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RESUMO 

Um dos principais sistemas de segurança nos veículos são os sistemas de freios, que 

surgiram com o objetivo de desacelerar parcial ou totalmente um veículo em movimento 

conforme as condições de tráfego, requisitos técnicos e legais. Diversos tipos de freios foram 

desenvolvidos entre os quais se tem os freios a tambor e os freios a disco. Durante a freagem 

pode ocorrer o travamento das rodas, o que prejudica o desempenho e a estabilidade pois 

aumenta a distância de freagem e causa a perda de dirigibilidade do veículo. Para evitar a 

ocorrência do travamento das rodas na freagem foram desenvolvidos sistemas automáticos 

onde destaca-se os freios ABS (Antilock Brake System). O sistema de freios ABS tem como 

objetivo manter a estabilidade direcional do veículo e otimizar o desempenho na freagem. Os 

benefícios proporcionados por esse sistema estão descritos no contexto deste trabalho. O 

objetivo deste trabalho é desenvolver um kit didático de simulação do sistema de freios ABS, 

através de uma lógica de controle. Esse kit pode ajudar os interessados no assunto a 

compreender o funcionamento do sistema ABS sem a necessidade da presença do veículo. O 

método utilizado é o desenvolvimento de uma lógica de controle que simula uma condição 

específica de operação do veículo com o uso dos kits de controle disponíveis na Fatec Santo 

André. Os testes e análise dos resultados foram feitos com o auxilio da ferramenta 

computacional Labview. Espera-se ao concluir este trabalho, que sejam obtidos resultados 

similares na simulação aos obtidos nos testes reais com o veículo em condições 

representativas de atuação do sistema de freio ABS.  

 

Palavras – chave: Veículos, Freios, Segurança, ABS, kit educacional. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

One of the main safety systems in vehicles are brake systems, which arisen for 

decelerate partially or totally a vehicle moving according to traffic conditions and technical 

and legal requirements. Sundry types of brakes have been developed among which are drum 

brakes and disc brakes. Can occur locking during braking wheel, which disrupts the     

performance and stability because it increases the stopping distance and causes loss of 

drivability of the vehicle. To avoid locking the wheels on brake systems have been developed 

automatic systems called ABS (Antilock Brake System). The ABS system aims to maintain 

directional stability of the vehicle and optimize performance in braking. The benefits provided 

by this system are described in the context of this work. The objective of this work is to 

develop an educational kit simulation ABS brake system through control logic. This kit can 

help those interested in the subject to understand the functioning of the ABS system without 

the presence of the vehicle. The method used is the development of a control logic that 

simulates a specific condition of operation of the vehicle with the use of kits available control 

Fatec St. Andre. Tests and analysis of results were done with the help of Lab view software 

tool. It is hoped when complete this work obtaining similar results to those achieved by other 

work done and those obtained in actual tests with the vehicle under representative conditions 

of operation of the ABS brake system. 

 

Keywords: Vehicles, brake, safety, ABS, educational kit. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Desde a concepção do primeiro automóvel, diversos sistemas de segurança vêm sendo 

desenvolvidos visando preservar a vida de seus ocupantes, a fim de evitar a ocorrência de 

acidentes e reduzir os danos sofridos nos ocupantes dos veículos. Os sistemas de segurança 

dividem-se em ativos e passivos. 

Compreende-se como segurança passiva os sistemas desenvolvidos com o objetivo de 

salvar a vida dos ocupantes após a ocorrência de acidente ou de minimizar os danos nos 

ocupantes como por exemplo o cinto de segurança e o air bag. 

Entende-se como segurança ativa os sistemas que evitam a ocorrência de acidentes 

como: o controle de tração ASR (Ant Skid Regulator),  o controle de estabilidade ESP 

(Eletrônic Stability Program), o controle de velocidade de cruzeiro CCO (Cruise control), os 

sistemas de anti-bloqueio dos freios ABS (AntiLock Brake System) e o sistema de freio 

eletrônico EBS ( Eletrônic Brake System).  

A finalidade dos sistemas de freios é proporcionar uma ação de freagem segura e 

confortável, conforme solicitação do motorista, condições de trafego e requisitos requeridos 

pelo fabricante e pela legislação. 

A origem do sistema de freio nos automóveis ocorreu após o primeiro acidente 

automobilístico que se tem notícia, quando o inventor francês Nicholas Cugnot desenvolveu, 

por volta do ano 1700, um veículo que pesava quase 10 toneladas, movido por uma caldeira a 

vapor. O veículo seria usado para carregar as peças de artilharia em sua viagem inaugural, 

porém seu inventor descobriu que não havia pensado em como pará-lo. Assim ocorreu o 

primeiro acidente automobilístico que se tem notícia, dado que o pesado carro derrubou um 

muro (MALUF et al, 2007). 

Durante muitos anos os sistemas de freio de roda foram compostos por mecanismos 

capazes de travar as rodas ao serem acionados, o veículo continuava arrastando-se por uma 

distância consideravelmente longa até que o atrito entre o pneu e o solo fosse suficiente para 

parar totalmente o conjunto. 

Para que fosse possível uma desaceleração rápida em um menor espaço possível foram 

desenvolvidos freios automáticos, que auxiliam na ação de freagem, entre os quais estão os 

freios eletrônicos EBS (Eletronic brake system) e o sistema de freio com controle 

antitravamento das rodas denominado ABS (Antilock brake systems), que é o objeto de estudo 

deste trabalho e item obrigatório nos veículos comercializados em países desenvolvidos.  
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No Brasil, segundo as normas legislativas o sistema de freio ABS tornar-se-á item 

obrigatório em todos os automóveis produzidos a partir de 2014 (CONTRAN, N. 312). 

Este trabalho trata do desebvolvimento de um kit didático de simulação do sistema de 

freio ABS realizado através de uma lógica de controle, tal kit pode ajudar no entendimento 

sobre o funcionamento do sistema ABS sem a presença do veículo. 

1.1 Estrutura do trabalho 

 

 

Este trabalho está organizado da seguinte forma: o capítulo 2 discorre sobre uma 

revisão bibliográfica sobre o funcionamento teórico dos principais sistemas de freio e do 

sistema ABS; o capítulo 3 trata dos métodos utilizados para o desenvolvimento da ferramenta 

didática; no capítulo 4 encontram-se os ensaios executados e os resultados obtidos, no 

capítulo 5 tem-se as conclusões obtidas dos resultados e a proposta para novos estudos e 

desafios. 

1.2 Objetivos 

 

 

Este trabalho tem o objetivo de desenvolver um kit didático de simulação do sistema 

de freio ABS através da aplicação de uma lógica de controle.  

1.2.1 Motivação 

 

 

A principal motivação é a oportunidade de desenvolver uma ferramenta didática que 

auxilie a compreender o funcionamento do sistema de freio ABS, sem a necessidade da 

presença física do sistema ABS em um automóvel para visualizar as condições operacionais 

deste sistema. 

Outra motivação para o desenvolvimento deste trabalho é a oportunidade de  estudar 

um sistema de grande importância para a segurança veicular no Brasil, que pode contribuir 

efetivamente na redução de acidentes e na preservação de vidas. 

Além disso, por exigências legais nacionais vai ser item obrigatório em todos os 

automóveis vendidos a partir de 2014. (CONTRAM N° 312). 
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2. CONCEITOS TEORICOS 

 

 

2.1 Fenômeno físico da freagem 

 

 

A freagem no conceito físico, é a transformação da energia cinética e / ou potencial em 

energia térmica na forma de calor e energia acústica na forma de ruído, através do atrito das 

superfícies de freagem, ou seja, o atrito das lonas com o tambor e o atrito das pastilhas de 

freio com o disco. 

Na freagem ocorre a dissipação da energia térmica nos freios por condução, por 

convecção e por radiação. (FERNANDES, 1994). 

2.2 Sistema de freio hidráulico 

 

 

O sistema de freio hidráulico é comumente aplicado em quase totalidade dos 

automóveis de passeio. A sequência de freagem é iniciada através aplicação de uma força 

muscular no pedal de freio que é transformada em pressão hidráulica pelo conjunto servo-

freio / cilindro mestre, que por consequência aciona os freios de roda (HIROAKI, 2005). 

 

 
Figura 1 Sistema de freio convencional de um automóvel de passeio. (BAUER, 2003). 

 

Conforme BAUER (2003) temos os principais componentes de um sistema de freio 

hidráulico comumente utilizado nos automóveis de passeio que estão ilustrados na Figura 1, 
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se tem: (1) freio a disco dianteiro; (2) flexível de freio; (3) conexão hidráulica; (4) tubo de 

freio; (5) cilindro mestre; (6) reservatório; (7) servo- freio; (8) pedal de acionamento do freio; 

(9) alavanca de freio de estacionamento; (10) cabo do freio de estacionamento; (11) válvula 

reguladora sensível a carga; (12) freio a tambor traseiro. Alguns destes componentes serão 

descritos em tópicos a seguir. 

2.2.1 Pedal do freio 

 

 

É a interface entre o sistema de freio de serviço e o usuário sendo que utiliza o 

princípio da alavanca como o primeiro multiplicador de forças desse sistema. É constituído 

por uma pedaleira com um ponto fixo e uma haste que aciona os freios quando o pedal é 

acionado (RIOS, 2009). A relação de pedal é importante para obtenção da força de freagem e 

para a sensibilidade do motorista, além disso a posição e a relação de pedal são influenciados 

por aspectos ergonômicos. 

2.2.2 Servo freio 

 

 

Popularmente conhecido de hidrovácuo, o servo freio é um importante multiplicador 

de força para a ação de frear. Trata-se de um booster que possui duas câmaras internamente 

divididas por uma membrana que, de um lado tem ar sob pressão atmosférica e do outro lado 

tem a depressão de vácuo gerada no coletor de admissão do motor ou por uma bomba de 

vácuo. Essa diferença de pressão no booster ajuda a diminuir o esforço do condutor, pois gera 

uma força adicional para acionamento do cilindro mestre que é proporcional a área da 

membrana e ao nível de vácuo. A Figura 2 demonstra uma vista em corte do servo freio e seus 

principais componentes (BOSH, 2005). 
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Figura 2 Servo freio, vista em corte. (BOSCH, 2005). 

 

2.2.3 Cilindro mestre e conexões 

 

 

O cilindro mestre é composto por duas câmaras independentes de pressão que formam 

os circuitos primário e secundário do sistema de freio. (RIOS, 2009). 

MULLER (2009) afirma que a função do cilindro mestre é converter a força exercida 

no pedal do freio em pressão hidráulica no fluido de freio. Esta pressão hidráulica é 

distribuída pelas linhas de freio e servem para acionar os freios nas rodas. 

As conexões são feitas através de tubos rígidos de latão nas partes fixas e mangueiras 

flexíveis de borracha nas partes móveis próximas às rodas. A Figura 3 mostra o conjunto 

cilindro mestre e o reservatório do fluido de freio bem como seus principais componentes 

(ENCICLOPEDIA MECÂNICA DO AUTOMOVEL, 1988). 
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Figura 3 Cilindro mestre e reservatório do fluido de freio. (ENCICLOPEDIA MECÂNICA DO 

AUTOMÓVEL, 1988). 

 

2.2.4 Freio a disco 

 

 

Consiste de um freio de roda, cujo princípio de atuação é da aplicação de uma força 

axial das pastilhas sobre as superfícies laterais externas do disco que está solidário a roda em 

rotação (FERNANDES, 1994). 

De acordo com BOSCH (2005), o freio a disco pode ser do tipo pinça fixa (caliper 

fixo) ou do tipo pinça flutuante (caliper flutuante), os freios a disco são compostos por 

pastilhas de freio, pistões, discos de freio e suporte. Estes componentes são mostrados na 

Figura 4 para os freios a disco com pinça fixa e pinça flutuante (BOSCH, 2005). 
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Figura 4 Componentes do freio a disco. (BOSCH, 2005). 

 

A pinça fixa envolve o disco de freio com uma carcaça rígida e durante a freagem os 

pistões com posições opostas exercem pressão nas pastilhas que são movidas contra a 

superfície do disco de freio de forma independente de cada lado (ver Figura 4. a). Na pinça de 

caliper flutuante, o pistão exerce pressão somente na pastilha de freio interna que é movida 

contra a superfície do disco de freio sendo que a pastilha externa é puxada contra o disco de 

freio através da reação da ponte flutuante que está interligada por guias  deslizantes (ver 

Figura 4. b). 

As vantagens da pinça de ponte flutuante em relação às pinças fixas, é que requerem 

relativamente menor espaço para instalação do freio a disco, tem menor peso e custos 

reduzidos. 

Em relação às desvantagens, as pinças de ponte flutuantes podem apresentar maiores 

ruídos, desgaste irregular nas pastilhas de freio e corrosão dos elementos de guia. 

A Tabela 1 traz um comparativo entre as principais características dos sistemas de 

freio a disco com pinça fixa e com pinça de ponte flutuante, no que se refere a tamanho, peso, 

rigidez, ruído, custo entre outros fatores. 
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Tabela 1 Características comparativas dos calipers fixo e caliper flutuante. (BLANCO, 2008,  et all). 

 

 
 

2.2.5 Freio a tambor 

 

 

O sistema de freio a tambor é muito utilizado nos veículos comerciais e nas rodas 

traseiras dos veículos de passeio. É composto basicamente por sapatas de freio (onde são 

fixadas as lonas), suporte, por cilindro de roda, tambor de freio e outros componentes. 

A atuação do freio a tambor ocorre através da compressão radial das lonas sobre a 

superfície interna do tambor que está solidário à roda em rotação. (FERNANDES, 1994). 

A vantagem de se utilizar freio a tambor consiste na maior capacidade de frenagem 

com a mesma pressão, maior facilidade de instalação do freio de estacionamento e maior 

proteção contra a contaminação (FERNANDES, 1994), contudo esses sistemas apresentam 

uma não linearidade entre o torque de freio e o coeficiente de atrito, onde pequenas variações 

de atrito podem causar grandes variações no torque de freagem. Os freios a tambor também 

possuem uma menor faixa da temperatura de trabalho se comparado com os freios a disco e 

maior suscetibilidade ao fading (fadiga térmica dos freios). 

Para determinar as vantagens e desvantagens entre freios a disco e freios a tambor 

foram desenvolvidos estudos referentes ao fator de freio (C*) que significa o ganho do 
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sistema de freios, ou seja, é a relação entre a força de saída e a força de entrada do sistema de 

freios. Para um mesmo coeficiente de atrito, o freio a tambor gera um maior torque de 

frenagem para um mesmo esforço de aplicação, porém o fator de freio de um freio a tambor 

em geral deteriora-se com o aumento da velocidade muito mais que um freio a disco 

(MÜLLER, 2009). 

A Figura 5 mostra um sistema de freio a tambor hidráulico e seus principais 

componentes. (ENCICLOPEDIA MECÂNICA DO AUTOMÓVEL, 1998). 

 

 
Figura 5 Freio a tambor e seus principais componentes. (ENCICLOPEDIA MECÃNICA DO 

AUTOMÓVEL, 1988). 

 

De acordo com a enumeração dos componentes da Figura 5, são identificados os 

seguintes componentes: (1) sapatas com as lonas; (2) molas de retorno; (3) cilindro de roda; 

(4) pontos de fixação das sapatas; (5) articulação das sapatas; (6) prato porta lonas ou de 

ancoragem; (7) tambor de freio. 

2.3 Sistema de freio ABS 
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Os freios devem satisfazer severos requisitos como distâncias de parada, tempo de 

resposta, desaceleração e entre outros. Estes requisitos são satisfeitos por ambos os tipos de 

freio com ou sem ABS (GIORIA, 2008 apud BOSCH, 1995). 

O sistema ABS (AntiLock Brake System) surgiu no início do século XX, no setor de 

transporte ferroviário. Depois foi a vez de a indústria aeronáutica adotar o sistema e já na 

década de 70 alguns veículos especiais e inovadores já utilizavam ABS. (WILSON, 2007). 

Segundo GIORIA (2008), o ABS é um sistema suplementar ao sistema de freio de 

serviço normal, que impede o travamento das rodas nas freagens de emergência, garantindo a 

estabilidade e a dirigibilidade do veículo sendo que também otimiza o desempenho com a 

redução da distância de parada em relação ao sistema de freio convencional.  

A estabilidade direcional é conseguida através do controle da velocidade das rodas e 

da aplicação dos freios, sendo que quando as rodas não travam durante a freagem a 

estabilidade direcional está garantida. Com a atuação do ABS as rodas estão na iminência do 

travamento durante a freagem, logo a máxima aderência disponível entre pneu e pavimento é 

utilizada, resultando na obtenção da máxima desaceleração e do menor espaço percorrido na 

freagem (FERNANDES, 1994). 

2.3.1 Principais componentes do sistema ABS 

 

 

 LIMA (2005), destacou os seguintes componentes como principais dos sistemas ABS: 

1- Sensores das rodas: geralmente são componentes eletromagnéticos que fornecem 

um sinal pulsante com uma frequência proporcional à velocidade da roda. 

2- Unidade de controle eletrônico (UCE): dispositivo eletrônico responsável por 

receber os sinais dos sensores e pelos cálculos para geração de sinal de controle de velocidade 

das rodas, através de sinais enviados para os moduladores. 

3- Modulador de pressão de freio: dispositivo eletro hidráulico ou eletro pneumático 

utilizado para reduzir, manter e armazenar pressão nos freios de roda, independente do 

esforço aplicado pelo motorista no pedal e conforme os sinais de controle recebidos da UCE. 

 

 

 

2.3.2 Funcionamento do sistema de freio ABS 
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O movimento de rotação das rodas é captado por um sensor através de uma roda 

dentada que se move solidária ao cubo de roda.  

Os sinais são filtrados e convertidos em informações digitais e processados pela UCE, 

que calcula a velocidade do veículo (velocidade de referência). Além disso, a UCE calcula o 

escorregamento das rodas através da comparação entre a velocidade do veículo e velocidade 

das rodas e caso necessário, envia sinal para os solenoides das válvulas do modulador de 

pressão de freio que em atuação mantém constante ou reduz a pressão no sistema (KNORR-

BREMSE, 2007). A Figura 6 demonstra o diagrama de blocos que representa o 

funcionamento eletrônico  do sistema, conforme LIMA ( 2005). 

 

 

 
Figura 6 Diagrama de blocos de um sistema de freio ABS. (LIMA, 2005). 
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2.3.3 Fases do ciclo de operação do sistema ABS  

 

 

Na primeira fase de atuação é representada uma situação de freagem normal, portanto 

a válvula solenoide 1 está aberta (Figura 7), permitindo que a pressão gerada pelo 

acionamento do cilindro mestre atue diretamente sobre os freios, fazendo com que o sistema 

ABS apenas monitore o sistema. A Figura 7 dispõe o diagrama da primeira fase. 

 
Figura 7 Situação de freagem normal. (TRW, 2011). 

 

Na segunda fase o sensor envia um sinal que a UCE identifica como brusca 

desaceleração da roda (iminência de travamento), esta por sua vez envia um sinal ao 

modulador de pressão que entra em ação e fecha a válvula solenoide 1, mantendo constante a 

pressão do sistema, independente do esforço aplicado no pedal. Nessa fase é acionado o motor 

elétrico que faz funcionar a bomba aumentando a pressão no sistema caso seja necessário à 

terceira fase. Observe a Figura 8 composta pelo diagrama equivalente à segunda fase (TRW, 

2011). 

 
Figura 8 Atuação do sistema ABS em pressão constante. (TRW, 2011). 
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Na terceira fase a roda continua na iminência de travamento mesmo após a ação da 

fase anterior, então a UCE comanda a abertura da válvula solenoide 2, com isso o modulador 

reduz a pressão no sistema através da câmara de expansão, fazendo com que a bomba 

recoloque o fluido no circuito normal de freagem (no caso de veículos com ABS nas quatro 

rodas) ou retorne o fluido para o cilindro mestre. O diagrama da Figura 9 mostra esse 

conteúdo. 

 

 
Figura 9 Atuação do sistema ABS em redução de pressão. (TRW, 2011). 

 

Nesta fase a roda volta a girar sem frear, pois a pressão está reduzida, logo em seguida 

o sensor envia novamente um sinal a UCE, que comanda o fechamento da válvula solenóide 2 

e a abertura da válvula solenoide 1. A pressão no sistema de freio aumenta e o ciclo reinicia, 

conforme mostrado na Figura 10. 
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Figura 10 Fechamento do ciclo de atuação do sistema ABS. (TRW, 2011). 

 

2.3.4 Conceitos básicos do ciclo de controle. 

 

 

Para entender a importância da aplicação do sistema ABS é fundamental conhecer o 

conceito de eficiência da freagem, que é a aderência utilizada em relação à aderência 

disponível entre o pneu e pavimento. 

Eficiência máxima de freagem é definida como a utilização da máxima desaceleração 

sem que ocorra o travamento das rodas, garantido ao veículo uma parada com estabilidade e 

dirigibilidade pelo máximo desempenho possível. Em um sistema de freio convencional é 

praticamente impossível combinar os dois máximos, porém o sistema ABS proporciona a 

otimização desses fatores. (GIORIA et all, 2008). 

Sem aprofundar-se nos conceitos de dinâmica veicular, se pode observar na Figura 11 

a região de atuação do sistema de freio ABS estudadas neste tópico. 
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Figura 11 Zona de atuação do sistema ABS. (HIROAKI, et all, 2005). 
 

A Figura 11 mostra o comportamento da freagem em duas áreas distintas: a área 

estável (a) do gráfico e a roda em movimento sem travamento desde o ponto A (roda rola sem 

escorregar) onde a freagem é segura e obtem-se o máximo desempenho do freio na zona de 

atuação do ABS. A área instável (b), onde a influência do escorregamento torna-se cada vez 

maior com o pneu tendendo ao travamento. Essa condição que resulta na queda no 

desempenho da freagem além da perda total do controle direcional do veículo devido o 

travamento da roda no ponto B. 

Na Figura 12 é mostrado o comportamento da velocidade angular do pneu em relação 

a pressão aplicada no circuito hidráulico e o ciclo de  atuação do sistema ABS dividido em 

fases. 



32 

 

 

Figura 12 Velocidade angular x controle da pressão aplicada no circuito hidráulico. (adaptado de 

GIORIA, 2008 apud BOSH, 1999). 

 

 

“A desaceleração periférica da roda vai além do limite definido (-a) no final da Fase l e a válvula 

solenoide muda para a sua posição de manter pressão constante. Ainda é muito cedo para começar a reduzir a 

pressão do freio, pois o limite (-a) pode ser excedido dentro da região estável da curva de escorregamento e a 

distância de frenagem pode ser otimizada. A velocidade de referência (vREF) é reduzida ao mesmo tempo de 

acordo com uma rampa definida. A velocidade de referência serve de base para determinar o limite de mudança 

do escorregamento λ1. No final da Fase 2, a velocidade perifιrica da roda (vR) cai abaixo do limite λ1. A válvula 

solenoide reage mudando para sua posição de reduzir pressão. A pressão do freio então continua a cair até a 

desaceleração periférica da roda exceder o limite (-a) novamente no final da Fase 3, isto é seguido por uma fase 

de manter a pressão com uma duração definida. Durante esta fase, a aceleração periférica da roda aumentou o 

suficiente para exceder o limite (+a). A pressão permanece constante. 

No final da Fase 4 a aceleração periférica da roda excede o limite relativamente pronunciado (+A). A 

pressão do freio então continua a aumentar por tanto quanto a aceleração permanecer acima do limite (+A). 

Na Fase 6, a pressão é mantida constante em resposta ao fato de que o limite (+a) está excedido. Este 

estado indica que a roda entrou na região estável da curva de escorregamento, e está ligeiramente sub-frenando. 
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A pressão do freio é agora incrementada em estágios (Fase 7) em um processo que continua até a 

desaceleração periférica da roda novamente exceder o limite (-a) (fim da     Fase 7). Neste momento a pressão é 

reduzida imediatamente, sem a geração de um sinal λ 1.”(GIORIA, 2008). 

 

 

 
Figura 13 Funcionamento do sistema ABS nas quatro rodas do veículo. (GIORIA, 2008 apud 

GILLESPIE, 1992). 
 

Na ilustração da Figura 13 GIORIA (2008) e GILLESPIE (1992) mostram a 

velocidade do veículo sendo representada por uma reta e a velocidade de cada roda sendo 

controlada pelo sistema ABS. Quando os freios são acionados as velocidades das rodas 

diminuem de acordo com a velocidade do veículo na região1, porém a desaceleração das 

rodas não é uniforme, principalmente quando os freios são acionados mais rapidamente ou o 

pavimento for escorregadio, quando a velocidade de uma ou mais rodas começa a cair mais 

rapidamente (região2) indicando que o pneu passou da zona estável (ponto b da Figura 11) e 

está na iminência de travamento. Neste ponto o ABS intervém e alivia o freio nessas rodas 

antes que o travamento ocorra (região3). O freio é reaplicado quando a roda retoma a 

velocidade. (GIORIA, 2008 apud GILLESPIE, 1992). 

Outra forma de representação é mostrada na Figura 14. 
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Figura 14 Funcionamento do sistema ABS em dois eixos. (GARDINALLI, 2005). 
 

No primeiro terço da freagem mostrada na Figura 14 há uma queda acentuada de 

velocidade no eixo dianteiro (ED) e a aceleração do veículo se mantém em níveis baixos, 

porém, na medida em que o controlador ABS vai estabilizando as rodas do eixo dianteiro a 

aceleração começa a crescer e o veículo vai perdendo velocidade e para totalmente em torno 

de 4s. (GARDINALLI, 2005). 

Os gráficos de velocidade da roda e do veículo em função do tempo mostrados acima 

vão ser obtidos por simulação no kit didático para representar o ABS atuando sem o veículo. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

A metodologia definida para a realização deste trabalho consiste em uma estrutura de 

desenvolvimento dividida em três etapas: a primeira etapa é composta por um circuito 

eletrônico que calcula a média de tensão de dois sinais de entrada, compara a média com 

valores estabelecidos para representar as ações do ABS e identifica quais sinais de entrada 

possuem valores considerados baixos e necessitam dessas ações.  

A segunda etapa utilizou os conceitos e a lógica da primeira etapa para desenvolver 

um software em LabView que permite simular a representação gráfica do sistema ABS não 

apenas identificando o sinal de entrada com menor valor mas realimentando - o através da 

atuação do sistema em malha fechada. 

A terceira etapa consiste na aplicação prática da primeira e segunda etapa no kit LJ 

utilizando a lógica de controle em malha fechada para representar o sistema ABS controlando 

uma das rodas do veículo durante a desaceleração de freagem. 

 

3.1 Materiais 

 

 

Para atingir o objetivo deste trabalho, foram utilizadas para a primeira e a segunda 

parte duas plataformas didáticas da LJ CREATE, para a terceira parte foi necessário uma 

plataforma e um gerador de sinais. 

Cada uma das plataformas é constituída de três conjuntos de placas básicas sendo: 

conjunto servomecânico, conjunto controlador e conjunto sinal referência. Neste estudo será 

abordado com mais detalhe os componentes desses conjuntos que estão relacionados ao 

desenvolvimento deste trabalho, uma ficha completa pode ser encontrada no ANEXO A. A 

Figura 15 ilustra o conjunto servomecânico. 
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Figura 15 Conjunto servomecânico. 

 

Para simular a atuação dos freios ABS em bancada é necessário ter um gerador de 

velocidade angular, um sensor de rotação para medir essa velocidade e cargas para variar essa 

velocidade; a plataforma escolhida possui esses três componentes básicos para simulação e 

realização dos experimentos. A Tabela 2 mostra os componentes e suas respectivas funções. 

 

Tabela 2 Componentes e funções do conjunto servomecânico. 

 

Componentes funções 

Motor dc Gerador de velocidade 

Taco gerador Sensor de rotação 

Freio magnético Redutor de velocidade 

 

 

É utilizado um motor CC capaz de atingir 2500 rpm em ambas as direções. 

O taco gerador atua como sensor de rotação, gerando uma tensão de saída 

proporcional a rotação do seu eixo . 
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O freio magnético é composto por um imã permanente preso a uma haste pivotada e 

possui três posições para variação de carga, sendo a primeira posição sem carga, a segunda 

carga parcial e a terceira carga total. 

O conjunto sinal de referência consiste em uma placa com um potenciômetro. É 

alimentado de -12v a +12v e fornece tensão de saída entre -5v e +5v. a Figura 16 ilustra esse 

conjunto. 

 

 

 
Figura 16 Conjunto sinal de referência. 

 

O terceiro e ultimo conjunto é um comparador e controlador dos sinais de entrada e da 

variável manipulada. É composto por um controlador PID, um amplificador de sinal, filtros e 

inversores de sinal, que permitem realizar os ajustes dos sinais de realimentação fornecidos 

pelo conjunto sevomecânico.  A Figura 17 mostra a ilustração desta placa. 
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Figura 17 Conjunto controlador. 

 

A escolha dessa plataforma foi baseada nos seguintes critérios: 

 Lay out simples; 

 Disponibilidade de literatura técnica; 

 Facilidade de instrumentação; 

 Disponibilidade dos equipamentos. 

Essa plataforma será abordada a partir desse parágrafo como o veículo e o sistema de 

freio ABS, portanto quando aparecerem termos como velocidade do veículo, atuação do freio 

ABS entre outros, está se fazendo referência ao kit didático em desenvolvimento e não ao 

veículo físico propriamente dito. 
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3.2 Método. 

 

 

Na primeira etapa deste trabalho o objetivo é representar uma lógica de média 

aritmética para duas rodas, considerando o valor médio como referência e adotando um valor 

percentual para cada ação do sistema ABS: valor maior para ação de pressão constante e valor 

menor para ação de redução de pressão. Quando a referência for menor que o percentual 

estabelecido para pressão constante o circuito acende um led (amarelo) e identifica a roda 

com iminência de travamento e a representa acendendo um segundo led (amarelo). Para a 

ação de redução de pressão o valor referencial precisa ser menor que o percentual 

estabelecido para esta condição, assim sendo acenderá um led de cor vermelho e os 

indicadores das rodas permanecerão os mesmos. Os sinais de entrada são lineares, portanto 

podem ser lidos através dos tacos geradores das plataformas LJ no caso da primeira etapa. 

Optou-se por circuitos analógicos para a primeira etapa. 

 

3.2.1 Primeira etapa: Circuito analógico. 

 

 

Os sinais de entrada possuem uma variação de tensão de 0 a 5V proporcional à 

variação de rotação. O circuito somador é mostrado na Figura 18.  

 

 
Figura 18 Circuito Somador. 
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Esse circuito define a média dos valores de entrada (E1 e E2) e executa a comparação 

com as referências (Rf1 e Rf2, valores equivalentes a 92%da média) através das seguintes 

etapas: 

  - Soma as entradas E1 e E2 e efetua a média através da equação „a‟. 

                   (a) (E1+E2) / 2 = M 

    Sendo: E1 = entrada lado esquerdo. 

                E2 = entrada lado direito. 

                M = Média. 

  - Executa a comparação das referências 1e2 com o valor de cada entrada. 

                    (b) 0,92% * M > E1 acende led amarelo lado esquerdo. 

                    (c) 0,92% * M > E2 acende led amarelo lado direito. 

  - Fornece o valor médio (M) para os circuitos Média1 e Média2. 

  - Adotam-se dois valores de referência (VrABS1 e VrABS2): um valor (VrABS1) 

representa pressão constante conforme circuito da Figura 19 e o outro (VrABS2) representa o 

sistema de freio ABS em redução da pressão no circuito de freio para evitar o travamento da 

referente roda, demonstrado no circuito da Figura 20. 

O objetivo de acender o led referente à roda é mostrar aquela que necessita ser 

controlada. 

 

3.2.2 Representação da ação de pressão constante 

 

 

A referência VrABS1 equivale de 82% a 92% da média obtida com o sistema sem 

carga aplicada e possui uma variação de tensão entre 4,1 e 4,6V. A Média1 representa um 

valor aproximado à VrABS1. Através da aplicação do primeiro estágio do freio magnético em 

uma ou duas rodas é feito uma comparação entre os valores média1 e VrABS1, caso Média1 

for inferior acenderá o led amarelo representando pressão constante, se não for, acenderá o led 

verde. A Figura 19 mostra o circuito comparador Média1.  
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Figura 19 Circuito comparador Média1. 

 

 

3.2.3 Representação da ação de redução de pressão. 

 

 

A referência VrABS2 equivale de 62% a 81,5% da média obtida com o sistema sem 

carga aplicada e possui uma variação de tensão entre 3,1 e 4,075V. A Média2 representa um 

valor aproximado à VrABS2. Através da aplicação do segundo estágio do freio magnético em 

uma ou duas rodas é feito uma comparação entre os valores Média2 e VrABS2, caso Média2 

for inferior acenderá o led vermelho representando redução de pressão, se não for, acenderá o 

led verde. A Figura 20 mostra o circuito comparador Média2. 

 
Figura 20 Circuito comparador Média2. 
 

 

            O que diferencia as Médias 1 e 2 são os valores VrABS1 e VrABS2. A Tabela 3 

resume os resultados das médias obtidas através das aplicações do freio magnético. 
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Tabela 3 Resultado das aplicações do freio magnético. 

 

Conjunto servomecanico1 Conjunto servomecânico2 Resultado 

1) Livre Livre Livre 

2) Carga parcial Carga parcial Média1  

3) Plena carga Carga parcial Média2 

4) Plena Carga Plena carga Média 2 

 

Compreende-se como livre (1) a condição de operação do veículo sem atuação do 

sistema de freio, considerando rodagem no plano e sem diminuição de velocidade; com carga 

parcial em ambas as rodas (2) é a condição onde ocorre a diminuição de velocidade e a 

Média1 é inferior a VrABS1, que é referência para a representação da ação de pressão 

constante no sistema de freio; plena carga em uma das rodas e a outra com carga parcial (3), 

traduz atrito diferente em cada roda (µ-split) e a Média pode atingir o VrABS2, diminuindo a 

pressão no circuito hidráulico da roda que estiver na iminência de travamento; se as duas 

rodas estiverem com carga total (plena carga), ambas as médias atingirão o valor VrABS2, 

que é referência para redução de pressão no circuito hidráulico da(s) roda(s) na iminência de 

travamento. Esses dados compõem a tabela 4. 

 
Tabela 4 Atuação do freio ABS. 

 

Conjunto servomecanico1 Conjunto servomecânico2 Atuação do freio ABS 

1) Livre Livre Livre 

2) Carga parcial Carga parcial Pressão constante 

3) Plena carga Carga parcial Diminuição de pressão 

4) Plena Carga Plena carga Diminuição de pressão 

 

A Tabela 4 representa a atuação do freio ABS de acordo com a aplicação do freio 

magnético em cada um dos conjuntos servo mecânico. Os valores VrABS1, VrABS2, 

referência1 e referência2 foram calculados de acordo com a escala, a precisão e o range do kit 

LJ, portanto são válidos somente para este tipo de plataforma em particular.  

 

3.3 Segunda etapa: Representação gráfica do sistema ABS através da 

ferramenta computacional Labview. 

 

 

Na segunda etapa o objetivo é representar graficamente o sistema ABS através do 

desenvolvimento de um software que utilize a mesma lógica aplicada na primeira etapa 
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incrementando a realimentação do sistema. Para isso escolheu-se a linguagem de 

programação Labview, desenvolvendo um programa conforme o fluxograma da Figura 21. 

 
 

Figura 21 Fluxograma principal da programação utilizada. 
 

Os dois sinais de entrada (E1 e E2) representam os sensores de rotação da roda, os 

dois sinais de referência (Rf1 e Rf2) são responsáveis por determinar qual ação o ABS deve 

aplicar, ou seja, é pré-estabelecido um valor mínimo para representar a ação de pressão 

constante; enquanto o valor médio (M) for superior a essa referência o sistema funciona 

normalmente e nenhuma ação é tomada, a partir do momento em que a média for inferior 

acenderá o indicador maior da cor amarela com a sigla ABS (ABS1), além disso, o valor de 

cada entrada é comparado com 90% da média, o sinal que estiver inferior à essa porcentagem 

acenderá um indicador de cor amarela com a finalidade de demonstrar que o mesmo necessita 

de uma ação do ABS. Por exemplo, se os sinais de entrada em tensão forem E1 = 3,5V e E2 = 
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4,5V, a média será M = 4V e consequentemente 90% de M (0,9 * M) será 3,6V, portanto E1 < 

0,9 * M) e acenderá um indicador amarelo que o represente como sinal a ser controlado. 

Para a que o ABS atue reduzindo pressão (ABS2) é necessário que a média seja menor 

que a referência2 (Rf2 < Rf1), assim sendo acenderá um indicador de cor vermelha com a 

sigla ABS. Além disso, toda vez que uma ou mais rodas travarem acenderão indicadores 

vermelhos e a palavra Travada surgirá referindo-se a tal(is) roda(s); caso o velocímetro no 

painel apresente valor zero e os indicadores das rodas mostrem a palavra Travada o programa 

entende como condição de veículo parado. 

Os valores Vf1 e Vf2 foram estabelecidos para este programa em particular, não 

podendo ser considerados como ideais para uma aplicação real no veículo, porém são valores 

intuitivos porque fazem referência à lógica de funcionamento do sistema e representam cada 

ação do ABS. Nesta aplicação, por exemplo, para que o sistema indique pressão constante a 

média deve ser inferior a 31km/h (8,61m/s) e para redução de pressão considerar média 

inferior a 16km/h (4,44m/s). 

 

3.3.1 Representação da ação de pressão constante. 

 

 

Para a atuação da pressão constante faz-se uso da mesma lógica do circuito analógico 

estudado nos tópicos anteriores em que dois sinais de entrada são somados e divididos por 

dois para obtenção da média, porém no presente caso este valor médio é comparado com a 

referência Vf1; sendo inferior representará a ação de pressão constante através dos 

indicadores e identificará qual sinal de entrada está diminuindo a média. A Figura 22 

exemplifica esta lógica. 
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Figura 22 Código do programa valor médio e ação de pressão constante. 

 

Os indicadores não acenderão enquanto a simulação de desaceleração em freagem não 

for inferior a Vf1.  

 

3.3.2 Representação da redução de pressão. 

 

 

Para a ação de redução de pressão usa-se a mesma lógica da ação de pressão constante, 

porém, o valor médio é comparado com a referência2 (Vf2); o valor médio sendo inferior a 

Vf2 representará a redução de pressão e identificará se um ou ambos os sinais de entrada 

estão representando iminência de travamento. A Figura 23 contém o código referente à ação 

de redução de pressão. 
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Figura 23 Valor médio e ação de redução de pressão. 
 

O indicador de redução de pressão não acenderá enquanto a simulação de 

desaceleração em freagem não for inferior a Vf2, além disso, quando as entradas 1 e 2 forem 

inferiores a 90% da média o sistema fecha a malha controlando-as através do valor médio. O 

código completo pode ser encontrado no APÊNDICE A. 

 

3.4 Terceira etapa: Aplicação prática do sistema de controle no kit LJ. 

 

 

A terceira etapa tem como objetivo utilizar os conceitos lógicos das etapas anteriores 

para uma aplicação prática no kit LJ, representando uma das rodas do veículo sendo 

controlada pelo sistema ABS no momento de desaceleração. Foi desenvolvido um sistema de 

controle em malha fechada alimentado por um sinal dente de serra (fornecido pelo gerador de 

funções) com aceleração de 0 a 2500 rpm e desaceleração de 2500 a 0 rpm, utilizando a 

velocidade de referência para controlar a velocidade da roda em desaceleração. 

Como o sinal fornecido pelo gerador de funções produz uma rampa de subida maior 

que a rampa de decida, utiliza-se um inversor de sinal para obter uma rampa de decida cujo 
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tempo de decida seja maior que a rampa de subida. A Figura 24 demonstra o diagrama de 

blocos do sistema de controle malha fechada. 

 

 
Figura 24 Diagrama do sistema de controle em malha fechada. em 
 

Na Figura 24 é detalhado através do diagrama de blocos o conjunto servomecânico, 

observa-se da entrada para a saída a representação dos seguintes componentes: um gerador de 

sinal dente de serra de, um inversor de sinal, um controlador e um compensador PI, um motor 

CC como atuador, um disco metálico solidário ao eixo do atuador, um imã permanente preso 

a uma haste móvel utilizado como freio magnético de acionamento manual e um taco gerador 

utilizado como sensor de velocidade. 

O compensador PI é utilizado para que o sistema servomecânico seja capaz de 

acompanhar o sinal de referência (rampa) garantindo erro de valor final nulo. A Figura 25 

ilustra o diagrame de blocos do conjunto montado e a figura 26 demonstra o conjunto 

montado para a realização dos experimentos. 
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Figura 25 Diagrama de blocos do conjunto montado. 
 

 
 

Figura 26 Conjunto montado para realização dos experimentos. 
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A Figura 25 ilustra o conjunto utilizado para aplicação prática da terceira etapa deste 

trabalho onde pode ser visto o gerador de funções (1), a fonte de alimentação (2), o 

osciloscópio (3), o conjunto servo mecânico (4) e o conjunto controlador (5). 

Esse conjunto é montado conforme a sequência a seguir: 

A- Alimentar o conjunto servo mecânico com tensão de 5V com a fonte de alimentação. 

B- Alimentar o conjunto controlador. 

C- Com o gerador de funções fornecer sinal referência ao conjunto servo mecânico. 

D- Fechar a malha do circuito com o sinal de realimentação. 

E- Analisar os sinais ilustrados na tela do osciloscópio. 
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4. RESULTADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS. 

 

 

A seguir são apresentados os resultados teóricos obtidos através da simulação 

computacional em Labview e os resultados experimentais obtidos durante os ensaios práticos 

realizados no kit LJ. 

Após a apresentação dos resultados é mostrado a análise dos resultados obtidos neste 

trabalho em comparação com os trabalhos desenvolvidos por outros autores. 

 

4.1 Resultados teóricos. 

 

 

Tanto os circuitos analógicos (hardwares) apresentados nas seções 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 

como o código da programação em labview (software) apresentado na seção 3.3.1 utilizam a 

mesma lógica e resultam em um painel desenvolvido e customizado em ambiente Labview 

conforme ilustra a Figura 27. 

 

 
 

Figura 27 Representação ABS em Labview. 
 

A Figura 27 é composta por sinais de entrada (roda esquerda e roda direita), sinais de 

referência (REF1 e REF2), sinais binários para acendimento dos indicadores, três constantes 

(temperatura, tanque e tacômetro, constantes para compor a estética do cluster) e sinal do 

valor médio (velocímetro).  
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4.1.1 Painel de simulação da pressão constante. 

 

 

Conforme o circuito da seção 3.2.1 (Figura 18), 3.2.2 (Figura 19) e 3.2.3 (Figura 20) 

ou o código de programa da seção 3.3.1 (Figura 22), observa-se na Figura 28 que acenderam 

dois indicadores na cor amarela, um com a sigla „ABS‟ simulando atuação de pressão 

constante e outro no canto superior direito identificando a roda direita como causadora do 

valor abaixo da referência e a mais iminente a travar. 

 

 
 

Figura 28 Ação de pressão constante em uma roda. 
 

 

Quando os dois sinais de entrada estão abaixo da referência é representada a 

identificação de duas rodas tendendo ao travamento, porém ainda numa condição de pressão 

constante. Veja a Figura 28. 
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Figura 29 Ação de pressão constante em duas rodas. 
 

Observa-se na Figura 29 que além da identificação das duas rodas nos cantos 

superiores do painel, ainda há uma queda de velocidade e de rotação fazendo referência à 

desaceleração. 

 

4.1.2 Painel de simulação de redução de pressão. 

 

 

Neste tópico o painel mostra a simulação do sistema ABS reduzindo pressão através 

da realimentação do sistema, ou seja, operando em malha fechada conforme descrito no 

código da seção 3.3.2. O sistema em malha fechada neste caso só é realizado via software, 

pois o circuito analógico opera somente em malha aberta. 

Observa-se na Figura 30 que o indicador vermelho „ABS‟ acendeu informando 

atuação de redução de pressão e outro indicador na cor amarela no canto superior esquerdo é 

aceso indicando que a roda esquerda precisa ser controlada, pois está iminente a travar. A 

situação se repete para a roda do lado direito como mostrado na Figura 31. 
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Figura 30 Ação de redução de pressão na roda esquerda. 
 

 
 

Figura 31 Ação de redução de pressão na roda direita. 
 

A simulação de realimentação do sistema durante a redução de pressão é demonstrada 

através dos gráficos da Figura 32 obtidos do software desenvolvido. 
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Figura 32 Representação dos gráficos da simulação do sistema ABS em malha fechada. 
 

Como observado na Figura acima a média (M) está abaixo do valor especificado 

(0,5V) e a rodas esquerda e direita (RE e RD) estão sendo realimentadas para não ocorrer o 

travamento (0V). 

Quando os sinais de simulação da velocidade das rodas forem 0km/h, o valor médio 

também for 0, os indicadores ABS estiverem apagados e as rodas travadas como observado na 

Figura 33 o programa define como veículo parado. 
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Figura 33 Indicação de veículo parado. 
 

Portanto os pequenos indicadores amarelos mostram quais rodas precisam ser 

controladas, o indicador com a sigla ABS na cor amarela simula a ação de pressão constante, 

os indicadores vermelhos e as caixas de texto indicam roda com velocidade Normal ou 

Travada, ou seja, se o controle de pressão constante for insuficiente necessitará da ação de 

redução de pressão, quando então o indicador vermelho ABS do painel acende.  

O código completo desta etapa do trabalho pode ser encontrado no ANEXO A. 

A atuação do freio ABS até esta parte do trabalho só poderia ser visto através da 

simulação computacional; a partir deste parágrafo finaliza-se a apresentação dos resultados 

teóricos seguindo com a aplicação prática. 

 

4.2 Resultados Práticos. 

 

 
Os resultados experimentais foram obtidos durante os ensaios práticos realizados no 

kit LJ. Foram realizados 6 ensaios conforme descrito nos próximos tópicos. 
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4.2.1 1º Ensaio: Influência do freio magnético na velocidade do motor. 

 

 

Para a verificação da influência do freio magnético na velocidade da roda utiliza-se 

um sinal de 4V constante para uma velocidade de 3100 rpm em seguida aplica-se o primeiro e 

o segundo estágio do freio magnético. 

Primeiro estágio: 

 

Tensão no tacogerador = 3,28V  

 

Influência do primeiro estágio = {(Vref – Vtaco) / Vref} x 100 = 18%. 

 

Portanto na atuação do primeiro estágio do freio magnético há uma queda de rotação 

de 18%. 

 

Segundo estágio: 

 

Tensão no tacogerador = 2,48V. 

 

Influência do primeiro estágio = {(Vref – Vtaco)/Vref}x 100 = 38%. 

 

Portanto na atuação do primeiro estágio do freio magnético há uma queda de rotação 

de 38%. 

4.2.2 2º Ensaio: Aplicação do primeiro estágio do freio magnético em intervalos de 1s em 

malha fechada. 

 

 

Para o segundo ensaio é aplicado o primeiro estagio do freio magnético a cada 1 

segundo em um período de 4,5s e uma desaceleração de 2500 a 0rpm, com controle 

proporcional integral. A Figura 34 mostra o segundo ensaio. 
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Figura 34 2º ensaio. 
 

A linha amarela representa o sinal de referência, a linha azul representa o sinal 

controlado de velocidade do tacogerador e a linha roxa representa a atuação do sistema de 

controle. 

 

4.2.3 3º Ensaio: Aplicação do segundo estágio do freio magnético em intervalos de 1s em 

malha fechada. 

 

 

Para o terceiro ensaio é aplicado o segundo estagio do freio magnético a cada 1 

segundo em um período de 4,5s e uma desaceleração de 2500 a 0rpm, com controle 

proporcional integral. A Figura 35 mostra o terceiro ensaio. 

 

 
 

Figura 35 3º Ensaio. 
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A linha amarela representa o sinal de referência, a linha azul representa o sinal 

controlado de velocidade do tacogerador e a linha roxa representa a atuação do sistema de 

controle com Kp = 12 e Ki = 10. 

 

4.2.4 4º Ensaio: Aplicação do primeiro estágio do freio magnético em malha aberta. 

 

 

Para o quarto ensaio é aplicado o primeiro estagio do freio magnético a cada 1 

segundo em um período de 4,5s e uma desaceleração de 2500 a 0rpm, sem controle 

proporcional integral. A Figura 36 mostra o quarto ensaio. 

 
 

Figura 36 4º Ensaio. 

 

A linha amarela representa o sinal de referência, a linha azul representa o sinal de 

velocidade do tacogerador. 

 

4.2.5 5º Ensaio: Aplicação do segundo estágio do freio magnético em malha aberta. 

 
Para o quinto ensaio é aplicado o segundo estagio do freio magnético a cada 1 segundo 

em um período de 4,5s e uma desaceleração de 2500 a 0rpm, sem controle proporcional 

integral. A Figura 37 mostra o quinto ensaio. 
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Figura 37 5º Ensaio. 

 

A linha amarela representa o sinal de referência, a linha azul representa o sinal de 

velocidade do tacogerador. 

4.2.6 6º Ensaio: Sem aplicação do freio magnético e sem controle. 

 

 

No sexto ensaio é mostrado o sinal da velocidade de referência e o sinal do 

tacogerador sem interferência de carga e controle, conforme demonstrado pela figura 38. 

 
 

Figura 38 6º Ensaio. 

 

A linha amarela representa o sinal de referência, a linha azul representa o sinal de 

velocidade do tacogerador. 
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4.3 Análise dos resultados 

 

 

De um modo geral, os resultados apresentados anteriormente mostram que o 

desenvolvimento de kits didáticos possibilita inúmeras formas de representação. No presente 

caso a combinação de circuitos eletrônicos, ferramentas computacionais e aplicação prática 

através de lógicas matemáticas proporcionam diversas maneiras de simulação do 

funcionamento do sistema ABS, que em condição real de operação do veículo físico não 

podem ser vistas. 

Nos resultados teóricos, apesar de necessitarem de um bom refinamento, pode ser 

observado como o sistema ABS atua em relação a uma freagem de emergência ou até mesmo 

em pavimentos com baixa aderência. Os indicadores no painel mostram a importância de se 

monitorar as velocidades das rodas do veículo para aplicar um controle eficiente no momento 

da freagem. Segundo diversos manuais dos fabricantes de veículos com ABS instalado, 

durante a atuação do sistema o ABS acende um indicador no painel do veículo.  

Ainda nos resultados teóricos, embora com valores imprecisos é possível observar nos 

gráficos como o sistema é realimentado para evitar o travamento das rodas. Trabalhos 

desenvolvidos por outros autores, apesar de não terem finalidade didática obtiveram gráficos 

com formas semelhantes ao mostrado no presente trabalho, é o caso de LIMA (2005), que 

estudou o comportamento das velocidades do veículo e da roda e seu deslizamento em relação 

ao tempo através do controle por modos deslizantes, conforme mostrado na Figura 39. 

 

 
 

Figura 39 Sistema ABS utilizando controle por modos deslizantes. (LIMA, 2005). 

 

Nos resultados da aplicação prática observa-se no 2º ensaio que ao aplicar o primeiro 

estágio do freio magnético o sistema de controle apesar de permitir ligeira queda de 

velocidade do motor elétrico imediatamente faz a realimentação para que sua velocidade 
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acompanhe o sinal de referência simulando a condição de pressão constante, diferente do que 

ocorre no 4º ensaio, quando o sistema não trabalha em malha fechada. 

A situação se repete no 3º ensaio, porém com aplicação do segundo estágio do freio 

magnético o impacto na velocidade do motor CC é bem maior, exigindo do sistema de 

controle maior precisão e velocidade de resposta simulando a ação de redução de pressão do 

ABS no circuito hidráulico. Isso é percebido através das curvas roxas que representam a 

atuação do sistema de controle e justificado através da observação do 5º ensaio, quando o 

segundo estágio do freio é aplicado em um sistema não realimentado. O 6º ensaio simula o 

veículo em velocidade de cruzeiro.  

Devido a impossibilidade de travamento do motor CC através do freio magnético não 

consegue-se observar a velocidade atingir valor 0 de rotação. 

Dentre os diversos autores de aplicações experimentais do sistema ABS é realizado 

um comparativo entre os resultados obtidos por este trabalho e o resultado da simulação 

computacional feito por GIORIA (2008), através da utilização do software Matlab / Simulink, 

conforme mostrado na Figura 40. 

 
 

Figura 40 Resultado da simulação do sistema ABS (GIORIA, 2008). 
 

Embora a simulação de GIORIA (2008) inicie a freagem a partir dos 

aproximadamente 28m/s durante 3,5s e o presente trabalho começa a freagem com 

aproximados 40m/s durante 4,5s, os resultados são bem parecidos, porém há uma maior 

atuação do sistema de controle nos ensaios com kit LJ. 

Todas essas análises confirmam a variedade de maneiras de desenvolvimento de kits 

didáticos que aproximam a teoria da aplicação prática, além disso os resultados obtidos ainda 
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que simulados são de grande importância para o desenvolvimento tecnológico do Brasil e 

possibilitam a abertura de novas frentes de pesquisa. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

O objetivo de desenvolvimento de um kit didático de simulação do sistema ABS foi 

alcançado mesmo sendo o ABS um sistema complexo de ser desenvolvido devido a 

quantidade de variáveis que necessitam serem estudadas e consideradas e que vão muito além 

dos conceitos da física básica e envolvem  todo o estudo dinâmico do veículo. 

O desenvolvimento deste trabalho mostrou a importância da aplicação prática da 

teoria, haja vista a simulação proporciona uma melhor visualização dos conceitos, além de 

servir de base para o desenvolvimento de projetos concretos. 

Os resultados alcançados mostraram a proximidade com os resultados obtidos por 

outros estudiosos de temas que envolvem kits didáticos e freios ABS. 

Percebeu-se também a importância dos sistemas de freios ABS para todas as 

categorias de veículos, principalmente para o mercado brasileiro, cuja logística é baseada no 

transporte rodoviário, tendo em vista que o ABS é a solução para garantir que o veículo 

mantenha estabilidade e dirigibilidade em qualquer situação de freagem e possui um grande 

potencial de redução de acidentes de trânsito. 

Este trabalho fomentou, pela motivação principal, a carência que existe no mercado 

brasileiro em relação a pesquisa e ao desenvolvimento de sistemas ABS para atender a 

demanda exigida para os próximos anos devido as exigências legais já mencionadas, visto que 

os principais fabricantes de sistemas ABS são estrangeiros.  

 

5.1 Propostas de trabalhos futuros 

Existem diversas possibilidades para a continuação deste trabalho; seguem algumas 

propostas para trabalhos futuros: 

 Desenvolvimento de um sistema de controle para o circuito eletrônico. 

 Incremento de aquisição de dados no programa em labview e acrescentar simulação 

para as quatro rodas do veículo. 

 Incrementar sistema de controle de tração. 

 Desenvolvimento de um sistema de freio eletromagnético para os kits LJ. 

 Desenvolvimento kits didáticos e plataformas independentes do kit LJ. 

 Desenvolvimento de um módulo de controle do ABS. 
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ANEXO A. 

Código do software utilizado. 
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APÊNDICE A. 

Ficha da plataforma LJ. 
Modelagem Matemática do Sistema Servo Posicionador LJ Create 

 

 

 

 

1. Apresentação do Kit 

 

Podemos representar o sistema de controle LJ apresentado acima, através de um 

diagrama em blocos, conforme a Figura 1. O objetivo desta apostila é demonstrar passo 

a passo, a obtenção dos valores matemáticos de G(s) e de H(s), para posteriormente 

desenvolvermos o estudo dos controladores / compensadores para esse sistema, que é o 

bloco GC(s).  

 

 

Figura 1 – Diagrama de blocos de um sistema em malha fechada 
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O kit LJ a ser estudado, é constituído de três conjuntos de placas básicas 

(conjunto servomecânico, conjunto controlador, conjunto sinal referência), descritas cada 

uma delas com detalhes a seguir. 

 

a) Conjunto Servomecânico: 

 

Figura 2 – Detalhes conjunto servomecânico 

 

 

1. Alimentação ±12V / 5V: Nesta placa os neutros estão todos interligados e a 

fonte de tensão é fornecida em separado com o kit; 

 

2. Entrada Sinal E(s): faixa de tensão analógica de – 5 V à + 5 V, onde um 

amplificador de potência 

do tipo push-pull para poder acionar o motor com corrente adequada; 

 

3. Saída Sinal Velocidade: Este sinal é proveniente do tacômetro, que está ligado 

ao eixo do motor CC, e fica ativo quando selecionamos o tacogerador para operar 

no modo velocidade; 

 

4. Saída Posição Analógica: Este sinal é proveniente de um potenciômetro 

(sensor de posição), que está ligado ao eixo do motor CC através de um conjunto 

de correias; 
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5. Entrada Sinal PWM: PWM ou Pulse Width Modulation, é uma entrada digital 

para controlar a velocidade e direção do motor. Um sinal de pulso (TTL) de 

duração entre 1.0 a 2.0 ms é requerido e deve se repetir a cada 20 ms 

aproximadamente, sendo: 

 1.0 ms: para obter a máxima rotação no sentido contrário ao dos ponteiros 

do relógio 

 1.5 ms: para o motor fica parado; 

 2.0 ms: para obter a máxima rotação no sentido dos ponteiros do relógio. 

 

6. Saída Posição Digital: Um disco preparado para gerar um código Gray, 

acionado diretamente pelo motor CC, fornece uma saída de 4 bits digital que 

fornece informação sobre a posição angular do eixo do motor; 

 

7. Pulso de Referência: Um disco com uma janela e um sensor óptico, acionado 

diretamente pelo motor CC, fornece um pulso a cada volta do eixo do motor; 

 

8. E(s): VIN ou PWM: Esta chave determina se vamos utilizar um comando 

analógico ou digital. No caso, utilizaremos sempre o controle analógico; 

 

9. Tacogerador – Velocidade ou Freio: Quando esta chave se encontra na 

posição VOUT, o sinal do taco é liberado para ser utilizado externamente para se 

fazer realimentação. Quando esta chave se encontra na posição de LOAD, o taco 

é utilizado como uma carga variável a ser aplicada ao motor; 

 

10. Carga do Freio: Ajusta a carga do freio fornecido pelo taco ao motor DC; 

 

11. Tacogerador: O tacômetro é, construtivamente, idêntico ao Motor CC, e será 

amplamente utilizado como sensor de velocidade. Pode também ser utilizado 

para servir de carga ajustável para o motor, neste caso é aplicada aos seus 

terminais de saída uma resistência variável; 

 

12. Indicador RPM Digital: Fornece a rotação do eixo do motor CC. Esta 

informação é proveniente do disco codificador do código Gray; 

 

13. Transferidor: Permite comparar a posição desejada ou de referência com a 

posição de saída do sistema controlador; 
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14. Redução 1 e 2: Duas correias dentadas produzem uma redução de 9:1 da 

velocidade do eixo do motor CC para a o eixo do potenciômetro sensor de 

posição; 

15. Disco Óptico: O disco que fornece o código Gray está acoplado diretamente ao 

eixo do motor, como temos uma redução de 9:1 para o eixo de saída, teremos 

uma resolução de 1 bit para cada 2,5º de variação do eixo de saída (onde temos 

aplicado o potenciômetro sensor e o transferidor). Portanto o código se repetirá a 

cada 40º de rotação. Teremos, portanto: 

 

ângulo Código Gray ângulo Código Gray 

0,0º 0000 22,5º 1101 

2,5º 0001 25,0º 1111 

5,0º 0011 27,5º 1110 

7,5º 0010 30,0º 1010 

10,0º 0110 32,5º 1011 

12,5º 0111 35,0º 1001 

15,0º 0101 37,5º 1000 

17,5º 0100 40,0º 0000 

20,0º 1100 360,0º 0000 

Observação: uma posição no sentido contrário irá reverter a seqüência acima. 

 

16. Freio magnético: Um imã permanente preso a uma haste pivotada que 

possibilita a introdução de um freio magnético quando colocado na frente do 

disco de alumínio, o mesmo disco que gera o pulso para cada rotação do eixo do 

motor. A haste possui três posições, variando a intensidade da carga; 

 

17. Motor DC: É um motor CC capaz de atingir uma velocidade de 2500 rpm em 

ambas direções; 

 

18. Sensor de Posição: Trata-se de um potenciômetro de precisão sem fim de curso 

mecânico. Fornece uma tensão variável entre + 5 volts a – 5 volts, para uma 

revolução completa do seu eixo. Note que sua saída é levada artificialmente a +5 

volts por aproximadamente 20º quando o potenciômetro passa pela sua região 

de descontinuidade. O potenciômetro pode ser desacoplado do eixo de 

acionamento quando não estiver em uso para aumentar a sua vida útil; 

 

b) Conjunto Controlador: 
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Esta placa faz o papel de Comparador e Controlador, gerando os sinais E(s) e da 

variável manipulada, apresentados na Figura 1. Possui o controlador PID, um 

amplificador de sinal, filtros, inversores de sinal, que permitem realizar ajustes nos sinais 

de realimentação fornecidos pela placa conjunto servomecânico. 

 

 

Figura 3 – Detalhes conjunto controlador 

 

c) Conjunto Sinal de Referência: 

 

Este Potenciômetro permite converter os sinais mecânicos (normalmente de 

entrada ou referência) em sinais elétricos. É alimentado com +12 e -12 Volts e fornece 

uma saída que assume valores entre +5 V e - 5 V. 

 

Figura 4 – Detalhes conjunto sinal de referência 
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d) Fonte de Alimentação 

 

A fonte possui as seguintes saídas: 5 V@3A, 5 V@1A e ±12V@1A. Estas fontes 

são independentes, isto é os seus neutros não estão interligados internamente, sendo 

necessária a interligação dos mesmos durante os procedimentos experimentais. 

 

 

Figura 5 – Detalhes fonte de alimentação 

 

 

2- Estudos dos Sensores do Kit LJ 

 

2.1- Considerações Iniciais 

 

Um sistema é definido como linear em termos da excitação e da resposta do 

sistema. Em geral uma condição necessária para um sistema ser linear pode ser 

determinada em função de uma excitação x(t) e de uma resposta y(t). Quando o sistema 

em repouso for submetido a uma excitação x1(t) produzirá uma resposta y1(t). Quando o 

sistema for submetido a uma excitação x2(t) produzirá uma resposta correspondente 

y2(t). Para um sistema linear é necessário que a excitação x(t) = x1(t) + x2(t) produza 

uma resposta y(t) = y1(t)+y2(t). Isto é chamado usualmente o princípio da superposição. 

Além disto, é necessário que a magnitude do fator de escala seja preservada em 

um sistema linear. Considere-se, novamente, um sistema com uma entrada x(t) que 

resulta em uma saída y(t). Então é necessário que a resposta de um sistema linear a 

uma entrada x(t) multiplicada por uma constante  seja igual à resposta y multiplicada 

pela mesma constante de modo que a saída seja  y(t). Esta é a chamada propriedade 

da homogeneidade. Portanto um sistema linear satisfaz as propriedades de superposição 

e homogeneidade. 
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É importante também definirmos um Sistema Dinâmico. São aqueles que 

apresentam uma resposta transitória a uma excitação de entrada. Costuma-se dizer que 

estes tipos de sistemas possuem memória ou que possuem armazenadores de energia. A 

seguir damos alguns exemplos: 

 

 

Sistema linear e não-dinâmico (estático) 

V

I

Sistema

 

Sistema linear e dinâmico 

V

VC

Sistema

 

Sistema não-linear e estático 

Sistema

V

ID

 

Sistema não-linear e dinâmico 

Sistema

V

ID

 

 

 

2.2- Sensor Potenciométrico 

 

O potenciômetro é essencialmente um resistor acessível por meio de 3 contatos, 2 

ligados às extremidades e um ao contato deslizante. As funções características R() mais 

comuns são: 

 

 Potenciômetro logarítmico:  

o R() = KP.log() 

 

 Potenciômetro linear:  

o R() = KP. 

 

onde KP = RO / O é chamado de constante do potenciômetro, sendo RO a sua 

resistência total. 

 

 

2.3- Tacômetro 
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Um gerador tacométrico CC é um dispositivo eletromagnético rotativo o qual, 

quando girado seu eixo, gera uma tensão de saída proporcional a velocidade do eixo. 

Esta característica pode ser usada em aplicações onde se requer tanto a medida da 

velocidade angular como a realimentação de velocidade em sistemas de sistemas de 

controle. A sua equação característica é definida como: 

 

 

 

( ) . ( )
TACO T

V t K t  

 

O tacômetro para ser considerado um bom sensor, deve apresentar as seguintes 

características:  

 

 Fornecer uma tensão linearmente proporcional a velocidade do eixo; 

 Ripple da tensão de saída, devido a comutação das escovas, deve ser o mínimo 

possível; 

 A constante KT deve ser estável com as variações de temperatura ambiente e do 

dispositivo; 

 Não é requerido que o Tacômetro forneça potência significativa. 

 

Os tacômetros podem ser de dois tipos, o de campo eletromagnético e o de 

campo a imã permanente. Hoje em dia praticamente só é fabricado o tacômetro com imã 

permanente, devido a sua eficiência e desempenho. Um tacômetro ideal possui uma 

resposta VTACO x  linear, conforme apresentado pela Figura 6. 

 

Figura 6 – Linearidade desejada em um tacogerador 
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2.4- Parte Prática: Determinação dos valores de KP e de KT  

 

Considere para esse procedimento, o diagrama em blocos em malha aberta do kit 

LJ, apresentado pela Figura 7: 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Diagrama kit LJ em malha aberta 

 

 

A função de transferência de um sistema é a relação entre a transformada de 

Laplace do sinal de saída pela transformada de Laplace do sinal de entrada: 

 

 


Sinal de Saída ( )

( )
Sinal de Entrada ( )

s
G s

s
 

 

Sabendo-se que os sensores do kit LJ (tacogerador e potenciômetro sensor de 

posição) são estáticos, suas funções de transferência são meros ganhos, KT e KP 

respectivamente, e que podem ser determinados experimentalmente por: 

 



   
1( )

.
( )

taco
T

motor

V t
K V rpm

t
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1

( )
.

( )

pot

P

saida

V t
K V graus

t
 

 

 

 

Observação: Embora a relação entrada-saída do sensor de posição seja uma reta, ele só 

pode ser considerado como um sistema linear se essa reta passa pela origem (0 

volts = 0 graus), objetivando garantir o princípio da superposição. 

 

a) Determinação da função de transferência do potenciômetro do kit LJ (sensor 

de posição) 

 

Ajuste inicialmente o zero do sensor (0 volts = 0 graus). Sem aplicar tensão 

externa ao motor, gire o transferidor de saída com a mão (eixo onde está o sensor de 

posição) e anote a variação em graus e em volts na saída Potentiometer Output. 

Atenção: gire menos de uma volta para manter a tensão de saída dentro da faixa de -5V 

a +5V, evitando o salto de -5V para +5V ou o contrário. 

 

 
 




    

10.027 .
pot

P

saida

V t
K V graus

t
 

 

b) Determinar a função de transferência do Tacômetro do kit LJ (sensor de 

velocidade) 

 

Aplique uma tensão externa ao motor (VIN) e meça esta tensão e a velocidade do 

eixo do motor. A velocidade em RPM do motor é a velocidade indicada pelo display 

multiplicada por “9” (que é o valor da redução mecânica) e a tensão em volts, é a da 

saída Tacho Generator.  

 

 
 




    

10.0018 .TACO

T

MOTOR

V t
K V rpm

t
 

 

Caso o display não esteja funcionando, você pode determinar a velocidade do 

motor por meio do sinal da saída Sloted Disk. Com o osciloscópio, meça a freqüência do 

sinal Sloted Disc em Hz, então multiplique por “60” para se obter sua rotação em RPM. 

Alternativamente pode-se usar a saída “D3” do Gray Code Disk que também dá um pulso 

a cada volta do eixo do motor. 
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3

60.

60.

motor sloteddic

motor D

RPM Hz

ou

RPM Hz

 

  

 

Além disso, é possível levantar a curva característica do sinal do tacômetro, a 

partir da observação de um sinal de saída como função do seu sinal de entrada. Como 

posição angular é a integral da velocidade angular, o sinal VPOT deve ser a integral do 

sinal VTACO.  

Verifique isso aplicando um sinal constante na entrada VIN e medindo o sinal do 

sensor de posição VPOT com o osciloscópio. Teoricamente, em regime, essa saída deveria 

ser uma rampa, mas como o curso do potenciômetro é de 360º, haverá um “salto” a 

cada volta. 

          

 

Figura 8 – Levantamento da curva característica do tacogerador 

 

 

3- Estudos do Motor CC do Kit LJ 

 

Existem duas grandes famílias de motores CC, aqueles de potência acima de 1HP 

e aqueles de frações de HP, ou seja, abaixo de 1HP. Estudaremos os motores de frações 

de HP. Esta família de motores, frações de HP, pode ser subdividida em motores com 

campo magnético permanente e a campo eletromagnético. 

Os motores com campo eletromagnético possuem uma bobina de campo. Esta 

bobina pode ser ligada de várias formas conforme mostrado a seguir:  
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a) Motor série: neste caso a bobina de campo é ligada em série com a da armadura 

(não apresentada na Figura 9): 

 

 

Figura 9 – Motor série 

 

 

 

b) Motor paralelo ou shunt: neste caso a bobina de campo é ligada em paralelo com a 

da armadura (não apresentada na Figura 10). 

 

Figura 10 – Motor paralelo 

 

c) Motor Compound: neste caso temos duas bobinas de campo, sendo que uma é 

ligada em paralelo e outra em série com a da armadura (não apresentada na figura). 

 

 

Figura 11 – Motor compound 

 

Nos motores com campo magnético permanente, não se tem uma bobina para 

gerar o campo, e sim um imã permanente. O campo magnético do campo é, portanto, 

constante para qualquer nível de corrente de armadura. Este tipo de motor apresenta 

uma resposta linear, se comparado com os anteriores. Estudaremos apenas os motores 

com campo magnético permanente, que são amplamente utilizados em sistemas de 

controle automático. 
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Figura 12 – Motor campo magnético permanente 

 

 

 

 

 

3.1- Equações dinâmicas e função de transferência de um motor CC 

 

Para determinarmos as equações dinâmicas do motor CC do kit LJ, 

consideraremos a representação de um motor apresentada pela Figura 13. 

 

 

Figura 13 – Representação motor CC 

 

a) Equação do circuito de armadura: 

 

   
 

 
 

   
  

. . a

a a a a a

di t
v t R i t L e t

dt
 

 

Usando a transformada de Laplace, teremos: 

 

         . .
a a a a a

V s R s L I s E s  [1] 

 

b) Equação da f.e.m. (Força Eletromotriz, a partir da Lei de Faraday): 

 

   
 

 . . m

a e e

d t
e t K t K

dt
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Usando a transformada de Laplace, teremos: 

 

    .
a eletrica

E s K s  [2] 

 

 

 

 

 

c) Equação do conjugado eletromecânico desenvolvido pelo motor: 

 

 A força que aparece na bobina da armadura é proporcional ao campo magnético 

(constante) e à corrente de armadura (regra da mão esquerda): 

 

  . . .sin( )F B i l  

 

Essa força multiplicada pelo braço, resulta no conjugado motor (cM(t)) que é 

portanto proporcional à corrente ia(t): 

 

    .
motor motor a

C t K i t  

 

Usando a transformada de Laplace, teremos: 

 

    .
motor motor a

C s K I s  [3] 

 

Observe que o coeficiente Ke da Equação [2] é o mesmo coeficiente do conjugado 

Km da Equação [3]. É comum que esses dois coeficientes sejam apresentados por meio 

de unidades não pertencentes ao mesmo sistema coerente e portanto podem apresentar 

diferentes valores numéricos. Por outro lado pequenas diferenças podem ocorrer entre 

esses dois coeficientes devido a pequenos detalhes construtivos, embora praticamente 

iguais fazendo com que certos fabricantes os representem por meio de símbolos 

diferentes, como por exemplo, Kme e Kmc. Adoraremos apenas a denominação Km para 

ambos os coeficientes. 

 

d) Equação do conjugado 
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( ) .

( ) . ( )

. .

m

mecanico resistente

resistente m

m

mecanico m

d t
C t C t J

d t

C t B t

d t
C t J B t

dt

 

 

 

Usando a transformada de Laplace, teremos: 

 

       . .
mecanico m

C s J s B s  [4] 

 

 Através da combinação das Equações [1], [2], [3] e [4] é possível representar o 

motor cc a partir de um diagrama de blocos, conforme ilustra a Figura 14: 

 

 

Figura 14 – Representação através de diagrama de blocos de um motor CC 

 

 

Note que existe uma realimentação da entrada para a saída.  Reduzindo o 

diagrama de blocos, podemos determinar a função de transferência de malha fechada do 

motor. Sabe-se que numa associação série de funções de transferência, a função 

resultante é igual ao produto delas: 

 

   
    

   

1
( ) m

a a

K
G s

R L s Js B
 [5] 

 

Sabe-se também que um sistema realimentado a função de transferência equivalente é  
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( ) ( )
( )

( ) 1 ( ) ( )
a

s G s
F s

V s G s H s
 [6] 

( )
m

H s K  [7] 

 

Substituindo as Equações [5] e [7] na Equação [6], temos: 

 

 


   2 2
( ) m

a a a a m

K
F s

L Js L B R J s R B K
 [8] 

 

Aproximação as constantes B  0 e La  0 temos:          

 


 

 2

( )
( )

( )
m

a a m

Ks
F s

V s R Js K
 [9] 

 

Assumindo o coeficiente de s da Equação [9] igual a 1, temos: 

 





( )

1

k
F s

s
 [10] 









( )
1

k
F s

s

 [11] 

 



2 2

( )

m

am

a m m

a

K

R JK
F s

R Js K K
s

R J

 [12] 

 

Sendo assim, a partir da Equação [12], obtemos a constante de tempo do motor (), 

igual a: 

 

 
2

a

m

R J

K
 [13] 

 

Além da constante de tempo, a partir da Equação [12], obtemos também a constante de 

ganho do motor (k), igual a: 
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1

m

k
K

 [14] 

OBS: a constante de tempo do motor é tão menor, quanto menor forem os valores de Ra 

e J. 

 

 

3.2- Obtenção experimental dos valores da constante de tempo () e de ganho 

(k) do motor CC do kit LJ 

 

Determinar numericamente a função de transferência do motor requer determinar 

o momento de inércia J, a constante do motor Km e a resistência de amadura Ra.  

Entretanto, pode-se determinar experimentalmente k e , sem a necessidade de 

se determinar J, Km e Ra, a partir de um ensaio de resposta ao degrau. Considere a 

função de transferência do motor. 

 

 

Figura 15 – Função de transferência, em Malha Fechada, de um motor CC 

 

Para um sinal de entrada do tipo, degrau unitário (1/s), temos: 

 

 
 
 

    



 
 

     
  
 

1 1
, .

1a

a

ks
F s V s s

V s s s
s

 [14] 

 

Utilizando a primeira técnica de anti-transformada de Laplace e expandindo em 

frações parciais, temos a seguinte equação temporal: 

 



  
 

 
 

1 2( )
1

K K
s

s
s

 
[15] 

 


 ( ) 1
t

t k e  [16] 
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Dessa forma, note que o ganho k pode ser obtido no gráfico pela relação das 

amplitudes, em regime (k=Y/X), e que a constante de tempo do motor () é o instante 

associado a 63% do valor de regime (final) da saída, conforme ilustrado na Figura 16. 

 

 

Figura 16 – Determinação de k e  experimentais de um motor CC 

a) Função de transferência do motor CC 

 

Será determinada a função de transferência experimental do motor. Note que a 

entrada deste bloco é a tensão VIN (Volts) aplicada no motor e a saída a sua rotação m 

(rpm).  

Como precisarmos medir a forma de onda do sinal da saída do bloco MOTOR, mas 

não temos como medir diretamente sua rotação. Dessa forma, vamos utilizar o 

tacômetro como sensor de rotação (velocidade angular).  

Uma vez que a função de transferência do tacômetro já foi determinada (KT = 

0,0017), para acharmos a função de transferência do motor, basta dividir a função de 

transferência global pela função de transferência do tacômetro, conforme a Figura 17 

ilustra.  

 

 

Figura 17 – Obtenção da F(s) do motor CC 
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Para determinar a função de transferência do bloco INTEGRAL+AJUSTE, basta 

tomar a transformada de Laplace da rotação do motor, resultando no valor da posição: 

 

  
0

( ) ( )
T

t t dt  [17] 






( ) 1

( )

s

s s
 [18] 

  

Contudo, como a unidade de rotação é dada em rpm, devemos converter o valor 

de rpm para a relação radianos ou graus por segundo. Dessa forma, surge assim o valor 

da constante igual a 6: 

 

 

 
0

0360
1 6 /

60
rpm seg

seg
 [19] 

 

Como desprezamos La, o motor apresenta uma função de transferência de 1ª 

ordem. Para determinarmos os valores de seus parâmetros, aplicamos um sinal de teste 

tipo degrau em VIN e examinamos a saída VTACO. Note que como estamos medindo VTACO, 

a função que se obtém é N(s) e não a F(s) do motor. 

 





( )

1

A
N s

s
 [20] 

 

Aplicar um degrau de cerca de 4V por meio do Command Potentiometer (ou uma 

onda quadrada com base 0 volts e amplitude 4VPP, com freqüência próxima a 0,2 Hz). 

Assegure-se de que o freio não esteja aplicado. Monitore com o osciloscópio a saída da 

tensão VTACO. 

Observando a Figura 18, temos os pontos importantes a serem obtidos a partir da 

medição de VIN e de VTACO com o osciloscópio. 
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Figura 18 – Obtenção dos parâmetros de N(s) 

 

in

T

V

V
A 

 

= 63% do valor final TV
 do sinal de saída. 

 

 

Finalizando o nosso estudo, a função de transferência do motor F(s) pode ser 

obtida a partir N(s), usando o valor de KT, para determinar o valor de k. 

 

 

 
  

  
( )

1 1
T

k A
N s K

s s
 [21] 

 


  


( )

1
T

k A
F s k

s K
 [22] 

 

 

b) Medição da zona morta do motor CC 

 

Para tanto aplique uma tensão ajustável na entrada do motor, aumente a tensão 

gradativamente até que o motor comece a girar, anotando o valor da tensão.  

Agora, inverta o valor da tensão e repita o ensaio, anotando também esse valor 

da tensão. Considere que o módulo da zona morta é a média desses valores, também em 

módulo. 

 

 

4- Função de transferência final do kit LJ 
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 A partir dos procedimentos realizados ao longo desse roteiro, chega-se ao modelo 

final (Figura 19) que representa o nosso sistema servo posicionador, que será utilizado 

ao longo das nossas aulas em Matlab e Simulink, e também para o estudo de critérios de 

estabilidade, erro de valor final e compensadores. 

 

 

Figura 19 – Modelo matemático do kit LJ completo 

 

 


