entre 10-2 a 103 rad/s. O ajuste das curvas identi-
ficadas melhorou mas os modelos identificados ainda foram 
instáveis e de fase não-mínima. Na Fig. 4 são apresentados 
os diagramas de resposta em frequência do modelo original 
e dos identificados de ordem n = 10 utilizando os dois mé-
todos na faixa de frequência de 10-2 a 103 rad/s. 

Os resultados melhoraram significativamente quanto foi 
selecionada uma faixa de frequência mais estreita, definida 
de 10-0,2 a 101,2 rad/s, com o objetivo de priorizar o interva-
lo em que o comportamento dinâmico é mais relevante. Dos 

doze modelos bipróprios identificados, com ordens n = 2 
até 12, dez foram estáveis e o erro de ajuste em resposta em 
frequência diminuiu consideravelmente. Semelhante ao 
apresentado na Fig. 4, para a ordem estimada n = 10, perce-
be-se que o modelo gerado pela aplicação do método de 
identificação proposto obteve um ajuste melhor na faixa de 
baixa frequência, conforme pode ser observado nos diagra-
mas apresentados na Fig. 5. 

 
Fig. 4 – Diagramas de resposta em frequência dos modelos 
original e identificados com ordem n = 10 pelos métodos 
N2CACGO e proposto (MP). 

 
Fig. 5 – Diagramas de resposta em frequência dos modelos 
original e identificados de ordem n = 10 pelos métodos 
N2CACGO e proposto (MP).  
   

Na Tab. 2, são apresentados os erros de ajuste dos mo-
delos identificados, considerando os indicadores definidos 
por (10) e (11). Utilizou-se um intervalo de tempo de 30 s 
para o cálculo do índice IISE e 100 valores de frequência 
espaçados de maneira logarítmica na faixa definida entre 
10-2 a 103 rad/s para o cálculo do índice IF. Semelhante ao 
exemplo anterior, é possível concluir que o modelo iden-
tificado pelo método proposto está mais bem ajustados de 
acordo com os critérios estabelecidos. 
 

Tabela 2: Erros de ajuste dos modelos identificados. 
Método IISE IF 

N2CACGO 0,0362 0,2248 

MP 7,18e-04 0,0948 
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Considere agora a aplicação da técnica proposta neste 
trabalho para a obtenção de modelos estritamente próprios e 
bipróprios, a partir dos dados de resposta em frequência 
calculados. Na Fig. 8 é apresentada a resposta do sistema 
real a uma excitação na forma de onda quadrada, na fre-
quência de 0,10 Hz, que é a mais baixa disponível para me-
dição no sistema utilizado neste exemplo. Considerando 
que o valor da constante K corresponde ao valor aproxi-
mado da razão entre a amplitude do sinal de saída pelo da 
entrada, conforme (4) e (5), definiu-se por avaliação gráfica 
o valor de K como sendo igual a 17,2. Como especificado 
em (6), o valor da razão K também está relacionado à razão 
entre os coeficientes αn e βn do modelo estimado. Com isto, 
foram identificados modelos de ordens 1, 2 e 3. 

Na Tabela 3 são apresentados os custos obtidos para os 
modelos identificados pelo método proposto (MP), utilizando o 
índice IISE e considerando o valor de K = 17,2, para modelos de 
fase não-mínima (FNM) e para os modelos de fase mínima 
(FM). O método  proposto retornou valores de custos menores 
quando as soluções não ficaram restritas a modelos estáveis e de 
fase mínima. Se o critério para a definição do valor de K for a 
redução do custo em uma faixa de frequência ω de interesse, ao 
invés da razão entre as amplitudes dos sinais de saída e de 
entrada do sistema, é possível encontrar outro valor de K que 
reduza os valores de custo calculados. 

 
Tabela 3: Custos dos modelos identificados (IISE). 

Método Ordem 1 Ordem 2 Ordem 3 

MP FNM 9,5300 11,9621 9,0716 

MP FM 21,9421 15,9488 9,3663 

   

O método proposto obteve modelos estáveis e de fase 
mínima nas três ordens especificadas, conforme coeficientes 
apresentados na Tabela A.3 do Apêndice. O modelo selecionado 
foi o de ordem n = 3, por apresentar custo relativamente mais 
baixo, inclusive com valor semelhante em ordem de grandeza 
aos de fase não–mínima. Na Fig. 9 é apresentado o diagrama da 
resposta em frequência calculada do sistema real e o do modelo 
identificado de ordem 3 com o MP. 

 
Fig. 9 – Diagrama de resposta em frequência do sistema real e do 
modelo identificado de ordem 3.  

Para fins de validação, o modelo obtido foi submetido 
aos três tipos de entrada disponíveis no sistema real, onda 

quadrada, senoidal e triangular. Na Fig. 10 são apresentadas 
as respostas do sistema real e do modelo identificado de 
ordem 3 pelo método proposto para as entradas citadas em 
diferentes valores de frequências na faixa de operação do 
motor. Percebe-se que as respostas dos modelos identifi-
cados possuem comportamentos semelhantes à do sistema 
real e, em particular, a resposta relativa à entrada na forma 
de onda quadrada não apresenta undershooting. 

 

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
Nos exemplos apresentados, os métodos de identificação 

propostos em [6] e [7], além da abordagem proposta, foram 
testados em dois modelos acadêmicos e em um sistema real. 
Nos dois primeiros exemplos, os modelos identificados pelo 
método proposto ficaram mais bem ajustados, de acordo com os 
critérios estabelecidos, e as respostas a uma entrada degrau 
unitário não apresentaram erro de estado estacionário. Os 
modelos do motor elétrico identificados por meio do método 
N2CACGO [12], na sua concepção original, apresentaram bons 
resultados para entradas senoidais e triangulares. Entretanto, 
para onda quadrada, as respostas dos modelos identificados 
apresentaram undershooting. Esse detalhe provavelmente 
poderia ser resolvido se, durante o processo de identificação, o 
sistema fosse excitado com um espectro de frequências maior, 
abrangendo frequências mais elevadas, o que não foi possível 
devido às limitações de software. Contudo, o método proposto 
neste artigo possibilitou a identificação de modelos estáveis e de 
fase mínima, ou seja, cujas respostas possuem comportamento 
semelhante à saída do sistema real para entradas do tipo onda 
quadrada, mesmo com a limitação na faixa de resposta em 
frequência disponível. 

6. CONCLUSÃO 
Neste trabalho, foi proposta um aperfeiçoamento para o 

método de identificação no domínio da frequência denomi-
nado N2CACGO. Trata-se de uma nova abordagem, onde a 
resposta temporal do sistema a uma entrada do tipo degrau 
unitário foi utilizada na formulação do método, visando re-
duzir o erro de regime permanente na resposta ao degrau e 
melhorar o ajuste do modelo identificado. Três exemplos 
foram empregados para evidenciar as vantagens relativas 
desta abordagem. Como foi observado, o método proposto 
pode ser uma alternativa para a obtenção de modelos está-
veis e com fase mínima. 

.  
(a) 



RMCT VOL.35 Nº4 2018 53REVISTA MILITAR DE CIÊNCIA E TECNOLOGIARMCT VOL. 34 Nº3, 2017   REVISTA MILITAR DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
9 

 

 
(b) 

 
(c) 

Fig. 10 – Detalhes das respostas do sistema real e do modelo de 
ordem 3 identificado pelo método proposto: (a) Entrada na forma 
de onda quadrada com  0,10 Hz; (b) Entrada senoidal com 5 Hz; 
(c) Entrada triangular com 8 Hz.  
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APÊNDICES 
   

Tabela A.1: Coeficientes dos modelos do exemplo acadêmico A. 
Grau FT original N2CACGO MP 

em s Num Den Num Den Num Den

s10 1,00 1,00 -- -- -- -- 

s9 38,44 31,89 -- -- -- -- 

s8 690,83 636,37 -- -- -- -- 

s7 7528,50 7906,66 -- -- -- -- 

s6 55089,84 75049,45 0,99 1,00 0,99 1,00 

s5 278018,72 480278,87 33,88 27,33 33,91 27,37 

s4 962378,46 2462532,02 498,45 473,85 499,97 475,15 

s3 2128947,04 8016756,98 3.214,26 3951,81 3.231,10 3965,75 

s2 2560186,33 21479650,90 4.305,48 2.6824,15 4.357,69 2.6971,46 

s1 539227,24 26131516,41 370,27 3.4275,85 687,14 3.4759,11 

s0 66040,77 38338682,29 817,39 6.7714,50 120,23 6.9797,34 

   
 
Tabela A.2: Coeficientes dos modelos do exemplo acadêmico B. 

Grau FT original N2CACGO   MP 

em s Num Den Num Den Num Den
s12 0,01 1,00 -- -- -- -- 

s11 10,37 37,45 -- -- -- -- 

s10 378,98 795,36 0,009 1,00 0,008 1,00 

s9 7350,51 11597,79 10,23 21,08 10,23 20,94 

s8 94748,69 125052,67 209,99 373,39 208,42 368,68 

s7 892408,88 1044548,89 3135,37 3829,69 3090,96 3751,56 

s6 6284133,92 6727079,43 26737,42 33756,06 25976,96 32785,13 

s5 30492915,99 34011680,53 216428,68 196026,96 210251,97 187897,63 

s4 105111409,60 132128137,95 674798,99 979718,52 612649,30 925675,36 

s3 302569065,13 386992730,88 3237383,06 3208384,47 3074869,19 2963153,17 

s2 305434267,72 793137694,86 3903594,62 8754379,61 2970135,63 7838200,04 

s1 274579427,27 981613366,70 4841943,52 12321230,10 3977658,61 10327977,49 

s0 24695956,70 471555200,98 1051411,10 11636192,50 436994,07 8344152,49 

 
Tabela A.3: Coeficientes dos modelos identificados do motor. 

Grau Ordem 1 Ordem 2 Ordem 3 

em s Num Den Num Den Num Den

s3 -- -- -- -- -- 1

s2 -- -- -- 1,00 -- 87,30

s1 -- 1,00 -- 66,70 -- 7941,38

s0 145,52 8,46 13101,54 761,71 1232608,87 71663,30

 






