
f 

DINÂMICA E CONTROLE DE SISTEMAS NÃO-LINEARES COM 
INTERAÇÃO AUTO-EXCITADORA, SUJE!TOS À FONTES DE 

ENERGIA DO TIPO IDEAL E NAO-IDEAL 

Autor: Bento Rodrigues de Pontes Junior 

Orientadora: Profl. Dr<t. Vilma Alves Oliveira 

UNIVERSIDADE DE SÃ€> PAWLO 

ESCOLA DE ENGENH~RIA 
DE SÃO CARLOS 



,, 

., 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA 

DINÂMICA E CONTROLE DE SISTEMAS NÃO-LINEARES 

COM INTERAÇÃO AUTO-EXCITADORA, SUJEITOS 

À FONTES DE ENERGIA DO TIPO IDEAL E NÃO-IDEAL 

Bento Rodrigues de Pontes Junior 

Tese apresentada à Escola de Engenharia de 

São Carlos, da Universidade de São Paulo, 

como parte dos requisitos para obtenção do 

título de Doutor em Engenharia Elétrica. 

ORIENTADORES: Prof". Dr". Vilma Alves Oliveira 

Prof. Dr. José Manoel Balthazar 

São Carlos 

2003 

Serviço de Pós-Gradução EESC/USP 

EXEMPLAR REVISADO 

Data de entrada ?~ervif~:3.Q.J.Oí..J.0.. .. 

Ass.: .... / .M,ti.U. J/t.<:-. .............. . 



.~~et4m(o.~ 
Syswo ~3 \L\ JQT 

Ficha catalográfica preparada pela Seção de Tratamento da Informação do Serviço de 
Biblioteca - EESC/USP 

P814d 
Pontes Junior, Bento Rodrigues de 

Dinâmica e con trole de sistemas não-lineares com 
interação auto-excitadora , sujeitos à fontes de 
energia do tipo ideal e não-ideal I Bento Rodrigues de 
Pontes J unior. - - São Carlos , 2003. 

Tese (Doutorado) - - Escola de Engenharia de São 
Carlos-Universidade de São Paulo , 2003. 

Área : Engenharia Elétrica . 
Orie n tador: Prof•. Dr•. Vi l ma Alves de Oliveira . 
Co-ori e n tador : Pr of. Dr. José Manoel Balthazar . 

1 . Dinâmica . 2 . Controle. 3 . Sistemas auto
exci tados . 4 . Excitação não-ideal . 5 . Atrito . 
I. Título . 



FOLHA DE JULGAMENTO 

Candidato: Engenheiro BENTO RODRIGUES DE PONTES JUNIOR 

Tese defendida e julgada em 24-02-2003 perante a Comissão Julgadora: 

Profa. Assoe. VILMA ALVES DE OLIVEIRA (Orientadora) 
(Escola de Engenharia de São Carlos!USP) 

Pro f. Liv. Doc. JOSE MANOEL BAL THAZAR 
(UNESP /Campus de Rio Claro) 

Prof.Dr. V~N JUNIOR 
(Universidade Federal de Uberlândi 

c .. ~. 
Prof. Dr. LUIZ C OS SANDOVAL GOES 
(Instituto Tecnológico de Aeronáutica/IT A) 

Prof. Liv. Do~ NUNES SILVA 
(UNESP/Campus de S.J.R. Preto) 

~rof.[s~ MURILO ARAUJO ROMERO 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia Elétrica 

Presidente da Comissão de Pós-Graduação 



• t 

o 

·J 

Dedico este trabalho à minha Família. 



, 

Agradeço 

À Professora Vilma e ao Professor Balthazar pela espontânea disposição e 

disponibilidade na orientação oferecida durante o desenvolvimento deste trabalho e, 

também, pela amizade. 

A todos os professores e funcionários do D epartamento de E ngenharia Elétrica 

da EESC/USP que con tribuíram na elaboração deste trabalho. 

Aos amigos e colegas da EESC/ USP pela agradável convivência. 

1\os orgãos públicos de fomento, PUNDAP, CAPES, PAP F.SP e CNPq, pelas 

bolsas de estudo concedidas desde minha iniciação cientítica. 

À Faculdade de Engenharia de Bauru - FEI3, da Universidade Estadual Paulista -

UNESP, pelo oferecimento das condições necessárias para o desenvolvimento deste 

trabalho. 

Ao Departamento de E ngenharia J\.fecânica da foEB/UNESP pelo incentivo c 

apoio durante toda esta etapa de minha formação profissional. 

A Deus por minha vida e Família. 



SUIVIÁRIO 

LISTA DE FIGURAS 

LISTA DE SÍMBOLOS VI 

RESUMO IX 

ABSTRACT x 

CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO 

1.1 TEMA E MOTIVAÇÃO 

1.2 BREVE HISTÓRICO DOS FENÔMENOS DO ATRITO EM ENGENHARIA 7 

1.3 REVISÃO DA LITERATURA 1 O 

1.3. 1 Análise da Dinâmica li 

I .3.2 Sistemas com Atrito e seu Controle 12 

1.4 OBJETIVOS 18 

1.5 MATERIAIS E MÉTODOS 20 

1.6 DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO DA TESE 22 

CAPÍTULO 2 MODELAGEM MATEMÁTICA DOS SISTEMAS: IDEAL E 

NÃO-IDEAL 

2. 1 INTRODUÇÃO 

2. 1.1 Componentes de um Sistema Dinâmico Mecânico 

2.1 .2 Sistema Linear com Atrito Negativo 

2.2 MODELAGEM DO SISTEMA IDEAL OSCILADOR-ESTEIRA 

2.3 MODELO DO ATRITO 

2.3. 1 O Modelo da Força de Atrito Adere-Desliza 

2.4 MODELAGEM DO SISTEMA NÃO-IDEAL 

OSCILADOR-ESTEIRA-MOTOR 

2.4.1 Problema de Oscilações Auto-Excitadas: Sistema Não-Ideal 

2.4.2 Problema de Oscilações Auto-Excitadas: Sistema Ideal 

24 

24 

25 

26 

28 

3I 

31 

36 

39 

46 



.. 

.. 

2.5 MODELAGEM DO SISTEMA OSCILADOR NÃO-LINEAR-ESTEIRA 47 

2.5. 1 Problema de Oscilações Auto-Excitadas: Sistema Oscilador Não-Linear com 

Fonte Ideal 47 

CAPÍTULO 3 ANÁLISE DA DINÂMICA DO OSCILADOR LINEAR: IDEAL E 50 

NÃO-IDEAL 

3. 1 ANÁLISE DO ATRITO SECO 51 

3. 1.1 Oscilador com Movimento do Suporte 51 

3.2 SISTEMA IDEAL: OSCILADOR-ESTEIRA 54 

3.2. 1 Representação das Regiões do Espaço de Fase 54 

3.2.2 Análise do Sistema Oscilador-Esteira 56 

3 .2.3 Modos do Movimento no Sistema Oscilador-Esteira 6 1 

3.2.4 Comportamento do Sistema para Diferentes Modelos de Atrito 62 

3.3 SISTEMA NÃO-IDEAL: OSCILADOR-ESTEIRA-MOTOR 69 

3.3.1 Análise da Influência do Motor- Interação do Sistema Auto-Excitado e a 69 

Fonte de Energia de Potência Limitada 

3.3.2 Caso Não-Ideal com Excitação Extema 

3.4 CONCLUSÕES 

CAPÍTULO 4 CONTROLE CHAVEADO PARA COMPENSAÇÃO ROBUSTA 

DO ATRITO ADERE-DESLIZA 

4.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE CONTROLE ROBUSTO 

4.1.1 Modelo da Força de Atrito Adere-Desliza 

4.1.2 Limitantes da Força de Atrito 

4.1.3 Constmção da Lei de Controle para Regulação da Posição e Seguimento de 

Trajetória 

4.2 ANÁLISE DE ESTABILIDADE 

4.2.1 Estabilidade pelo Método Direto de Lyapunov 

4.3 RESULTADOS DA SIMULAÇÃO 

4.3. I Força de Compensação do Atrito 

4.3.2 Controle de Posição 

4.3.3 Controle de Trajetória de Posição 

4.3.4 Controle do Sistema Não-Ideal 

4.4 CONCLUSÕES 

76 

80 

81 

81 

83 

84 

86 

92 

92 

103 

103 

104 

107 

109 

11 3 



CAPÍTULO 5 ANÁLISE DO DA DINÂMICA CAÓTICA DO OSCILADOR 

NÃO-UNEAR E IDEAL I 14 

5.1 INTRODUÇÃO 115 

5.2 CRITÉRIO DE PREDIÇÃO DE CAOS HOMOCLÍNICO 1 I 7 

5.3 INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS DE CONTROLE NA OCORRÊNCIA 

DE BIFURCAÇÕES E CAOS 119 

5.3.1 Parâmetro de Controle: Força de Excitação 120 

5.3.2 Uma Rota para o Caos I 20 

5.3.3 Parâmetro de Controle: Velocidade da Esteira (Velocidade de Excitação) 128 

5.3.4 Parâmetro de Controle: Frequência de Excitação 130 

5.3.5 Escape dos Poços de Potencial 130 

5.3.6 Comportamento Bifurcacional do Sistema Sem o Atrito Estático 133 

5.4 CONCLUSÕES 133 

CAPÍTULO 6 COMENTÁRIOS E CONCLUSÕES 135 

6.1 SOBRE O OSCILADOR 136 

6.2 SOBRE O ATRITO 137 

6.3 SOBRE A VELOCIDADE DE EXCITAÇÃO 137 

6.4 SOBRE O MOTOR 137 

6.5 SOBRE O CONTROLE 138 

6.6 SOBRE A ROBUSTEZ DO CONTROLE 138 

6.7 PERSPECTIVAS DE TRABALHOS FUTUROS 139 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 140 

APÊNDICE A- CARACTERÍSTICAS E MODELO DO MOTOR CC 149 

APÊNDICE B- ATRITO EM MÁQUINAS 159 



LISTA DE FIGURAS 

Figura 1.1 -Exemplos de engenharia de sistemas com oscilação adere-desli za 

Figura 1.2 -Torre de perfuração de poços de petróleo. 

Figura 1.3 - Sistema com oscilações adere-desliza. 

Figma 1.4 - Resposta do sistema: (a) deslocamento; (b) velocidade. 

Figura 1.5 - Sistema mecânico. 

Figura 1.6 - Plano de fase do oscilador, mostrando o ciclo limite da oscilação 

adere-desliza e uma parte de trajetória em regime transiente no modo 

3 

4 

5 

5 

6 

de aderência. 6 

Figura 1.7 - Sistema mecânico com fonte de energia: sistema 

oscilador-esteira-motor. 19 

Figura 2.1 - Sistema mecânico: oscilador-esteira . 28 

Figura 2.2 - Característica da força de atrito constituída das componentes de atrito 

viscoso mais atrito Coulomb. 30 

Figura 2.3 - Modelo de força de aderência durante o atrito estático, com níveis 

iguais em ambos os sentidos, Fs + =1·~- . 33 

Figura 2.4 - Exemplo genérico das componentes do modelo da força de 

des lizamento, /~/(.) e F.tl ), no primeiro e terceiro quadrante. 34 

Figura 2.5. - Sistema mecânico com fonte de energia: sistema 

oscilador-esteira-motor. 36 

Figura 2.6 - Modelos de componentes da força de atrito no contato seco. 37 

Figura 2.7 - Exemplos de curvas características estáticas de torque do motor CC: 43 

Figura 2.8 - Sistema mecânico: oscilador não linear-esteira. 47 

Figura 3. 1 - Sistema oscilador com movimento do suporte. 51 

Figura 3.2 -Forças de atrito na resposta estacionária do movimento adere-desliza, 

com amortecimento viscoso nulo c;=O: curvas atrito-deslocamento 

relativo, atrito-velocidade, plano de fase e atrito-tempo. 

Figura 3.3 - Resposta do oscilador com movimento do suporte. 

Figura 3.4 - Sistema mecânico oscilador-esteira. 

52 

53 

54 



li 

Figura 3.5 -Plano de fase do oscilador mostrando o ciclo limite da oscilação 

adere-desliza e algumas trajetórias para diferentes condições iniciais. 55 

Figura 3.6- Resposta do sistema oscilador-esteira para o coeficiente de 

amortecimento ~=0. No plano de fase, a condição inicial está 

indicada pelo símbolo (X). 

Figura 3.7- Força de atrito na resposta estacionária do sistema oscilador-esteira 

para o coeficiente de amortecimento ~=0. No plano de fase, a 

condição inicial está indicada pelo símbolo (X). 

Figura 3.8 - Resposta do sistema oscilador-esteira para o coeficiente de 

amortecimento ~=0. No plano de fase, a condição inicial está 

indicada pelo símbolo (X). 

Figura 3.9 - Resposta do sistema oscilador-esteira para o coeficiente de 

amortecimento ~=0. No plano de fase, a condição inicial está 

indicada pelo símbolo (X). 

Figura 3. 1 O -Resposta do sistema oscilador-esteira para o coeficiente de 

amortecimento ~=0. No plano de fase, a condição inicial está 

indicada pelo símbolo (X). 

Figura 3. 11 -Resposta do sistema oscilador-esteira para o coeficiente de 

amortecimento ~=0,2. No plano de fase, a condição inicial está 

indicada pelo símbolo (X). 

Figura 3. 12 -Caso 1: sistema não auto-excitado. 

Figura 3. 13 - Caso 2: sistema não auto-excitado. 

Figura 3.14 -Caso 3: sistema auto-excitado. 

Figura 3. 15 -Caso 4: sistema auto-excitado. 

Figura 3. 16- Caso 5: sistema auto-excitado. 

Figura 3. 17 - Sistema mecânico com fonte de energia: sistema 

o sei lador-cstei ra -motor 

Figura 3. 18- Respostas do caso ideal sem excitação externa para v8~. l4m/s e 

.fõ=ON!kg. (a) deslocamento; (b) velocidade; (c) plano de fase 

velocidade-deslocamento; (d) seção de Poincaré (1 592 pontos) ; (e) 

espectro de frequência (obtido diretamente do Simulink durante a 

simulação). 

57 

57 

58 

59 

59 

60 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

71 



" 

Figura 3. 19- Respostas do caso não-ideal sem excitação e:-.1erna hannônica para 

constante de torque K7=0.50, v8~.l4m/s ejõ=ON/kg. (a) 

deslocamento; (b) velocidade; (c) plano de fase velocidade

deslocamento; (d) seção de Poincaré (6400 pontos); (e) espectro de 

frequência (obtido diretamente do Simulink durante a simulação). 

Figura 3.20- Respostas do caso não-ideal sem excitação externa harmônica para 

constante de torque Kr=0.05, v8~. l4m/s e.fo=ON/kg. (a) 

deslocamento; (b) velocidade; (c) plano de fase velocidade

deslocamento; (d) seção de Poincaré (6400 pontos); (e) espectro de 

111 

72 

frequência (obtido diretamente do Simulink durante a simulação). 73 

Figura 3.2 1 - Diagrama de bifurcações dependentes da amplitude da força de atrito 

dinâmico F0 (vn=O, 14m/s, IFs• I =IFs-1 = 0,4N/kg e./0=0). 75 

Figura 3.22 -Respostas do sistema não-ideal, em função do parâmetro de controle 

freqüência de excitação da força externa, para Kr=0,5, vn~, 14m/s, 

deslocamento-razão de freqüência; (b) velocidade-razão de 

freqüência; (c) velocidade angular-razão de freqüência. 

Figura 3.23 -Respostas do sistema não-ideal, em função do parâmetro de controle 

frequência de excitação da força externa, para Kr=0,05 , v8~, 14m/s, 

I F,,+ I= 11~; I= 0,2N/kg; IFs+ I= IF; I= 0,8N/kg e.fo=0,2N/kg: (a) 

deslocamento-razão de frequêucia; (b) velocidade-razão de 

frequência; (c) velocidade angular-razão de frequência . 

Figura 3.24 -Respostas do sistema não-ideal, em funç;'io do parâmetro de controle 

frcquência de excitação da força ex tema, p;ua K r=O,O 1, vu~, 14m/s, 

deslocamcnto-mzi'ío de frcquência ; (b) vclocidade-mzc'lo de frequência; (c) 

velocidade angular-ra7..-'lo de frequência. 

Figura 4.1 -Representação esquemática do sistema mecânico: sistema 

77 

78 

79 

oscilador-esteira. 82 

Figura 4.2 -Modelo de força ele atrito de aderência durante o atrito estático, com 

jF/ i=IFsl 85 

Figura 4.3 -O modelo da força de atrito de deslizamento, F/ (.) e F;1l), dentro dos 

limitantes lineares por par1es no primeiro e terceiro quadrante. 85 



Figura 4.4 -Ciclo limite da oscilação adere-desliza c posição de equilíbrio 

Figura 4.5 -Resposta do sistema para posicionamento na origem com controle PD 

para (xo. v0)=(0,0); Kp= I O; K.F20. O símbolo asterisco * representa a 

IV 

87 

origem no plano de fase. 89 

Figura 4.6 -A força de compensação descontínua mais proporcional Kp{x+xc(.r) }== 

Kpx+Fc(x) . 91 

Figura 4.7 -Superfície de descontinuidadeS c o ciclo limite da oscilação 

adere-desliza. 93 

Figura 4.8 -Complemento não-line.ar, g(x), para a função Lyapunov candidata. 94 

Figura 4.9- Subdivisão do espaço de estado em subregiõcs para análise da 

estabilidade. Nas subrcgiões é indicado o sinal do termo 

-:\{K,'·-~.·slib1RcJ)} · 96 

Figura 4.10- Para Kp== lO; K.FO 99 

Figura4.11-ParaKp== lO; K.r 30 100 

Figura 4.12- Para Kp==10; Kr 100 101 

Figura 4 .13- Seções da derivada da função de Lyapunov para x1==0, Kp=lO e 

Kr 100. 102 

Figura 4.14- Seções da derivada da função de Lyapunov para .\) =0, Kp=10 e 

K,plOO. 102 

Figura 4.15- Força de controle descontínua mais proporcional Kp(x+.\·c(x))= 

Kpx+Fc(.r) . 104 

Figura 4.16- Resposta para posicionamento na origem com controle PD para 

(xo. vo)=(O,O); Kp=lO; Kr 20. 106 

Figura 4.17 -Resposta para posicionamento na origem com controle PD mais 

compensação descontínua para o atrito adere-desliza para 

(xo. v0)=(0,0); Kp=10; K,p20; transição==O,O I; IF.s-+1 = IF;I = 12N/kg. 

Figura 4.18 -Resposta para seguimento de trajetória com controle PD. A linha 

tracejada indica a trajetória desejada (Kp= 10; K,p20; amplitudes c 

106 

frequência da órbita==(0,2; 0,2n; n) ). I 08 

Figura 4.19- Resposta para seguimento de traj etória com controle PD com 

compensação descontínua para o atrito adere-desliza (Kp= 10; K.F20; 

~~· ~ = IFs-1 = 12N/kg; amplitudes e frcquência da órbita=(0,2; 0,2n; n) ). 108 



Figura 4.20 -Caso não-ideal: resposta para posicionamento na origem com 

controle PD para (xo. v0)=(0;0,4); Kp= I O; l(p20. 

Figura 4.21 - Caso não-ideal: resposta para posicionamento na origem com 

controle PD mais compensaç<'ío descontínua para o atrito adere-desliza, 

com (xo. vo)=(0 ;0,4); Kp= lO; K,F20; lxH I= lx~. i = O,Olm; 

~~· I = I f.; I = 12N/kg. 

Figura 4.22 -Caso não-ideal: resposta para seguimento de trajetória com controle 

PD. A linha tracejada indica a trajetória desejada (Kp= I O; Kr 20; 

amplitudes e frequência da órbita=(0,2; 0,27t; 1t) ). 

Figura 4.23 -Caso não-ideal: resposta para seguimento de trajetória com controle 

PD com compensação descontínua para o atrito adere-desliza, 

1 O, I N/kg; amplitudes e frequência da órbita=(0,2; 0,27t; 1t) ). 

v 

110 

11 0 

lll 

11 2 

Figura 5. 1 -Sistema mecânico osci lador não linear-esteira . 115 

Figura 5.2 - (a) Plano de fase velocidade-deslocamento; (b) Mapa de Poincaré 

(tõ= I ,4N/kg; VfF0, 4m/s; or2radls; e 1000 seções de Poincaré). 116 

Figura 5.3 - Curvas do critério de Melnikov. I I 8 

Figura 5.4 -Diagramas de bifurcações dependentes da amplitude da força 

hannônica.fà [N/kg] para vn=0,4m/s e cor2rad/s. 

Figura 5.5 - Rota para o caos homoclínico, na faixa da amplitude da força de 

excitação 0, 1 ~{~ 1 ,8, do sistema com atrito estático e Cou lomb, para 

vn=0,4m/s e cvn=2radls: espectro de frcquência (obtido diretamente do 

12 1 

Simulink durante a simulação) e plano de fase velocidade-deslocamento. 127 

Figura 5.6 - Diagramas de bifurcações dependentes da velocidade da esteira 

(velocidade de excitação) v8 [m/s], para.fo=O, lN/kg e oJL!=2rad/s. 128 

Figura 5.7- Diagramas de bifurcações dependentes da velocidade da esteira 

(velocidade de excitação) vn [m/s l, para.fõ= I,2N/kg e cvt;=2rad/s. 129 

Figura 5.8 -Diagramas de bifurcações dependentes da frequência de excitação cvH 

[rad/s], para vn=0,4m/s. 132 



,, 

LISTA DE SÍl\tiBOLOS 

b coeficiente de am01tecimento viscoso do motor 

Co coeficiente de atrito dinâmico 

Cs coeficiente de atrito estático 

c coeficiente de am01tecimento viscoso 

D(x, ·'") fimção amortecimento 

Fo amplitude da força de excitação externa 

FR força resultante equilibrada pela força de atrito no modo de 

aderência 

FAtrito(. ,. ) função força de atrito adere-desliza 

Fo amplitude da força de atrito dinâmica 

Fs amplitude da força de atrito estática 

Fc(.) 

F(.) 

força de compensação do atrito adere-desliza 

força de controle 

Fadere(.) fimção força de atrito no modo de aderência 

Fc~esliza(. ) função força de atrito no modo de deslizamento 

r;; (.) função atrito no deslizamento em velocidade relativa positiva 

F,; (.) função atrito no deslizamento em velocidade relativa negativa 

Fs+ limite superior da força de atrito estático 

F - limite inferior da força de atrito estático s 

f,f>~ , J~- limites ampliados da força de atrito estático para compensação 

F + limite positivo da força no deslizamento em velocidade relativa o 

nula 

F - limite negativo da força no deslizamento em velocidade relativa o 

nula 

.fo amplitude da força excitação normalizada pela massa 

/ Atrito amplitude da força de atrito normalizada pela massa 

VI 



f 
g(.) 

la 

J E,·tem o 

J\fotor 

Ke 

Kt. 

Kp.Kd 

k 

h k2 

ka, , kb 

/11 

N 

R a 

,. 
r( 

s 

V() 

V a 

vs 

V Rei 

X 

xc(.) 

amplitude da força da lei de controle normalizada pela massa 

função complemento da fimção Lyapunov 

con·ente de armadura 

momento de inércia do acoplamento oscilador-motor 

momento de inércia do motor 

constante elétrica do motor 

constante de torque do motor 

ganhos proporcional e derivativo 

constante de mola linear 

constantes da mola não linear 

constantes da mola não linear normalizadas 

massa 

amplitude da força normal no contato 

resistência de armadura 

raio da polia 

razão de fi·equência angular 

superficie de descontinuidade do espaço de fase 

torque mecânico da carga externa 

torque mecânico da carga interna 

torque magnético 

função Lyapunov 

tensão aplicada no motor 

velocidade da esteira (velocidade de excitação) 

velocidade relativa oscilador-esteira 

deslocamento do oscilador em relação a posição de equilíbrio 

função descontínua da compensação do atrito 

ponto de equilíbrio estático do osci lador com controle PD em 

modo de deslizamento 

X11 , X1• limiteS ampliadOS da região de atuação da COmpensação 

VIl 



xs 

.\· 

)' 

a 

rp 

p() 

?.() 

ç 

(x,.\") 

ponto de equilíbrio do oscilador em modo de deslizamento 

velocidade do oscilador 

deslocamento do supo1te 

parâmetro zero a1tifícial 

constante de ampliação da região de atuação 

deslocamento angular do motor 

função Heaviside 

função chaveamento entre os modos 

fi·equência angular da excitação externa 

frequência angular natural do oscilador 

coeficiente de am01tecimento adimensional 

variáveis de estado do oscilador 

VIII 



IX 

RESUMO 

PONT ES J UNIOR, B.R. (2003) . Dinâlilim e t'OIIIrole de J'istemas 11ào-li11eares fOIJJ intemção 

mlfo-e~witadom, s1!)eitos àfoll/es de e11ergia do tipo ideal e não-ideal. São Carlos, 2003, 176 p. 

Tese (Doutorado) -Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 

As vibrações em máquinas estão relacionadas à transferência de energia associada 

a dois efeitos devido ao atrito: a dissipação de energia e a auto-excitação. i\ dissipação 

de energia reduz e a auto-excitação aumenta a quantidade de energia de um sistema. Na 

d inâmica dos sistemas com atrito ocorrem os ciclos limite adere-desliza e movimentos 

caóticos que podem prejudicar o funcionamento das máquinas . Para o controle desses 

sistemas to rna-se necessária uma estratégia de compensação do atrito. E m geral, não 

considera-se a influência da dinâmica do sisterTla oscilante sobre sua fonte de energia ou 

excitação externa. Em problemas práticos de engenharia, a representação mais realista 

dessa influência é denominada de sistema não-ideal ou de potência limitada (máquina 

não-ideal). Neste t1·abalho, considera-se a dinâmica e o controle de um sistema auto

excitado pelo atr ito interagindo com sua fonte de energia. O comportamento dos 

sistemas ideal e não-ideal são investigados au·avés de simulação numérica e apresentam

se resultados de uma estratégia de controle chaveado para posicionamento e para 

seguimento de trajetórias periódicas, com compensação robusta do atrito, e a análise de 

estabilidade pelo método de Lyapunov. 

Palavras-chave: dinâmica; controle; sistemas auto-excitados; excitação não-ideal; atrito 
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ABSTRACT 

PONTES J UNIO R, B.R. (2003). Dj'l!a!J!Ü'J' r111d co11trof of lhe 11011-li11ear {)'J'IetJIJ' JJiitiJ se!fe~"Xâlillg 

i11/erth'lio11 lflldt?ll!,O ideal tlll(/ 11011-ideaf CIICilJ)I J'OIII 't.'t!S. São Carlos, 2003, 176 p. Tese 

(Dou torado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 

The vibrations of machines are related to energy transference associate to two 

effects due to the friction: the energy dissipation and the self-excitation. the energy 

dissipation decrease and the sclf-excitation increase the system energy quantity. In 

dynamics of systems with fric tion occurs the stick-slip limit cycles and chaotic motion 

that can damage the machine working. For the contrai of that systems become 

necessaq' an compensation strategy o f friction. In generally, are not considering the 

dynamical influence of oscillating system undergo their energy source or externai 

excitation. In engineering practice problems, the more realistic representation of this 

influence is called non-ideal system or limited power supply (non-ideal machine) . T his 

work considers the dynamics and contrai of a sclf-excited system due to th c friction 

interacting with tJ1eir cnergy source. 1l1e behavior of ideal and non-ideal systems are 

investigated through numerical simula tion and results of a switching contrai strategy for 

positioning and pcriodic trajectories tracking, witJ1 robust compensation of friction, and 

tJ1e stabili ty analysis by the Lyapunov metJ1od are presented. 

Keywords: dynamics; contml; self-exciting systems; non-ideal excitation; friction 



CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

Este capítulo apresenta o tema e a motivação da pesquisa que está inserida no 

contexto da Teoria de Dinâmica e Controle de Sistemas Não-Lineares. Em seguida, 

apresenta-se uma revisão bibliográfica sobre o fenômeno fisico do atrito, as causas 

de auto-excitação devido ao atrito, a interação não-ideal com a fonte de energia e o 

controle de sistemas com atrito. Finalmente, apresentam-se os objetivos principais, 

os materiais e métodos utilizados, e uma descrição do conteúdo da tese. 

1.1 TEMA E MOTIVÂÇÃO 

As oscilações (vibrações) mecânicas estão presentes em nossa vida nas mais 

diversas situações, tendo como exemplos, entre muitos outros em engenharia, os 

seguintes casos: o movimento oscilante da suspensão de um carro, o movimento do 

solo pela passagem de um ônibus nas proximidades e a propagação do som de uma 

música associada às vibrações acústicas. Todas essas situações, que notamos 

intuitivamente, são fenômenos fi sicos nos quais oconem transferência de energia 

mecânica de uma natureza para outra. 

Os exemplos citados, anteriormente, apresentam as seguintes naturezas de 

energia: 

l) na suspensão do carro, a mola é o elemento relacionado à energia potencial 

elástica de defonnação do material e o amortecedor é o elemento dissipador 

(transformador) de energia mecânica para energia térmica, o que é verificado pelo 

aquecimento do óleo do amortecedor; 
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2) as rodas do ônibus, em movimento sobre o pavimento, transmitem energia 

potencial elástica para o solo; 

3) a música é a transmissão de ondas de pressão no ar (pressão acústica), que são 

percebidas através de nosso sistema auditivo. 

Em alguns problemas de engenharia, as oscilações (vibrações) mecânicas 

devem ser controladas ou suprimidas. Alguns exemplos de casos de necessidade de 

controle de oscilações (vibrações) mecânicas são: o problema da estabilidade dos 

veículos, o problema da emissão de ruído em sistemas mecânicos e o problema das 

oscilações (vibrações) induzidas por atrito em máquinas. 

A seguir, na Figura 1.1, são citados alguns exetnplos ilustrativos de sistemas 

com o fenômeno das oscilações (vibrações) induzidas por atrito que serão de 

utilidade na compreensão do texto. No caso de sistemas com atrito, podem ocotTer 

geração de ruído e/ou oscilações auto-excitadas que prejudicam o funcionamento dos 

sistemas. A dinâmica de uma superficie de contato com atrito produz uma alternância 

de estados do movimento, que são conhecidas como modo de aderência (stick, em 

inglês) e modo de deslizamento (slip, em inglês). Tal fenômeno pode ser, facilmente, 

observado no comportamento dinâmico entre o pneu e o pavimento (estrada) durante 

a frenagem brusca de um veículo. As oscilações (vibrações) induzidas por atrito que 

apresentam uma alternância de modos de oscilar são denominadas de oscilações 

adere-desliza. O movimento adere-desliza é indesejável, na maioria dos casos, por 

causa do seu efeito ser prejudicial sobre a operação e desempenho dos sistemas 

mecânicos. Sua eliminação é um dos principais interesses dos engenheiros 

envolvidos no projeto e operação de máquinas com componentes deslizantes 

(ANDRONOV e/ a/., 1966; HAGEDORN, 1988; IBRAHIM, l994a-b; FEENY et 

a/. , 1998). 
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(a) Sistemas de freios. 

(b) Máquinas-ferramentas da indústria de manufatura. 

(c) Sistemas articulados de robótica. 

(d) Rodagem de trens em curvas gerando mído. 

Figma 1.1 Exemplos de engenharia de sistemas com oscilação adere-desliza 

(extraído de FEENY et a/. , 1998). 
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O sistema de perfuratrizes (drillstrings) de poços de petróleo, mostrado na 

Figura 1.2, onde uma broca muito longa é movida para perfuração da rocha, é 

também um exemplo de sistema com oscilação adere-desliza. O atrito com o solo, ao 

longo do comprimento da broca, sobrecarrega o sistema gerando oscilações, devido a 

elasticidade da broca. Devido a esse fenômeno, torna-se necessário a utilização de 

um sistema de controle do motor da perfurat!Íz que suprima as oscilações torcionais 

adere-desliza (stick-slip) da broca. Nos trabalhos de SERRARENS et a/. (1998) e 

VRAI'>IDE et a/. ( 1999) foi estudado esse problema de controle de oscilações adere

desliza. 
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E 
o 

"' 

E 

~ 
o 

Figura 1.2 Torre de perfuração de poços de petróleo. 

Uma representação esquemática de um modelo conceitual de sistema com 

oscilações adere-desliza, é mostrada na Figura 1.3. O suporte, base de fixação, está 

submetido a um movimento em velocidade constante. A resposta desse sistema, para 

um determinado conjunto de parâmetros, é mostrada na Figura 1.4. Na curva do 

deslocamento do bloco (linha contínua), Figura 1.4(a), podem ser observados os 

patamares horizontais que correspondem ao modo de aderência. Durante o modo de 

aderência, a velocidade do bloco é nula em relação a superficie estacionária, Figura 

I. 4(b ), e pode ser constatada através da comparação entre as respostas (deslocamento 

e velocidade do bloco). Nos outros intervalos de tempo verifica-se o modo de 

deslizamento, período em que ocorre uma aceleração, seguida de uma desaceleração. 
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a) 

b) 

Bloco 
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7777777 
Superficie estacionária 

Mola 

Suporte 

777 

Figura 1.3 Sistema com oscilações adere-desliza. 

Figura 1.4 Resposta do sistema: (a) deslocamento; (b) velocidade. 
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Um outro exemplo de sistema com oscilação adere-desliza é ilustrado na 

Figura 1. 5. O ciclo limite típico da oscilação adere-desliza, desse sistema, é mostrado 

na Figura 1.6. 
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Figura 1. 5 Sistema mecânico. 
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Figura 1.6 Plano de fase do oscilador, mostrando o ciclo limite da oscilação adere-desliza e 

uma parte de tmjetória em regime transiente no modo de aderência. 

Em máquinas com transmissão de movimento ou de potência que utilizam 

componentes flexíveis denominados cotTeias ou esteiras, pode aparecer um 

fenômeno de interação auto-excitadora de oscilações devido ao atrito. A correia ou a 

esteira transmite o movimento entre polias ou interage com outros mecanismos 

através do contato entre suas superfícies. Em OKUBO et a/. (2000), foi apresentado 

um problema de controle de vibrações, através de excitação paramétrica, de um 

sistema de transmissão por correia. A análise da dinâmica, desses sistemas, é 

fundamental quando deve-se controlar as vibrações em cumprimento à diferentes 

especificações, tais como: de funcionalidade, de integridade estrutural ou de confotio 

ambiental devido a emissão de ruído. Com esta finalidade, várias investigações 
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científicas sobre o fenômeno de interação auto-excitadora de oscilações devido ao 

atrito têm sido conduzidas com o objetivo de desenvolver novas técnicas ele projeto e 

controle (ANDREUS&CASINI, 2001, 2002; PONTES et ai., 1999; OKUBO et a/., 

2000; PONTES et a/., 2000a, -b, -c, -c!; PONTES e/ a/., 200 I; PONTES et a/., 2002; 

THOMSEN, 1999; THOMSEN & FIDLIN, 2003; entre outras). 

Um outro aspecto presente nos sistemas de engenharia é a interação da 

dinâmica do sistema mecânico (máquina ou estmtura), propriamente dito, e a sua 

fonte de energia (excitação). Na teoria clássica de dinâmica, essa interação não é 

considerada e esse modelo de máquina é denominada máquina ideal. Essa interação 

foi, pioneiramente, detectada por Sommerfeld em 1903 e recebeu o nome de efeito 

Sommerfeld. Se no modelo de uma máquina, o efeito Sommerfeld é considerado, ela 

recebe a denominação de máquina não-ideal. O efeito Sommerfeld foi descrito no 

livro de KONONENKO (1969). Ressalta-se que uma revisão dos trabalhos, nesta 

linha de pesquisa, até 1979 foi efetuada por NA YFEH & MOOK ( 1979) e, 

recentemente, por BAL THAZAR et a/. (2002) que apresenta uma completa revisão 

do tema cobrindo o período de 1903 a 2002. 

Do exposto, esse trabalho tem como motivação as várias aplicações existentes 

da engenharia de controle em sistemas que apresentam interações entre superfícies de 

contato, tais como, junções de manipuladores mecânicos (robôs), esteiras 

transp011adoras, processos de fabricação (máquinas-ferramentas de alta precisão), 

máquinas perfuratrizes, sistemas anti-travamento de freios e rodagem de trens de alta 

velocidade. 

1.2 BREVE HJSTÓRICO DOS FENÔMENOS DO ATRITO EM 

ENGENHARIA 

Os exemplos anteriores ilustram casos de diferentes tipos de mecanismos que 

apresentam vibrações auto-excitadas induzidas pelo atrito. Uma obra de revisão 

sobre o tema foi elaborada por IDRAHIM ( 1994a, -b) e serviu de fonte da história 

das investigações sobre as vibrações auto-excitadas pelo atrito. Na exposição das 

idéias, os comentários são apresentados distinguindo-se os sistemas mecânicos entre 
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sistemas com um grau de liberdade e com múltiplos graus de liberdade, descritos 

sumariamente a seguir: 

Em um sistema dinâmico modelado como sendo de um grau de liberdade, para 

ocorrência de vibrações auto-excitadas, uma condição necessária é ter-se a inclinação 

(derivada da função) negativa da curva força de atrito-velocidade relativa. Essa 

inclinação negativa é a responsável pelo acréscimo de energia do sistema, que ocone 

durante as vibrações auto-excitadas. Se existe um comportamento elástico no 

sistema, quando uma das superfícies desliza em relação a outra, o movimento não 

será contínuo e passa por um processo de alternância dos modos do movimento, 

denominado de movimento adere-desliza (stick-slip) . Durante o movimento adere

desliza, dois mecanismos diferentes de deformação acontecem. O primeiro, ocorre 

quando as duas superfícies de contato aderem (slick) e as asperezas deformam 

elasticamente. O segundo é uma deformação plástica, onde o deslizamento (slip) 

acontece e as asperezas deformam plasticamente. A ocorrência de movimento adere

desliza é imprevisível, principalmente por causa da inclinação da curva força de 

atrito-velocidade relativa não ser constante e variar aleatoriamente devido a diversos 

fatores, tais como, contaminações, acabamento superficial, desalinhamento entre as 

superfícies de contato (IBRAHIM , l994a, -b ). 

Em sistemas dinâmicos com múltiplos graus de liberdade, as diferenças de fase 

entre os modos de vibrar acoplados do movimento podem fornecer (transmitir) 

energia entre si, o que induz vibrações. As características das vibrações são 

dependentes do sistema e da intensidade do acoplamento entre o atrito e os diversos 

graus de liberdade do sistema. A importância do acoplamento entre os diversos graus 

de liberdade do sistema foi reconhecida em uma análise linear de um problema com 

geração de ruído (squea/) por atrito seco. Observações experimentais, de um sistema 

constituído de um pino deslizando sobre um disco rotativo, destacaram a importância 

do acoplamento nas vibrações induzidas por atrito (IBRAHIM , l994a, -b ). 

Em IBRAHIM ( 1994a, -b) são encontrados os seguintes relatos históricos das 

investigações do fenômeno de auto-excitação de vibrações devido ao atrito. Em 1931 

Den Hartog obteve uma solução exata do movimento estacionário adere-desliza de 

um sistema com um grau de liberdade, que apresentava dois intervalos de travamento 

ou aderência (lockup) por ciclo, isto é, nenhum movimento relativo entre as 
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superfícies de contato. A solução analítica por partes, de cada subintervalo, foi 

agrupada para a constmção do ciclo completo do movimento periódico; em 1940, 

Blok linearizou a curva atrito-velocidade relativa e mostrou que o aumento do 

amortecimento do sistema, a pm1ir de um certo valor, pode eliminar o fenômeno 

adere-desliza. Sua conclusão foi que a condição essencial para ocorrência do 

movimento adere-desliza é o decréscimo da força de atrito com o aumento da 

velocidade de deslizamento relativo, isto é, quando dFAtruoldvRei<O, onde !~Atrito é 

força de atrito e Vnel é a velocidade relativa; em 1955, Sinclair e Manville mostraram 

que a vibração induzida por atrito é devido a elevação do coeficiente de atrito quando 

a velocidade de deslizamento decresce; em 1957, Rabinowicz realizou experimentos 

sobre o processo adere-desliza e destacou a dependência da amplitude da vibração 

em relação a velocidade da superfície movida, mostrando que o movimento adere

desliza cessa quando uma dada velocidade crítica da superfície movida é atingida; 

em 1960, Singh considerou um coeficiente de atrito estático dependente do tempo. 

Os casos principais estudados até 1960 foram: 

I) oscilações forçadas de um sistema massa-mola com atrito, que contêm as 

contribuições combinadas elo atrito viscoso e atrito Coulomb, sendo o supo11e do 

sistema massa-mola excitado. A análise foi limitada ao estudo do movimento com 

deslizamento contínuo; 

2) oscilações de um sistema no qual o atrito Coulomb e o viscoso são elasticamente 

acoplados ao suporte do sistema; 

3) oscilações forçadas de um sistema com atrito Coulomb entre massa e suporte, 

submetido à excitação harmônica do suporte. 

Continuando o relato de IBRAHIM ( 1994a, -b) tem-se a seguinte classificação 

das vibrações auto-excitadas. Em 1967, Brockley determinou uma expressão para a 

velocidade crítica que indica um limite para a ocorrência de vibrações auto-excitadas 

pelo atrito. Essa velocidade crítica depende do amortecimento do sistema, da carga 

normal, da rigidez e das características do atrito que variam com o tempo e a 

velocidade. Na maioria dos estudos sobre vibrações induzidas por atrito é 

considerado que o movimento adere-desliza existe por causa do atrito estático ser 

maior do que o atrito dinâmico; Brockley descobriu que uma oscilação 

quase-harmônica existe quando o movimento é governado por forças de atrito que 
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dependem apenas da velocidade relativa; em 1978, Tondl classificou as vibrações 

auto-excitadas em estáveis e instáveis (sqft and hard). Os sistemas com vibrações 

auto-excitadas estáveis experimentam vibrações auto-excitadas, se e só se, sua 

posição de equilíbrio é instável. Por outro lado, sistemas com vibrações 

auto-excitadas instáveis possuem uma posição de equilíbrio estável. Portanto, com a 

ação de uma petiurbação, de cetta intensidade, acontece a transição para vibrações 

auto-excitadas. Assim, segundo essa classificação, a existência e não existência de 

vibração auto-excitada depende da estabilidade do ponto de equilíbrio. Também, foi 

verificado que a existência de oscilação quase-harmônica dependente da forma 

patticular da curva do atrito dinâmico; em 1970, Kato e Matsubayashi mostraram que 

a freqüência de oscilação do movimento adere-desliza aumenta com o aumento da 

velocidade da superficie e que o máximo valor da fl"eqüência do movimento atingido 

aproxima-se do valor da freqüência natural não-amortecida do sistema; em 1977, 

Alifov e Frolov examinaram o acoplamento auto-paramétrica na interação de um 

sistema oscilatório auto-excitado com potência limitada, máquina não ideal, para o 

caso da velocidade relativa entre a massa e a esteira ser positiva. A interação do 

movimento do sistema com a dinâmica da fonte de energia é um problema não-linear 

não-ideal. 

Em linhas gerais, segundo IDRAHIM (1994a-b), são três as variáveis 

relacionadas com a eliminação ou minimização do movimento adere-desliza: a 

transição elasto-plástica, a rigidez das peças motrizes e a característica 

atrito-velocidade. 

A seguir, dissetia-se sobre uma revisão da literatura para posicionamento do 

problema que estamos pesquisando nesta tese. 

1.3 REVISÃO DA LITERATURA 

Na literatura, em geral, a denominação atrito seco refere-se a interação entre 

superficies sólidas com movimento relativo, na qual não estão presentes substâncias 

com características de lubrificação. Na interação entre superficies sólidas, o chamado 

atrito seco apresenta dois modos principais de movimento, os quais estão associados 

a aderência e ao deslizamento. O modo de aderência envolve o chamado atrito 
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estático e o modo de deslizamento o chamado atrito dinâmico. O modelo clássico de 

atrito seco que considera apenas o modo de deslizamento recebe o nome de atrito de 

Coulomb. Em geral, o atrito seco, também, é denominado de atrito adere-desliza, por 

causa dos modos de movimento associados. A força de atrito adere-desliza é uma 

resistência natural ao movimento relativo entre dois corpos em contato, sendo 

normalmente modelada como uma combinação linear de várias componentes de 

atrito. As componentes de atrito usuais na combinação são: o atrito Coulomb 

(dinâmico), o atrito da aderência (estático) e o atrito viscoso (dinâmico). O modelo 

do atrito construído com essas componentes é capaz de predizer a dinâmica da 

maioria dos sistemas observados (ANDRONOV et a/., 1966; HAGEDORN, 1988; 

IBRAHIM, 1994a, -b; FEENY et a/., 1998). 

O fenômeno não-linear do atrito seco entre superfícies de contato, presente em 

praticamente todos os mecanismos e máquinas, pode produzir amortecimento ou 

auto-excitação de vibrações, como já visto anteriormente. Exemplos de vibrações 

auto-excitadas aparecem no movimento de guias lineares e articulações de 

mecanismos de posicionamento, em sistemas de freio e acoplamentos por atrito. A 

auto-excitação pelo atrito seco ocone em todos os sistemas de engenharia onde as 

forças de atrito têm influência significativa sobre a operação do sistema. Por esta 

razão, o atrito seco tem sido objeto de muitas investigações experimentais e modelos 

matemáticos têm sido propostos para o estudo das propriedades dinâmicas e estáticas 

do atrito seco (SHAW, 1986; HECKEL & ABRAHAMS, 1996; CANUDAS-DE

WIT et a/., 1995; MCMILLAN, 1997; CANUDAS-DE-WIT , 1998). 

A seguir, disserta-se sobre a análise da dinâmica dos sistemas com atrito, 

citando vários trabalhos com o objetivo de posicionar o problema na literatura. 

1.3.1 Análise da Dinâmica 

Os sistemas com atrito, em geral, são sistemas descontínuos (não-suaves) e 

essa característica pode causar dificuldades nas diferentes formas de análise, na 

teórica e na numérica. O cálculo direto dos expoentes de Lyapunov não pode ser 

usado em sistemas descontínuos e, para essa finalidade, deve ser desenvolvido um 

procedimento especial para a análise das transições de movimentos adere-desliza 
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(stick-s/ip) , desliza-desliza (slip-slip) e desliza-adere (slip-stick) (HINRICHS e/ a/., 

1997). 

O fenômeno do movimento adere-desliza foi estudado por vários 

pesquisadores, para exemplificar alguns, cita-se os seguintes trabalhos: WIT et ai. 

( 1995), MCMILLAN ( 1997), HTNRICHS et a/. ( 1998), LIANG & FEENY ( 1998), 

THOMSEN ( 1999) e THOMSEN & FIDLIN, (2003). Nestes trabalhos podem ser 

encontrados resultados de análises experimentais e numéricas das oscilações adere

desliza. 

Um grande número de trabalhos mostra o comportamento do movimento 

caótico adere-desliza em osciladores não-lineares. Entretanto, apenas alguns 

mostram resultados sobre a predição analítica do caos adere-desliza. Um critério de 

predição de caos é o método de Melnikov descrito em diversos livros e trabalhos, tais 

como, GUCKENHEIMER & HOLMES (1983), KOlLLER et a/. (1987), ARGYRIS 

et a/. (1994); NAYFEH & BALACHANDRAN (1995); AWREJCEWICZ & 

HOLICKE, ( 1999). Recentemente, em A WREJCEWICZ & HOLICKE (1999), uma 

fórmula de predição de caos homoclínico, obtida via o método de Melnikov, foi 

apresentada para um sistema mecânico com oscilações auto-excitadas adere-desliza 

devido às componentes de atrito Coulomb e viscoso, e pode-se delimitar regiões 

onde o comportamento caótico poderia ser observado. Em PONTES et a/. (200 I) foi 

estudado o problema de um sistema mecânico auto-excitado por um modelo de atrito 

com componentes de atrito estático e Coulomb, no qual utilizou-se também a 

fórmula da predição de caos homoclínico de A WREJCEWICZ & HOLICKE ( 1999). 

A seguir, citam-se alguns trabalhos na área de dinâmica e controle de sistemas 

com atrito com o objetivo de posicionar o problema na literatura. 

1.3.2 Sistemas com Atrito e seu Controle 

Em SOUTHW ARD et a/. ( 199 1) foi desenvolvida uma força de compensação 

não-linear do atrito adere-desliza para complementar uma lei de controle 

proporcional mais derivativa (PD) aplicada a um sistema mecânico de um grau de 

liberdade, para o problema com objetivo de posicionamento inercia l. Uma força de 

controle proporcional mais derivativa (PD) foi aplicada no sistema com o atrito 
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adere-desliza, mas as trajetórias de estado terminaram próximas da posição desejada 

com um erro estacionário não-nulo. Uma ação integral poderia ser adicionada para 

zerar o erTO estacionário, mas a força de atrito leva a ciclos limite indesejáveis. 

Então, a escolha de uma força de compensação descontínua foi motivada pela 

exigência da referência desejada (posição) ser o único ponto de equilíbrio do sistema 

compensado. Essa exigência, levou a adoção de uma força de realimentação 

proporcional não-linear descontínua, a qual comp011a-se como uma força impulsiva 

tipo "bang-bang" na região próxima a referência desejada. Com essa lei de controle, 

o sistema tornou-se robusto a incetieza em relação ao atrito, sendo suficiente o 

conhecimento dos níveis do atrito estático. A estabilidade e a eficiência do controle 

foram verificadas analiticamente, numericamente e experimentalmente. 

Em CANUDAS DE WIT et a/. ( 1995), foi proposto um modelo dinâmico para 

o atrito e demonstrado as propriedades relevantes do modelo ao controle de sistemas 

com atrito. Segundo os autores o modelo captura a maior parte do compot1amento do 

atrito que foi observada experimentalmente em outros trabalhos. Esse 

comportamento inclui o efeito Stribeck, a histerese, a caractetística elástica para a 

adesão (stiction) e uma força de aderência de limite variável (vmying break-cn~~ay 

force). As propriedades do modelo importantes para o projeto do controle foram 

investigadas por análise e simulação. Novas estratégias de controle de posição e 

velocidade foram apresentadas, incluindo um observador do atrito e a análise de 

estabilidade do sistema realimentado. 

Em HECKEL & ABRAHAMS ( 1996), uma técnica de controle ativo para 

supressão de vibrações induzidas por forças de atrito seco foi investigada. O atrito 

seco atua como um mecanismo de excitação para vibrações de grandes amplitudes 

produzindo o efeito "squeaf' quando trens percorrem curvas. Um sistema oscilante 

massa-mola em contato sobre uma esteira em movimento foi utilizado, pois sua 

dinâmica é semelhante ao problema do efeito "squeaf' na rodagem de trens em 

curvas. Como resultado das análises, de tal sistema, uma predição das condições de 

estabilidade do sistema foi obtida, para em seguida incluir ao sistema um controle 

ativo de supressão de vibrações induzidas pelas forças de atrito seco. O sistema de 
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controle ativo consistiu de uma realimentação que controla a força de um atuador, 

vinculado à massa oscilante, que deve superpor-se à força ele atrito. A estabilidade do 

sistema controlado foi analisada de duas maneiras: pelos autovalores e pela equação 

de balanço de energia do oscilador. As diferenças entre esta forma de controle ativo e 

os métodos convencionais anti-v ibrações foram discutidas. 

Em CASELLA et a/. ( 1996) foi tratado o problema de supressão ativa de 

vibrações em estruturas flexíveis espaciais, no qual aplicou-se um controle não

linear, tipo força impulsiva (bang-bang). A estratégia básica de controle foi aplicada, 

inicialmente, em um oscilador mecânico de um grau de liberdade e os resultados da 

análise foram utilizados na síntese dos controladores liga-desliga (on-off). Segundo 

as observações desse trabalho, quando a derivada da função Lyapunov é descontínua 

devido a lei de controle, a estabilidade Lyapunov não pode ser aplicada na forma 

clássica. Mas se a condição V(x, .r) ::;:; O é satisfeita, ela implica que o controlador 

reduz a energia mecânica total do sistema. Se o controlador for eficiente o bastante, a 

condição Ti"(x, .r)::;:; O pode ser válida na vizinhança da posição de equilíbrio e através 

de simulações pode ser verificado se o controlador utilizado trabalha 

apropriadamente. Então, é possível mostrar que a lei de controle tem algumas 

propriedades estabilizantes. Os resultados de simulações e experimentos 

demonstraram o bom desempenho na presença de ruídos de medidas, atrasos nos 

atuadores e alta frequência , da dinâmica não modelada. 

Em TA T AR YN e! a/. ( 1996) um estudo experimental sobre o compo11amento 

ele um manipulador industrial (rôbo) foi conduzido para avaliar o desempenho de 

algumas técnicas de compensação do atrito adere-desliza. O elemento principal do 

controlador foi um controle PD (proporcional mais derivativo). A este elemento 

principal foram experimentadas duas formas de ação integral e duas outras formas de 

compensação robusta não-linear, denominadas ele realimentação proporcional não

linear descontínua e de realimentação não-linear robusta suave. Foram desenvolvidas 

simulações e experimentos que forneceram importantes informações sobre as 

características dos compensadores do atrito, indicando que o controle de 
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realimentação não-linear robusta suave, comparativamente, seria o mais apropriado 

na remoção dos erros de posição causados pelo o atrito adere-desliza e que para 

compensação da gravidade e de dinâmicas acopladas são necessários procedimentos 

de identitlcação de parâmetros. A compensação dos erros devido ao atrito viscoso 

não foi considerada e apenas foi observado os efeitos na resposta dos sistema. 

Em MCMlLLAN ( 1997), um modelo de atrito não-linear para o estudo das 

condições que geram mído na derrapagem de rodas em curvas (squea/) devido as 

vibrações auto-excitadas induzidas pelo atrito foi desenvolvido. Um modelo do 

fenômeno foi proposto para caracterizar a natureza da força de atrito, combinando os 

conceitos de atrito estático e dinâmico, baseando-se na intuição e em evidências 

documentadas na literatura. O sistema foi simplificado para um bloco vinculado a 

uma parede rígida por uma mola e um amortecedor, e apoiado sobre uma esteira 

transpmtadora em movimento. Conforme verificado em HECKEL & ABRAHAMS 

( 1996), a quantidade de energia que entra nesse sistema é auto-limitada e transmitida 

pelo atrito. Nesse sistema, a fonte de energia foi o movimento da esteira em 

velocidade constante. A freqüência de oscilação do movimento do bloco oscilante foi 

estimada através do tempo para completar um ciclo. O efeito "squeaf' foi 

considerado como sendo o aumento da amplitude do movimento do bloco, 

implicando o aumento da intensidade de qualquer mído gerado pelo sistema. A 

dinâmica desse sistema não-linear, predita através do uso do modelo de atrito 

adotado, evidencia que as condições que produzem a auto-excitação de vibrações 

dependem da velocidade da esteira e das condições iniciais (deslocamento e 

velocidade) da estmtura. Esta constatação é útil para o controle e supressão de 

vibrações auto-excitadas induzidas pelo atrito. Os resultados caracterizaram três 

situações da dinâmica do problema: 

I) oscilações adere-desliza com grandes amplitudes, isto é, modo de aderência e 

modo de deslizamento; 

2) ciclo limite instável com deslizamento; 

3) ponto de equilíbrio fixo (repouso) representando o estado estacionário em 

deslizamento puro e velocidade constante da esteira. 
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Em CANUDAS DE WIT et a/. ( 1998) foi apresentada uma prova completa da 

estabilidade através do princípio da invariância de La Sal/e de um sistema com atrito, 

para os casos de seguimento (lmcking) e regulação estudados em CANUDAS DE 

WIT et a/. ( 1995). 

Em LIANG & FEENY (1998), o comportamento dinâmico do atrito em um 

oscilador forçado com flexibilidade no contato foi descrito e quantificado, através de 

experimentos e simulações. A flexibilidade no contato pode aparecer da deformação 

elástica de regiões próximas a área de contato ou da estrutura do sistema. O modelo 

idealizado consistiu de u1na massa deslizando harmonicamente sobre um contato 

flexível sem massa, o qual produziu histerese que pôde ser verificada através das 

curvas atrito-velocidade. A verificação da validade do modelo de atrito adotado 

incluiu os fenômenos do deslizamento contínuo e do movimento adere-desliza. As 

características dinâmicas do atrito, dependentes da rigidez no contato, da intensidade 

do atrito e da freqüência e amplitude da oscilação, foram analisadas. A flexibilidade 

no contato é uma característica da modelagem física que representa o comportamento 

observado na natureza, o qual pode ser significativo no desempenho do sistema de 

controle e na geração de ruído (squeal) através da indução de vibrações (ditller). 

Em HINRICHS et a/. (1997, 1998), a dinâmica de um oscilador auto-excitado 

pelo atrito com excitação externa harmônica foi investigada, dando ao sistema a 

denominação de tipo não suave, devido à descontinuidade presente no 

comportamento da força de atrito. Os diferentes tipos de movimento, diagramas de 

bifurcações e mapas de Poincaré foram determinados dos experimentos. 

Comparações com resultados numéricos foram utilizadas para identificação de 

modelos de atrito. Diferentes formas de calcular os expoentes de Lyapunov para 

sistemas não suaves foram discutidas e implementadas, além da análise de 

estabilidade. 

Em ALLEYNE & LIUET (2000) foi desenvolvido um algoritmo de controle 

baseado em Lyapunov para controle de seguimento de força de um atuador eletro

hidráulico. O desenvolvimento do controlador dependeu de um modelo preciso do 
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sistema. Para compensação das ince11ezas paramétricas foi aplicada uma adaptação 

de parâmetros baseada em Lyapunov. A modelagem e compensação do atrito foram 

consideradas e os resultados experimentais demonstraram o bom desempenho da 

metodologia. Também foi demonstrado que algumas simplificações são possíveis na 

lei de controle adaptativo sem perda significativa de desempenho. 

Em HACE et a/. (2001) foi desenvolvido um algoritmo de controle de posição 

e seguimento e aplicado em um controlador de movimento CNC (comando numérico 

computadorizado) de uma máquina de co11e a laser. O conjunto motriz da máquina é 

composto de correias motrizes. Esse servo-mecanismo elástico é descrito por um 

sistema de duas massas interconectadas por uma mola. Para uma malha fechada de 

controle que utiliza um procedimento convencional de controle, o desempenho é 

limitado devido a presença da elasticidade, do atrito e das pe11urbações. Quando 

utiliza-se um algoritmo de controle de movimento obtido da teoria de controle de 

estrutura variável, ocorre efetiva supressão das vibrações com garantia da 

compensação das incertezas do sistema e precisão no seguimento de posição. Os 

resultados experimentais demostraram a robustez do controle para aplicação em 

máquinas com acionamento elásticos de baixo custo através de correias, mas com 

posicionamento preciso em alta velocidade. 

Em SONG & AGRA W AL (200 1) foi desenvolvido um procedimento de 

redução de vibrações de estruturas espaciais flexíveis durante o controle de atitude 

utilizando controle ativo através de um par de foguetes on-off na reorientação e 

materiais inteligentes (smartmaterial<;) na supressão das vibrações. Foram realizados 

experimentos para comparar as metodologias ele controle por: modulação da largura 

elo pulso e da fiequência e controle bang-bang com e sem zona mo11a (dead-zone). 

Os resultados mostraram que o controle bang-bang produziu uma excessiva ação do 

foguetes e uma interação com os modos flexíveis ela estrutura, resultando em ciclos 

limites. A modulação no controle dos foguetes induziu menores níveis de vibrações 

que foram suprimidas pelo uso de materiais inteligentes com realimentação da 

posição. 
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Em HÀGGLUND (2002) foi desenvolvido um procedimento compensador do 

atrito estático (aderência) em válvulas de controle pneumáticas. A compensação foi 

obtida através da adição de pulsos no sinal de controle, quando é detectado o 

movimento adere-desliza. A características dos pulsos foram determinadas pela ação 

do controle. A experiência das aplicações industriais mostra que o procedimento 

reduz significativamente o eno de controle durante o movimento adere-desliza 

quando comparado com o controle convencional sem compensação da aderência. O 

compensador melhorou o desempenho da malha de controle durante o movimento 

adere-desliza e não aumenta o desgaste das válvulas. 

Em LIU & CHANG (2002) foi estudado um sistema um grau de liberdade com 

a presença em paralelo de uma mola linear, de um amortecedor viscoso e um 

dispositivo de atrito seco no contato. Uma massa, enquanto é movida periodicamente 

ou em velocidade constante sobre uma esteira, desliza ou adere na esteira. Foram 

deduzidas algumas soluções fechadas e mostrados alguns comportamentos 

interessantes do sistema. Para o oscilador com sup011e imóvel e não amot1ecido 

sobre a esteira em movimento, foram desenvolvidas estimativas do deslocamento 

máximo e da velocidade mínima necessária para evitar a aderência. Duas leis de 

atrito foram estudadas: uma de atrito Coulomb e outra de atrito dependente da 

velocidade relativa, com inclinação negativa em baixa velocidade relat iva. Os 

resultados mostraram uma bifurcação Hopf subcrítica. 

Finalmente, em THOMSEN (1999) e THOMSEN & FIDLIN (2003) foram 

desenvolvidas aproximações analíticas para as condições de existência, as amplitudes 

e as frequências básicas das oscilações (vibrações) adere-desliza e em deslizamento 

puro, de um modelo de sistema massa-mola-esteira ideal que apresenta vibrações 

induzidas pelo atrito. 

1.4 OBJETIVOS 

Neste trabalho são tratados os sistemas com interação auto-excitadora devido 

às forças de atrito e considera-se, também, o caso da interação con1 a fonte de energ ia 
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do tipo não-ideal. Os objetivos do trabalho são a análise da dinâmica e do controle 

dos sistemas auto-excitados, nos quais as forças de atrito induzem oscilações adere

desliza. A escolha da configuração do tipo de sistema foi motivada pela grande 

equivalência observada entre o seu comportamento dinâmico e o compor1amento dos 

diversos exemplos de sistemas de engenharia citados neste capítulo. 

No sistema dinâmico oscilador-esteira-motor, ilustrado na Figura 1. 7, 

considera-se a transferência de energia entre a esteira e o bloco oscilante devido ao 

atrito. Dois problemas de oscilações auto-excitadas são considerados. O primeiro 

problema considera o sistema ideal, como ilustrado na Figura 1.5, e o segundo, o 

sistema não-ideal, como ilustrado na Figura 1. 7. No sistema ideal, a fonte de 

excitação é considerada uma constante ou uma função do tempo e no sistema 

não-ideal, a dinâmica do sistema é considerada como sendo dependente das 

propriedades de sua fonte de excitação (PONTES, 1999, 2000-a, -b, 2002). O último 

pode ser descrito como um sistema autônomo. Em ambos os problemas, a força de 

atrito é a força de interação responsável pelo efeito de auto-excitação do sistema 

oscilante bloco-esteira-motor. 

k 

Fonte de En<rgia (motor) 

Bloco 

~ 
FArrito 

vn -

Esteira 

Figura 1. 7 Sistema mecânico com fonte de energia: sistema oscilador-esteira-motor. 

Os objetivos da pesquisa estão distribuídos entre os seis tópicos detalhados a 

segUJr: 

1) O fenômeno fisico conhecido como oscilações auto-excitadas 

Estudo dos mecanismos geradores das oscilações auto-excitadas e os efeitos 

dinâmicos na estabilidade de funcionamento de máquinas e estruturas. Os 
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mecanismos auto excitadores constituem-se, normalmente, das não-linearidades do 

sistema. 

2) A física e os modelos do atrito seco 

Para entender melhor o fenômeno atrito seco é desenvolvido um estudo 

específico sobre a física do contato e os modelos matemáticos existentes. Esse estudo 

fornece a fundamentação para a escolha do modelo de atrito utilizado neste trabalho. 

3) As oscilações auto-excitadas induzidas pelo atrito seco 

Sendo o atrito seco o mecanismo indutor de oscilações auto-excitadas, 

desenvolve-se um estudo sobre as características do atrito seco relacionadas com o 

efeito da auto-excitação. O sistema com atrito seco é estudado através de técnicas da 

dinâmica não-linear, procurando detectar os regtmes estacionários, os 

comportamentos transientes e caóticos. 

4) A interação entre um sistema dinâmico com oscilações induzidas pelo atrito seco 

e a sua fonte de energia 

A dinâmica do sistema com atrito seco interagindo com uma fonte de energia 

do tipo não-ideal é analisada através de técnicas da dinâmica não-linear. 

5) O aparecimento de caos devido a auto-excitação nos problemas ideal e não-ideal 

O aparecimento de caos é um aspecto importante da dinâmica do sistema e um 

estudo desse fenômeno é desenvolvido para identificação e qualificação das causas. 

6) O controle de vibrações mecânicas auto-excitadas pelo atrito seco 

Considera-se o problema de controle do sistema, com os seguintes objetivos: 

de supressão de vibrações, de seguimento de trajetória de posição e de eliminação de 

comportamentos caóticos. Uma análise de estabilidade do sistema controlado foi 

efetuada através do método de Lyapunov. 

1.5 MA TERTAIS E MÉTODOS 

Neste trabalho, os ensatos numéricos foram realizados em um computador 

Pentium lll, no qual foram executadas as rotinas de programação do aplicativo 

Matlab/S imulink® . 
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As equações dos sistemas ideal e não-ideal foram integradas pelo método 

Runge-Kutta ODE45, fornecendo os seguintes resultados: 

1) séries temporais; 

2) planos de fase; 

3) espectros de frequência (transformada de Fourier); 

4) mapas de Poincaré; 

5) diagramas de bifurcações. 

Estas técnicas são usuais em problemas de dinâmica e controle (P ARKER & 

CHUA, 1989; ARGYRIS et ai., 1994; THOMPSON & STEWART, 1994; NAYFEH 

& BALACHANDRAN, 1995; KHALIL, 1996; FRADKOV & POGROMSKY, 

1998). 

A seguir, apresentam-se os comentários sobre o desenvolvimento da simulação 

dos sistemas ideal e não-ideal. Os aspectos de destaque são: a implementação dos 

modelos do sistema dinâmico, a escolha do passo de integração, o tempo de 

processamento necessário. 

Na implementação dos modelos do sistema dinâmico foram necessárias muitas 

etapas de verificação e validação do programa, buscando a eficiência e facilidade de 

uso. A facilidade de uso está relacionada ao grande número de parâmetros que 

devem ser ajustados nos ensaios e as soluções que devem ser retiradas para exibição 

dos resultados. 

Quando se utilizou um passo de integração de variação automática, o programa 

não convergia e quase sempre indicava erro numérico do programa. Então, verificou

se a necessidade de escolha do passo de integração fixo, devido a característica de 

descontinuidade do sistema com atrito. Para definir o passo de integração foram 

realizados ensaios com diferentes valores e após verificar a convergência das 

soluções definiu-se que um valor apropriado seria um passo de L1t=T/1000, onde T é 

o período de oscilação do oscilador linear. O integrador utilizado foi o Runge-Kutta 

ODE45 Matlab/Simulink®. 

O tempo de processamento para obter as séries temporais e os planos de fase 

foi relativamente pequeno (da ordem de segundos ou minutos) na maioria dos 
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ensaios, mas no caso dos diagramas de bifurcações e mapas de Poincaré atingiu-se 

um tempo de processamento entre 8 e 1 O horas. 

A seguir, descreve-se como está esquematizado o conteúdo do trabalho. 

1.6 DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO DA TESE 

A tese é desenvolvida em seis capítulos, que apresentam o seguinte conteúdo. 

No Capítulo 1, apresentam-se uma introdução geral dos sistemas com atrito de 

relevância na área de aplicações da engenharia, envolvendo auto-excitação, fontes de 

energia não-ideais e o controle dos sistemas. 

No Capítulo 2, trata-se do modelo matemático dos sistemas auto-excitados pelo 

atrito, na forma do oscilador linear e do não-linear. Para o oscilador linear é 

considerada a interação com fontes de energia do tipo ideal e não-ideal. 

No Capítulo 3, apresentam-se os resultados por integração direta das equações 

do movimento do oscilador linear, em três conjuntos: em primeiro, é apresentado o 

caso do sistema de transmissão ou acionamento do oscilador, através do movimento 

do suporte em velocidade constante, em contato com uma superfície em repouso e 

atrito seco que combina dois comportamentos do atrito, o atrito estático e o atrito 

Coulomb (dinâmico); em segundo, é apresentado o caso do oscilador interagindo 

com uma superfície de contato em velocidade constante e com diferentes modelos de 

atrito seco; em terceiro, é apresentado o caso do oscilador interagindo com uma 

superficie de contato acionada por uma fonte não-ideal, mostrando o efeito 

Sommerfeld. A análise está baseada nas respostas no tempo (estados transiente e 

estacionário), nos plano de fase, nos espectros de frequência e diagrama de 

bifurcações. As variáveis ou parâmetros observados são: condição inicial, velocidade 

de excitação (velocidade da superficie de contato), componentes da força de atrito, 

força de excitação harmônica (amplitude e frequência de excitação), parâmetros ela 

fonte de energia (motor). 

No Capítulo 4, é desenvolvido um procedimento ele controle de sistemas com 

atrito adere-desliza. A implementação ele uma lei de controle para regular a posição 

do oscilador e para seguimento de uma trajetória de posição no plano de fase é 

realizada através de um controlador chaveado, inspirado na técnica de controle de 
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estrutura variável. A lei de controle varia de forma descontínua e o procedimento é 

robusto com respeito à força do atrito, da qual basta o conhecimento dos seus 

limitantes inferior e superior. Apresenta-se resultados dos sistemas ideal e não-ideal. 

No Capítulo 5, apresentam-se os resultados por integração direta das equações 

do movimento do oscilador não-linear interagindo com uma superfície móvel em 

velocidade constante. O sistema oscilante é auto-excitado por um modelo de atrito 

seco que combina dois comportamentos do atrito, o atrito estático e o atrito Coulomb 

(dinâmico), e perturbado por uma excitação externa harmônica. Um método analítico 

de predição de caos homoclínico é aplicado na predição da ocorrência de movimento 

caótico do sistema. A análise está baseada nos diagramas de bifurcações e curvas de 

predição do caos homoclínico, nos seguintes parâmetros de controle: velocidade de 

excitação (velocidade da superficie de contato), força de excitação harmônica 

(amplitude e frequência de excitação). 

No Capítulo 6, apresentam-se as discussões finais, as conclusões e propostas de 

abordagens para trabalhos futuros no tema da tese. 

No Apêndice A, apresenta-se uma revisão sobre as características e o modelo 

do motor CC ( con-ente contínua). No Apêndice B, apresenta-se uma revisão sobre a 

física e os modelos do mecanismo do atrito, com o objetivo de fornecer uma visão 

geral e complementar do problema do atrito. 
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CAPÍTULO 2- MODELAGE1\11VIATEMÁ TICA DOS SISTEMAS 

IDEAL E NÃO-IDEAL 

Neste capítulo, inicialmente, discute-se o problema da auto-excitação devido 

ao atrito e apresenta-se a modelagem matemática adotada na solução dos sistemas 

ideais e não-ideais. 

Nas análises, que serão efetuadas neste trabalho, são considerados dois tipos de 

problemas de oscilações auto-excitadas devido às forças de interação do atrito. O 

primeiro problema considera o chamado sistema ideal e o segundo, o chamado 

sistema não-ideal. No sistema ideal, a fonte de excitação é considerada como sendo 

uma constante ou uma função do tempo e no sistema não-ideal, a dinâmica do 

sistema é considerada como sendo dependente das propriedades de sua fonte de 

excitação. O último pode ser descrito como um sistema autônomo. Em ambos os 

problemas, a força de atrito seco é a força de interação responsável pelo efeito de 

auto-excitação do sistema oscilador-esteira-motor. 

2.1 INTRODUÇÃO 

No funcionamento de sistemas mecânicos, a amplitude das vibrações está 

relacionada à transferência de energia, que é associada a dois efeitos diferentes: o 

efeito de dissipação de energia (amortecimento) e o efeito da auto-excitação. O efeito 

de dissipação de energia é produzido por fenômenos de atrito que reduzem a 

quantidade de energia cinética e potencial de um sistema mecânico, tais como o 

amortecimento viscoso e o atrito seco. O efeito de auto-excitação depende das 
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características do sistema, onde o atrito (amortecimento) pode produzir transferência 

de energia ao sistema, aumentando a sua quantidade de energia. 

Existe na literatura um número grande de trabalhos sobre teoria das oscilações 

com auto-excitações. A auto-excitação aparece nos casos em que o oscilador possui 

um comportamento não-linear dependente das forças de amortecimento. Nesses 

casos, a força de amortecimento aumenta a amplitude das oscilações quando as 

amplitudes são pequenas e tende a decrescê-las quando as amplitudes são grandes. 

Um movimento estacionário será estabelecido quando a variação da energia do 

sistema é nula no final de cada ciclo, ou seja, a energia que o sistema ganha durante 

uma parte do ciclo é perdida durante a pari e restante do ciclo MEIROVITCH ( 1970). 

As oscilações auto-excitadas também foram estudadas através do método das 

perturbações em NAYFEH & MOOK (1979) e NAYFEH (1981). 

2.1.1 Componentes de um Sistema Dinâmico Mecânico 

O modelo de um sistema dinâmico mecânico pode ser representado por um 

conjunto de parâmetros concentrados, que caracterizam os componentes básicos do 

sistema dinâmico. Esses componentes básicos são classificados segundo suas 

propriedades, como a seguir: 

1) a massa é um parâmetro associado ao efeito de memória, relativa a inércia do 

movimento, e a energia cinética do sistema; 

2) a mola linear ou não-linear é um parâmetro associado ao armazenamento de 

energia potencial do sistema; 

3) o amOiiecedor viscoso linear ou não-linear é um parâmetro relacionado a 

representação da dissipação de energia do sistema; 

4) o mecanismo de excitação é um agente interno (auto-excitação) ou externo do 

sistema, que pode ser de potência ilimitada (caso ideal) ou limitada (caso 

não-ideal). 

A combinação desses componentes permite a modelagem matemática de 

diferentes sistemas para análise do comporiamento dinâmico e do controle. 



,, 

CAPÍTULO 2- ~IODELAGE~I ~IATE~IÁTICA DOS SISTE~IAS IDEAL E NAO-IDEAL 26 

A segmr, é demonstrado o fenômeno da auto-excitação de oscilações 

(vibrações) induzidas pelo atrito (amortecimento), através do exemplo elo balanço de 

energia de um problema denominado de sistema linear com atrito negativo. 

2.1.2 Sistema Linear com Atrito Negativo 

Para exemplificar a origem do fenômeno de auto-excitação, ANDRONOV et 

a/li (1966) utilizou um sistema linear massa-mola submetido a uma força 

pe11urbadora, na forma ele um atrito denominado de atrito negativo. O termo da força 

pe11urbadora tem a seguinte forma {D(x, .\-).r}, onde D(x, .\-) é uma função 

am011ecimento que depende das variáveis de estado do sistema, (x, ,\·), deslocamento 

e velocidade do sistema, respectivamente. Assim, o sistema linear massa-mola com a 

perturbação é representado pela seguinte equação do movimento 

onde 

111.~ + D(x, .\-).r+ kx = o 

111 é a massa; 

D(x, .\-) é a fimção amortecimento em relação as variáveis de estado do 

sistema; 

k é a constante de mola linear; 

x é o deslocamento em relação a posição de equilíbrio. 

(2.1) 

Em seguida, multiplica-se todos os termos ele (2.1) por .\- e integra-se sobre o 

intervalo de tempo O a t, obtendo-se a expressão 

r r r 

m f .r.rdt +f D(x,.rXxY dt + k f:âdt =o (2.2) 
o o o 

que após o processo de integração, relaciona as variações de energia do sistema 

através da seguinte expressão 
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I 
r 

1 I r r 111. 2 i( ? ·· 2 
- x + - x- = -J D(x,x)x dt 
2 o 2 o o 

(2.3) 

Os tennos no lado esquerdo de (2.3) expressam a variação da energia cinética e 

da energia potencial do sistema durante o intervalo de tempo O a t, e a sua soma 

determina a variação da energia total do sistema sobre este intervalo .de tempo. Em 

(2.3) podem ser identificadas duas condições distintas e opostas: 

1) Se o valor da função que representa o amortecimento for sempre positivo, D>O, a 

integral do lado direito é positiva e a variação da energia é negativa, isto é, a 

energia do sistema decresce. Nesta condição, este decréscimo de energia é 

causado por perda de energia devido ao atrito; 

2) Se o valor da função que representa o amortecimento for sempre negativo, D<O, a 

integral do lado esquerdo é negativa e a variação da energia é positiva, isto é, a 

energia do sistema cresce. Nesta condição, o atrito representa a fonte de energia. 

Em um sistema que não possui a sua própria fonte de energta, a segunda 

condição é impossível, pois o valor da função que representa o amortecimento D 

deve ser sempre positivo. Entretanto, se um sistema possui seu próprio reservatório 

de energia, pode ser admitido valor negativo para a função que representa o 

amortecimento, isto é, D<O, e dessa forma a energia do sistema aumenta às custas do 

atrito. Certamente, quando D<O, a segunda condição não representa o atrito no 

sentido usual, mas como a função D aparece no termo de (2. l) associado à 

velocidade, .t , que também pode representar o atrito normal (dissipativo), esse atrito 

recebe a denominação de "atrito negativo" ou "resistência negativa". 

A seguir, é apresentado o modelo do sistema ideal e demonstrado que a auto

excitação devido ao atrito depende da característica da relação força de atrito

velocidade relativa. 
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2.2 MODELAGEM DO SISTEMA IDEAL OSCILADOR-ESTEIRA 

Um sistema mecânico, no qual o atrito pode ser negativo em uma ce1ta região, 

é o sistema oscilador-esteira, como mostrado na Figura 2.1. Esse sistema é do tipo 

ideal, pois a velocidade da esteira (ou velocidade de excitação) não depende das 

variáveis de estado do oscilador. O sistema oscilador-esteira é constituído de um 

bloco de massa m, fixada por uma mola k, que oscila interagindo com uma esteira 

móvel pelo contato de superficies. Neste exemplo, a velocidade da esteira (ou 

velocidade de excitação) v8 é considerada constante. 

X 
nloco r--....,j,----1 

I 
_._i_._ 

i 
i 

Figura 2.1 Sistema mecânico: oscilador-esteira. 

Esteira 

Nesse sistema, a força de atrito, que atua entre o bloco de massa oscilante e a 

esteira, é uma função não-linear da velocidade relativa vRel = v 8 - _\- . A força 

friccionai (de atrito) é representada pela função F.~ truo (v Rei) = F Atrito (v 8 - _\-) que 

caracteriza a dependência da força friccionai em relação a velocidade relativa. 

Considerando que todas as forças ti-iccionais atuantes nesse sistema (por exemplo, a 

resistência do ar ou o atrito interno da mola) são proporcionais a velocidade, a 

equação do movimento do sistema pode ser expressa por 

onde 

tnY: + á + kx = F Atrito (v n - X) 

x é o deslocamento da massa em relação a posição de equilíbrio, 

_'( é a velocidade da massa, 

(2.4) 
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_y é a aceleração da massa, 

111 é a massa do bloco, 

k é a constante de mola linear e 

c é o coeficiente de amortecimento viscoso. 
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Inicialmente, sem especificar a forma da função friccionai FA,,;,o (v 8 - .\-) 

restringe-se a uma região do plano de fase para análise, na qual i.tl <<< v8 . Expande

se, agora, nesta região a função FArnro (v 8 - .\-) em série sobre os valores de vn e 

considera-se apenas um termo da 

aproximação, a equação de movimento assume a seguinte forma 

11/.t + [c + aF,,,,;,o (v B )]·'" + kx = F Atrito (v B) 
Ol'Re / 

série. Então 

(2.5) 

onde O termo 8FIItrito (v8 )javRd representa a inclinação (derivada) da função 

característica do atrito na velocidade da esteira v8 . 

O termo constante F.~ rnro (v 8 ) , que ocorre do lado direito de (2.5), causa apenas 

um deslocamento da posição de equilíbrio do sistema, que é proporcional à 

quantidade FArnro(v,Jjk, na direção do movimento da esteira (análogo ao repouso 

em equilíbrio do sistema linear). A amplitude e o sinal do coeficiente da velocidade 

[c+ àFA,,;,
0 
(v 8 )/ àvRet] depende da característica do atrito entre a massa e a esteira. 

Para uma característica de atrito decrescente, o termo BFAtrito {v8 )/BvR~I assume 

valores negativos, aFAtrito (vB )/àvRcl < o. Se a característica do atrito decrescer 

rapidamente, na região próxima a v8 e o coeficiente de amortecimento viscoso c for 

suficientemente pequeno, tem-se a situação onde o coeficiente da velocidade 

[c + à/<~11,.,.,0 (v8 )jàvRel] é negativo, e (2.5) representa um sistema com "atrito 

negativo". Na prática, este caso é fácil de ajustar, considerando que a característica 

do atrito, entre superficies sólidas, apresenta usualmente a forma mostrada na Figura 
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2.2, que refere-se a um modelo de atrito com as componentes ele atrito Coulomb e 

atrito viscoso. Em baixas velocidades, a característica elo atrito tem quase sempre um 

segmento significativo com inclinação negativa. Nesta região, esse modelo 

representa um sistema linear com "atrito negativo", ou seja, existe auto-excitação no 

comportamento elo sistema (ANDRONOV e/ a/., 1966). 

V Rei 

Figura 2.2 Característica da força de atrito constituída das componentes de atrito viscoso mais atrito 

Coulomb. 

A seguir, é apresentado o modelo do atrito adere-desliza. 
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2.3 MODELO DO ATRITO 

As observações, nos estudos pioneiros sobre as propriedades do atrito seco 

(atrito adere-desliza), identificaram que a força de atrito era proporcional a força 

normal do contato. O pesquisador Coulomb propôs o conceito de um valor limite 

para a força de atrito estático, que diz o seguinte: "As forças extemas aplicadas a 

um corpo em repouso relativo, não causaram deslizamento até que um valor 

limite seja ultmpassado. O valor limite para a força de atrito estático é maior do 

que o valor máximo da força de atrito dinâmico, que ocorre durante o 

deslizamento relativo entre as superfícies do contato". Na lei de atrito, criada por 

Coulomb, foi constatado que a força de atrito durante o deslizamento é quase 

independente da velocidade relativa do deslizamento e proporcional a força normal 

de contato entre as superftcies. A partir dessa constatação foram definidos os 

coeficientes de atrito estático e de atrito dinâmico, os quais relacionam o valor da 

força de atrito desenvolvida como sendo apenas fi.mção da força normal de contato. 

Para muitas situações, esta representação é considerada um bom modelo para o 

fenômeno do atrito durante o deslizamento (HECKEL & ABRAHAMS, 1996; 

MCMILLAN, 1997; BERGER, 2001 ; BLAU, 2001). 

2.3.1 O Modelo da Força de Atrito Adere-Desliza 

A força de atrito adere-desliza é modelada com um termo para força de 

aderência e um termo para força de deslizamento, a qual gera derivadas descontínuas 

nas variáveis de estado do sistema. O modelo para a força de atrito adere-desliza 

Fatrito. usado nesta análise, é uma forma modificada do modelo introduzido por 

KARNOPP (1985). Este modelo pennite a avaliação da força de aflito durante os 

movimentos com modos de aderência e de deslizamento e, também, elimina os 

problemas numéricos associados com os cálculos da força de atrito em valores da 

velocidade relativa próximos a zero. A expressão (2.6) representa o modelo 

conceitual da força de atrito adere-desliza F'-ltrilo, 
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onde 

lvRetl >a 

lvRetl s a 
, a >0 

(2.6) 

a é o parâmetro que representa um zero artificial e define a espessura da 

faixa de zero at1ificial em torno da velocidade relativa nula, sendo 

uma constante positiva e pequena (KARNOPP , 1985; SOUTHW ARD 

et a/. ,1991; LEINE et ai., 1998; THOMSEN, 1999; LEINE et ai., 

2000; THOMSEN & FIDLIN, 2003); 

Fdesliza é a fimção que representa a força de atrito no modo de deslizamento; 

Fadere é a função que representa a força de atrito no modo de aderência; 

Fn é a resultante das forças atuantes sobre a massa, que é equilibrada pelo 

mecanismo do atrito, na forma de uma força restritiva ao movimento 

relativo, durante o modo de aderência; 

...i( vRe 1) é a função que realiza o chaveamento entre os modos. 

Para o estudo analítico do sistema, o parâmetro zero artificial a é considerado 

como identicamente zero. Na simulação numérica, valores não nulos do parâmetro a 

são usados, o que garante que os algoritmos de integração numérica permaneçam 

estáveis. Qualquer valor da velocidade relativa, que está numericamente dentro da 

faixa definida pelo parâmetro a, é considerado como sendo velocidade relativa zero. 
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A função aderência 

A fimção aderência, F~dere (2. 7) fornece valores da força de atrito em 

velocidade relativa zero, ou seja, a força de atrito estático, como mostrado na Figura 

2.3. Este termo da função atrito é usado para determinar se a massa estará aderida, ou 

se estará livre (breakfree) das forças de atrito estático. Os limites máximos positivos 

e negativos das forças de atrito estático são dados por F~+ e Fs-. respectivamente. Os 

limites máximos da força de atrito estático são adotados como constantes em toda a 

análise, mas não se pressupõe que o módulo seja igual. 

O< Fs+ :S: FR 

F,- < FR <F~+ 

FR:::;; F,-< o 
(2.7) 

Quando a massa não está em movimento relativo, vne1=0, e a resultante das 

forças F~ atuantes sobre a massa, está entre os níveis máximos da força de atrito 

estático, o mecanismo do atrito fornece uma força restritiva ao movimento que 

mantém a massa em repouso, isto é, produz-se uma condição de equilíbrio. A massa 

não pode mover-se até que a força resultante, atuando sobre a massa, seja maior, em 

módulo, do que a respectiva força de atrito estático máxima, representada pela 

função aderência Fadere-

Fadere{FR} 

I ' -., 
s 

Figura 2.3 Modelo de força de aderência durante o atrito estático, com níveis iguais em ambos os 

sentidos, Fs + =Fs- . 
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A função deslizamento 

A função deslizamento, Fdeslíza, fornece os valores da força de atrito em 

velocidade relativa não nula, ou seja, a força de atrito dinâmica, e é representada por 

F;iesliza(vRc/) = F;t(vRe/ -a ),u(vRe/ )+ F;/(vRe/ +a ),u(-vRc/) (2.8) 

onde Jl(.) é a função degrau Heaviside contínua à direita. A função F/ (.) define a 

força de deslizamento para velocidade relativa positiva, e a função Fi(.) define a 

força de deslizamento para velocidade relativa negativa. Para representar uma força 

de deslizamento não-simétrica, duas funções são necessárias. Um exemplo genérico 

de modelo de força de deslizamento, quando é adotado o valor zero para o parâmetro 

zero artificial, a =O, é mostrado na Figura 2.4. 

Fdesliza(l'Re~ 

. + 

. Vo 
V Rei 

Figma 2.4 Exemplo genérico das componentes do modelo da forç.a de deslizamento, F/ (.) c Fdl), no 

primeiro e terceiro quadrante. 

A força de deslizamento Fdesliza é adotada como sendo uma força dissipativa de 

energia em todas as velocidades não-nulas e, portanto, é limitada dentro do primeiro 

e terceiro quadrante. Baseado em observações físicas, quando a velocidade relativa 

aproxima-se de zero, pela direita ou pela esquerda, os valores limites da força de 

desl izamento não excedem, em geral, os respectivos níveis máximos da força de 
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atrito estático, F/ e Fs- , então, dessa maneira tem-se como limites naturais Fo +e Fo-. 

para a força de deslizamento em velocidade relativa tendendo a zero_ 

Com a finalidade de utilizar um modelo genérico para a força de atrito de 

deslizamento (componente dinâmico), onde ajustando os parâmetros fosse possível 

representar diferentes formas de atrito, como por exemplo, o atrito com efeito 

Stribeck (derivada negativa em velocidade relativa baixa) mostrado na Figura 2.4, 

foram adotadas as seguintes funções força de atrito de deslizamento: 

F + (v ) = F +-M+{l-exp[-(~J]} + b+v d Rei O + Rei 

"o 
(2_9a) 

F -(v )=F.- - t':lF - { 1 - exp[-(~J]} + b- v d Rei O - Re i 

"o 
(2.9b) 

onde F0+ e F0- são os níveis da força de atrito dinâmico na condição da velocidade 

relativa tendendo a zero; M+ e b.F- são a redução (queda) dos túveis da força de 

atrito dinâmico, em relação aos níveis em velocidade relativa tendendo a zero; v; e 

v~ são as constantes características de velocidade relativa nas quais ocorre 63% da 

redução (queda) na força de atrito dinâmico; b+ e b- são os coeficientes da 

componente de amortecimento viscoso do atrito de deslizamento. Nesse modelo da 

força de atrito de deslizamento o efeito Stribeck (derivada negativa) é representado 

pela associação do decaimento exponencial entre o nível do atrito estático ao nível da 

força de atrito dinâmica e uma componente de amortecimento viscoso 

(SOUTHW ARD et a/_ , 1991 ). Os diferentes casos de atrito obt idos através de (2. 9) 

serão detalhados no próximo capítulo. 

A seguir, é apresentado o modelo do sistema não-ideal. 
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2.4 MODELAGEM DO SISTEMA NÃO-IDEAL OSCILADOR-ESTEIRA

MOTOR 

36 

Nesta seção é apresentado o modelo do sistema não-ideal 

oscilador-esteira-motor, no qual considera-se que a esteira é acionada por um motor 

CC (motor de corrente contínua) de potência limitada, como mostrado na Figura 2.5. 

O oscilador consiste de um bloco de massa ligada a uma mola linear e um 

amortecedor, fixados em um suporte. O bloco oscilante, por sua vez, está apoiado na 

esteira (superficie em movimento). A transferência de energia entre a esteira e o 

bloco oscilante ocon·e através das forças de interação do atrito seco na superficie de 

contato. O atrito seco é modelado cmno em (2.6) através da combinação do atrito 

estático mais o atrito dinâmico, na forma da lei do atrito de Coulomb, como 

mostrado na Figura 2.6. Quando for utilizado, ao longo do trabalho, um modelo do 

atrito diferente deste, o modelo adotado será indicado. 

Esteira 

·-:-:-:-:-:-; 

~:~==; :-· 

·Fonte de Enorgio (motor) 

Figura 2.5 Sistema mecânico com fonte de energia: sistema oscilador-esteira-motor. 
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(a) Atrito Cou lomb 

''Anuo(l'R<t) 

No atrito Coulomb OCO/Te 
apenas mudança 110 sentido da 
(orça de atrito 

I ' R <I 

/.imite do Atrito Estático 
~ /VolordoAtritoCoulomb 

(b) Atrito •'Siático + Atrito Coulomb 

Figura 2.6 Modelos de componentes da força de atrito no contato seco. 
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Em problemas de engenharia, em geral, não é considerada a influência do 

movimento do sistema oscilante sobre sua fonte de energia ou excitação externa. 

Entretanto, em muitos problemas práticos de engenharia foram observados que a 

excitação externa ou a fonte de energia do sistema é influenciada pela resposta do 

sistema. Esta constatação invalida a formulação tradicional da teoria das oscilações, 

o que torna necessário uma formulação, mais realista, que considere a interação entre 

as variáveis de estado da fonte de energia ou excitação externa e as variáveis de 

estado do sistema mecânico (KONONENKO, 1969; BALTHAZAR et a/., 2002). O 

modelo tradicional, onde a existência do fenômeno de interação dinâmica entre o 

sistema mecânico e a fonte de energia não é considerada, é denominado de modelo 

de sistema dinâmico com fonte de energia ideal (máquina ideal). O modelo que 

considera a interação dinâmica entre o sistema mecânico e a fonte de energia é 

denominado de modelo de sistema dinâmico com fonte de energia não-ideal ou de 

potência limitada (máquina não-ideal) . 
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A máquina não-ideal é um conceito que depende, fundamentalmente, das 

características da máquina, por exemplo, a estrutura que a suporta. Um clássico 

exemplo de sistema não-ideal é uma estrutura flexível (por exemplo, uma viga 

engastada ou um simples pó11ico) sobre a qual é montado um motor com um eixo 

desbalanceado com fonte de energia de potência limitada. No caso mencionado, o 

movimento do sistema estrutural, devido a sua própria flexibilidade, afeta as 

condições de funcionamento da máquina. Em conseqüência da interação entre a 

estrutura flexível e a fonte de excitação neste tipo de sistema dinâmico, os seguintes 

efeitos podem ser observados: 

1) descontinuidades ou saltos abruptos na cutva Amplitude versus Freqüência e 

diferentes curvas Amplitude versus Freqüência quando a velocidade do motor 

aumenta ou diminui, o que não é predito na teoria das oscilações; 

2) dependência entre os efeitos mencionados acima e a característica do motor. 

Além disso, deve ser notado que os sistemas dinâmicos não-ideais possuem 

graus de liberdade adicionais em função do número de fontes de energia de potência 

limitada interagindo no sistema, quando comparado ao sistema ideal correspondente. 

Um sistema com fonte de energia de potência limitada é caracterizado por não ter 

capacidade de operar em velocidades próximas as velocidades críticas (ressonâncias) 

e, também, mostra dificuldade em acelerar e/ou desacelerar durante a passagem 

através de velocidades críticas (ressonâncias), quando ocorrem grandes amplitudes 

na resposta transiente do sistema. Esse fenômeno é conhecido como efeito 

Sommerfeld, em honra ao primeiro pesquisador a obsetvá-lo, e também é descrito 

em KONONENKO ( 1969). Tal tipo de problema foi considerado em Y AMAKA W A 

et a/. (I 990), onde foi apresentado um método de otimização das curvas de operação 

de uma máquina rotativa com fonte de energia de potência limitada. 

O controle de vibrações de um sistema dinâmico não-ideal durante a passagem 

pela ressonância foi realizado, experimentalmente, por DIMENTBERG et a/. (1997), 

através da alteração momentânea da rigidez do sistema e por BAL THAZAR et a/. 

(1 999a) utilizando uma técnica de otimização. Uma revisão completa de diferentes 
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procedimentos para problemas não-ideais, até 1979, é dada em NA YFEH & MOOK 

( 1979) e mais recentemente em BAL THAZAR e/ a/. (2002). Os aspectos topológicos 

das vibrações paramétricas e não-paramétricas de alguns modelos dados em 

KONONENKO (1969) foram analisados em BALTHAZAR et a/. (1999b). 

A seguir, são apresentadas as equações do siste1na não-ideal. 

2.4.1 Problema de Oscilações Auto-Excitadas: Sistema Não-Ideal 

O sistema não-ideal é descrito pelas equações do movimento do sistema 

dinâmico oscilador-esteira e do sistema rotacional (relativo ao motor). A equação do 

movimento do sistema dinâmico oscilador-esteira é 

onde 

(2.10) 

x é o deslocamento do bloco em relação a posição de configuração não 

tensionada da mola; 

y é o deslocamento do suporte; 

111 é a massa do bloco; 

c é o coeficiente de amortecimento viscoso; 

k é a constante elástica da mola; 

v Rei = v 8 - ..\·= r ifJ- ,\· é a velocidade relativa entre o bloco e a esteira; 

v a é a velocidade da esteira (ou velocidade ele excitação); 

r é o raio da polia da esteira ou a razão de transmissão; 

rp é a velocidade angular do eixo do motor; 

Fo e COE são a amplitude e a freqüência da força extema de excitação, 

respectivamente; 

FAtrito(,.) é a função interação oscilador-esteira, ou seja, a força de atrito (2.6). 
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No modelo de atrito seco adotado, Figura 2.6, a componente de atrito estático 

tem como valores limites JFs+l = JFs-J = Fs, segundo a Figura 2.3 , e para a 

componente de atrito dinâmico os seguintes valores F,; (v Rei)= F0 e 

F;; (v Rei )=- F0 , segundo a Figura 2.4. 

Para adimensionalizar e normalizar os parâmetros, algumas manipulações são 

aplicadas em (2. 1 O) considerando o supmte em repouso, e a seguinte equação é 

obtida: 

onde 

-~ + (2Çrv.v ).\- + (rv.v Y x = f u1110 (. ,. ) + f o cos(rv"t) (2.11) 

c c r; =- =- - é a razão de amortecimento; 
Ccr 211/ (f)N 

Ccr é o valor clitico do coeficiente de amortecimento; 

rv.v = [k é a freqüência natural do sistema massa-mola; v-;;; 

f . ( ) = F Atliro (.,.) é a amplitude ela força de atrito normalizada pela massa . Atnto .,. 

J. - Fo o - -
111 

JJ1 

do bloco; 

é a amplitude da força de excitação externa normalizada pela 

massa do bloco. 

A seguir, é apresentado o modelo do motor CC. 
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Sistema motriz - fonte de energia 

Aqui, são apresentadas as expressões essenciais do modelo do motor elétrico 

de con-ente contínua (motor CC), para maiores detalhes veja o Apêndice A. Para um 

motor CC, o torque magnético ou motriz ~~~ é igual a soma do torque enviado para as 

cargas interna e externa (eixo do motor), sendo esta relação expressada por 

(2.12) 

onde 

T L é o torque mecânico da carga interna; 

TEixo é o torque mecânico da carga externa (no eixo do motor). 

O torque mecânico da carga interna, incluindo inércia rotativa e am01tecimento 

viscoso, é expressado da seguinte forma 

(2.13) 

onde 

rp é a velocidade angular do motor (fonte de energia); 

cp é a aceleração angular do motor (fonte de energia); 

,J.\fotor é o momento de inércia de rotação do motor; 

b é o coeficiente de amortecimento interno do motor. 

A patiir de (2.12) e (2.13), pode-se escrever a equação da dinâmica entre o 

motor e a carga externa, que relaciona o torque magnético, o torque mecânico da 

carga externa e os parâmetros mecânicos do motor, 

(2.14) 
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Segundo DORF & BISHOP ( 1997), o motor CC controlado pela armadura 

utiliza uma conente de campo constante e a relação eletro-mecânica do torque 

magnético desenvolvido pelo motor é dada por 

T -KI m- t n (2.15) 

onde 

K, é a constante de torque do motor; 

Ia é a corrente de armadura; 

~~~ é o torque magnético (ou motriz) desenvolvido pelo motor. 

A partir de (2.14), (2.15) obtém-se a seguinte expressão para o torque 

mecânico da carga externa, 

'j~iro = - (J,\Iotori/J + brp) + KJa (2.16) 

A equação do movimento rotacional (relativo ao motor) que descreve a 

interação entre a fonte de energia (motor) e a força de atrito é: 

onde 

J Evtemo iP = TEixo - rFAtrito (2.17) 

JE,·temo é o momento de inércia de rotação do acoplamento entre a esteira e o 

motor; 

TEi.w é o torque mecânico no eixo do motor, descrito ilustrativamente pelas 

curvas características estáticas do motor, como mostrado na Figura 2. 7. 
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2.7(a) 

2.7(b) 

To -------7 
(para curva 1) 

t 
OJo (para curva 1) 

1 2 ·----~----~--~--------~----~--~ 

3:Il 

Figura 2.7 Exemplos de cun•as características estáticas de Iorque do motor CC: 

43 

(a) Característica estática para diferentes tensões aplicadas. Na curva característica 

estática I estão indicadas as situações extremas da velocidade angular e do Iorque 

magnético, correspondentes à tensão aplicada Ya1; 

(b) Curvas características estáticas para diferentes valores da constante de Iorque K, com 

uma dada voltagem aplicada c sem limitação de corrente. 
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Agora, substituindo a equação (2.16) na (2.17), obtém-se a seguinte expressão 

que descreve a interação entre o motor e a força de atrito, 

[J E'temo +}Motor w + b<P = K,f 11 - rFAirito (2.18) 

Definindo as variáveis de estado x1 = x , x2 = .\: , x3 = ({J , x4 = rp , o 

modelo do sistema não-ideal pode ser, então, representado pelo sistema de equações 

espaço de estado como 

dr1 • 
-= r = x e/r . . 2 

dr? .. ( ;: ) ( )2 (Frltrito (. ,. )) r ( ) -- = x =- 2'='ru.v x2 - ru,v x1 + + Jo cos ru~:: T 
dr m 

d-.:4 ·· - bfil - rF.-~,,.;,o (., .) K,f 11 - = rp = + __ .....:...._;.;____ 
e/r: J Ewemo + J .\ fotor J Ewemo + J ,\fotor 

(2. 19) 

Características estáticas do motor CC 

Em regime estacionário, a variação do torque magnético dT,,/ dt é zero e a 

equação elétrica do motor CC é reduzida para (DORF & BISHOP, 1997) 

r,. = ( ~jv. -K,ru) (2.20) 

Observe que, se a tensão aplicada Va for mantida constante, na equação elétrica 

do motor, (2.20), ocorre uma relação linear entre o torque magnético T,11 e a 

velocidade angular do motor cu, na forma 
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T =c - c (I) m I 2 (2.21) 

onde as constantes c1 e c2, da relação linear, dependem dos parâmetros elétricos do 

motor, como mostrado na Figura 2.7(a). Dessa relação, as curvas características 

estáticas do motor definem, matematicamente, dois casos extremos, um para 

velocidade angular nula ( m=O) e um para torque nulo (1;11=0) , como a seguir 

(I) = o => T = T =(K'JV m O R a 
a 

(2.22) 

1;11 =o => (2.23) 

Na Figura 2.7(a) são ilustradas as curvas das características estáticas do motor 

CC, para diferentes valores da tensão aplicada. Essas curvas representam os pontos 

de equilíbrio na operação do motor CC, para uma dada tensão aplicada e um torque 

resistente total (interno e externo), em regime estacionário. Na Figura 2. 7(b) são 

ilustradas as curvas para diferentes valores da constante de t01·que. 

A seguir, são apresentadas as equações do sistema ideal. 
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2.4.2 Problema de Oscilações Auto-Excitadas: Sistema Ideal 

No sistema ideal, o sistema de equações é formado considerando-se o 

equilíbrio entre o torque disponível no motor e o torque requerido pelo sistema 

oscilante bloco-esteira. P01tanto, a aceleração angular é nula e a velocidade angular 

permanece constante. Então, o modelo do sistema ideal passa a ser representado por 

uma forma mais simples de sistema de equações, ou seja, com menos graus de 

liberdade devido a ausência da interação com a fonte de energia, como o seguinte: 

dx1 _ • _ _ _ 
--X- .\ 2 
d r 

(2.24) 

A seguir, é apresentado o modelo do sistema ideal do oscilador não-linear. 
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2.5 MODELAGEM DO SISTEMA OSCILADOR NÃO-LINEAR-ESTEIRA 

Nesta seção, considera-se o mesmo sistema ideal oscilador-esteira, mas com o 

oscilador não-linear. O oscilador é não-linear devido a presença de uma mola não

linear, sendo a representação desse oscilador conhecida como equação de Duffing. 

Nesse sistema mecânico, o atrito pode ser negativo em uma certa região e o sistema 

será denominado de sistema oscilador não linear-esteira, como mostrado na Figura 

2.8. Neste caso, a velocidade da esteira ( ou velocidade de excitação) v8 é 

considerada constante. 

~k 
r--....L..--;flloco 

I 

-·-'-·-' i Esteim 

Figura 2.8 Sistema mecânico: oscilador não linear-esteim. 

2.5.1 Problema de Oscilações Auto-Excitadas: Sistema Oscilador Não-Linear 

com Fonte Ideal 

Em sistemas mecânicos e de estruturas, os efeitos não-lineares aparecem 

quando as deflexões são de grandes amplitudes. Por exemplo, em uma viga bi

engastada, a rigidez devido a ação de flexão produz uma força restauradora não

linear. Tais sistemas podem ser representados pela equação de Duffing, cujo 

comportamento da solução fornece discernimento sobre a dinâmica não-linear, na 

qual aparecem comportamentos imprevisíveis e movimentos irregulares. A equação 

de Duffing representa um dos sistemas dinâmicos, mais simples, que podem 

apresentar movimentos caóticos. Em sua forma modificada, a força restauradora 
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(ação da mola) é aproximada por um polinômio de terceira ordem, e dessa forma, a 

equação de Duffing pode representar o comportamento de uma viga que apresenta 

grandes deflexões sob carregamentos axial e transversal (buckling /oad) . A não

linearidade da força restauradora, relativa a variável de estado deslocamento, é uma 

condição necessária para o comp01tamento caótico, mas não é suficiente (ARGYRIS 

et ai., 1994; THOMPSON & STEWART, 1994; AWREJCEWICZ & HOLICKE, 

1999). 

O problema analisado é o sistema dinâmico oscilador não-linear-esteira 

descrito pela equação 

onde 

x é o deslocamento do bloco; 

111 é a massa do bloco; 

k1 é a constante elástica linear da mola; 

k2 é a constante elástica não-linear da mola; 

Fo e roE são a amplitude e a freqüência da força externa de excitação, 

respectivamente; 

vRct = vB - j · é a velocidade relativa entre o bloco e a esteira; 

I'R é a velocidade da esteira; 

(2.25) 

FAtrito(. ,.) é a função interação bloco-esteira, ou seja, a força ele atrito (2.6). 
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Normalizando os coeficientes de (2.25), obtém-se 

(2.26) 

onde k" = k1 Jm e kb = k2 Jm são as constantes normalizadas da mola não-linear; 

./~trilo (. ,.)= FAtriro(.,.)jm é a amplitude da força de atrito normalizada pela 

massa do bloco; 

,. = F Jm 
.l o o é a amplitude da força de excitação externa normalizada 

pela massa do bloco. 

Definindo as variáveis de estado x1 = x e x2 = .;\- , o modelo do sistema ideal, 

oscilador não-linear-esteira é representado pelo seguinte sistema de equações espaço 

de estado: 

dx1 .• _ 
- = .\ = .\ 2 
dr 

(2.27) 
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Neste capítulo é desenvolvida a análise do comportamento do oscilador linear 

em duas configurações: na primeira, o oscilador interage com uma superficie 

estacionária; e na segunda, o oscilador interage com uma superfície móvel. Na 

segunda configuração são analisadas duas situações: na primeira, a superficie móvel 

é representada por uma esteira em velocidade constante (velocidade de excitação 

constante); e na segunda, a esteira é acionada por um motor CC (de corrente 

contínua) e então, a velocidade torna-se dependente da característica dinâmica do 

motor. Os resultados, dessas análises, são apresentados segundo os seguintes 

conjuntos: 

1) resultados da análise do movimento adere-desliza do sistema oscilador com 

movimento do suporte, que representa uma máquina com componentes 

deslizantes. Nessa análise verifica-se o comportamento do sistema para o modelo 

de atrito seco adotado; 

2) resultados da análise do movimento adere-desliza do sistema oscilador-esteira 

para o caso ideal , no qual o movimento da esteira é mantido em velocidade 

constante (velocidade de excitação constante); 

3) resultados da análise do movimento adere-desliza do sistema oscilador-esteira

motor para o caso não-ideal, no qual a esteira é acionada por um motor CC. Nessa 

análise verifica-se o aparecimento de caos e o comportamento bifurcacional do 

movimento devido ao atrito seco. 
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3.1 ANÁLISE DO ATRITO SECO 

Para verificação do compm1amento do sistema com o modelo de atrito seco 

adotado, uma análise é desenvolvida sobre o movimento de um oscilador linear 

interagindo com uma superfície estacionária. Este sistema é a representação 

elementar de uma máquina com componentes deslizantes. 

3.1.1 Oscilador com Movimento do Suporte 

Este problema consiste na análise do movimento de um bloco deslizando 

sobre uma superficie, e está representado por (2.1 0). O bloco está fixado a dois 

elementos mecânicos discretos (uma mola linear e um amortecedor linear viscoso), 

os quais estão submetidos ao movimento em velocidade constante através do suporte, 

como mostrado na Figura 3 .1. No contato bloco-superfície, o modelo de atrito 

estático mais atrito dinâmico adotado é como mostrado na Figura 2.6. Em termos 

fisicos, o atrito estático comporta-se como uma força restritiva ao movimento, até 

que seja atingido um valor limite da amplitude da força de atrito. De maneira 

distinta, o atrito dinâmico, denominado ele atrito de Coulomb, comporta-se como 

uma força aplicada, cuja amplitude inclepende ela velocidade relativa elo 

deslizamento. 

l3loco r------, 

I 

---i-.-
1 
I 

T" 
t=]Suport< 

'--------'+- FAirilo 

777777777777 
Superllcie estacionária 

Figura 3. 1 Sistema oscilador com movimento do suporte. 
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Na Figura 3 .2, para análise das forças de atrito desenvolvidas no movimento 

estacionário adere-desliza, são mostradas as curvas atrito-deslocamento relativo, 

atrito-velocidade, plano de fase (velocidade-deslocamento relativo) e atrito-tempo. O 

amortecimento viscoso adotado, nesse caso, é nulo. 

·E o.3 
~ 
~ 0.2 

"' ~ 
~ 0.1 

Q) 0.4 
<> 
"' ~ 
.2 0.2 
Ql 

> 
o 

-0.2 

Deslocamento Relativo 

o 0.2 0.4 0.6 
Deslocamento Relat ivo 

0.4 
. .g 
~ 0.3 

~ 0.2 

"' ~ 0.1 
o 
u.. o 

-0.1 '---~-~--~-___J 

o 0.2 0.4 0.6 
Velocidade 

0.4 r,---,---.--...-- -,-, 

-~ 0.3 
~ 
~ 0.2 - c____ - -- '-

"' ~ 
~ 0.1 

Tempo 

Figura 3.2 Forças de atrito na resposta estacionária do movimento adere-desliza, com amortecimento 

viscoso nulo Ç=O: curvas atrito-deslocamento relativo, atrito-velocidade, plano de fase e 

atrito-tempo. 

Nas Figuras 3.3(a) e 3.3(b), são apresentados os resultados para o movimento 

adere-desliza com e sem amoiiecimento viscoso, respectivamente. As curvas 

mostram as seguintes respostas: o deslocamento do bloco e do suporte em relação ao 

tempo, a velocidade do bloco, o plano de fase velocidade-deslocamento relativo do 

bloco e a força de atrito versus tempo. Na Figura 3.3(a), a resposta com 

amortecimento viscoso nulo apresenta um ciclo limite adere-desliza no plano de fase. 

Na Figura 3.3(b), a resposta do sistema ammiecido demonstra que ocorreu uma 

mudança na condição de estabilidade e o ciclo limite foi eliminado. Nesse caso, 

conclui-se que a auto-excitação devido ao atrito não foi suficiente para manter o ciclo 

limite adere-desliza. 
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3.3(n) Movimento estacionário adere-desli za do sistema não mnortecido. 
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3.3(b) Respostn trnnsiente do sistema com amortecimento. 

Figurn 3.3 Respostn do oscilador com movimento do suporte. 
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3.2 SISTEMA IDEAL: OSCILADOR-ESTEIRA 

A seguir, é desenvolvida a análise do movimento do oscilador interagindo 

com uma esteira, que está em movimento. Como a velocidade da esteira (velocidade 

de excitação) é uma função independente das variáveis de estado do sistema, nesse 

caso tem-se um sistema denominado de ideal e está descrito por (2.24). O modelo de 

atrito adotado, no contato bloco-esteira, é o descrito por (2.6). A configuração do 

sistema é mostrada na Figura 3.4 (PONTES et a/, 1999, 2000-a, -b). 

Fo ! 
~-·

! 
I 

Bloco 

~ 
F ri trilo 

l'B 

Esteira 

Figura 3.4. Sistema mecátúco oscilador-esteira. 

3.2.1 Representação das Regiões do Espaço de Fase 

Na Figura 3.5 são mostradas algumas trajetórias, em regime transiente, para 

diferentes condições iniciais e o ciclo limite da oscilação adere-desliza. Na Figura 

3.5a, as trajetórias transientes são externas ao ciclo limite. Na Figura 3.5b, as 

trajetórias transientes são internas ao ciclo limite e nessa região podem aparecer, 

como regime estacionário, um ponto de equilíbrio (repouso em deslizamento puro) 

ou diferentes órbitas (trajetórias fechadas) com comportamento periódico, onde 

existem apenas o modo de deslizamento. 
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Aderência no ciclo limite --• • • • Deslizamento no ciclo limite 

+ Condição inicial 

• Foco 

I 
Modo de aderência (v= vs) 

• • 

v 

• •• •• • ••••• 

• • • • • 

3.5a Trajetórias transicntes externas ao ciclo limite. 
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Figura 3.5 Plano de fase do oscilador mostrando o ciclo limite da oscilação adere-desliza e algumas 

trajetórias para diferentes condições iniciais. 
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A seguir, serão apresentados os resultados de simulação de um oscilador linear, 

com frequência natural OJ,v = Imd I s, para análise da influência das condições 

iniciais na atração da trajetória, para três diferentes regimes estacionários: o ciclo 

limite adere-desliza, a órbita em deslizamento puro ou o repouso em deslizamento 

puro. 

3.2.2 Análise do Sistema Osciladoi'-Esteira 

Nas Figuras 3.6 a 3.10, são mostradas as respostas do sistema oscilador-esteira, 

com regimes transientes e estacionários do movimento. A localização da condição 

inicial , no plano de fase, está indicada pelo símbolo (X). Em cada conjunto de curvas 

são mostrados as seguintes respostas: o deslocamento, a velocidade, o plano de fase e 

a força de atrito. 

Nas Figuras 3.6, 3.8 e 3.9 são mostrados os ciclos limite do movimento adere

desliza. Na figura 3.6 é verificado o efeito de atração, pelo modo de aderência, sobre 

o movimento iniciado em suas proximidades e com velocidade inicial do oscilador 

inferior a velocidade da esteira (velocidade de excitação). No plano de fase, também, 

pode ser observada a transição entre os modos de deslizamento e de aderência. 

Quando a velocidade relativa VRel entre o bloco e a esteira muda de sinal ocon·e a 

transição entre os modos do movimento, isto é, mudança de deslizamento para 

aderência e vice-versa. A ocorrência da aderência entre a esteira e o bloco é 

evidenciada pela linha reta horizontal no plano de fase. 

Na Figura 3.7, para analisar o comportamento das forças ele atrito durante o 

movimento adere-desliza, na resposta estacionária, do sistema oscilador-esteira, são 

mostradas as curvas atrito-deslocamento relativo, atrito-velocidade, plano de fase 

(velocidade-deslocamento) e atrito-tempo. Nesse caso, o amm1ecimento v1scoso 

adotado é nulo e a condição inicial está sobre a região do modo de aderência. 

Na Figura 3.8, também, é mostrado o efeito ele atração da região do modo de 

aderência sobre o movimento iniciado nas proximidades, porém, neste caso é adotada 

como velocidade inicial do bloco um valor superior ao da velocidade da esteira 
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(velocidade de excitação). Nessas condições, o movimento, também, torna-se um 

ciclo limite com movimento adere-desliza. 
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Figura 3.6 Resposta do sistema oscilador-esteira para o coeficiente de amortecimento ~=0. No plano 

de fase, a condição inicial está indicada pelo símbolo (X). 
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Figura 3.7 Força de atrito na resposta estacionária do sistema oscilador-esteira para o coeficiente de 

amortecimento ~=0. No plano de fase, a condição ilúcial está indicada pelo símbolo (X). 



CAPÍTULO 3- At'IÁLISE DA DINÂ.\IICA DO OSCILADOR J.JNEAR IDEAL E NÃO-IDEAL 

.B 0.4 
c 

~ 03 u . 
_g 

~ 0.2 

(I) .., 
"' 

0.1 

~ o 
_g 

> -0.1 

10 20 30 
Tempo 

·0.2 L_~::::=::~~:::.._ _ _j 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

Deslocamento 

0.2 .---~--~----, 

Q) 
-o 

"' 

h 
0.1 

~ o 
o 
Qj 

n n n n 

> -0.1 

-0.
2 
..__,___v~v ____:_v___.___:.v__J 

B 0.2 
~ 
Q) 

-o 

"' Ü' 

o 

~ -0.2 

o 10 20 30 
Tempo 

10 20 30 
Tempo 

58 

Figura 3.8 Resposta do sistemn oscilndor-esteirn para o coeficiente de amortecimento Ç=O. No plnno 

de fase, a condição inicial est:í indicnda pelo símbolo (X). 

Nos resultados da Figura 3.9, foram considerados valores para as condições 

iniciais que são distantes da região de atração do modo de aderência e estão do lado 

de fora do ciclo limite da oscilação adere-desliza mostrada, anteriormente, na Figura 

3.8. Nesse caso, o movimento do sistema entra numa trajetória que conduz ao ciclo 

limite com oscilação adere-desliza, como mostrado na Figura 3.9. 

Na Figura 3 .I O verifica-se que, se a velocidade inicial do bloco está fora da 

região de atração do movimento pelo modo de aderência, o efeito de atração não 

acontece. Nesse caso, o movimento resultante apresenta apenas interação da força de 

atrito dinâmica. Nessas condições, a resposta do sistema torna-se uma órbita e 

apresenta apenas o modo de deslizamento, ou seja, a velocidade do bloco é sempre 

inferior a velocidade da esteira (velocidade de excitação), .\- < v8 . 



CAPÍTULO 3 • AJ'lÁLISE DA DINri...\IICA DO OSCILADOR LINEAR IDEAL E NÃO-IDEAL 

0.8 

o 
E 
Q) 0.4 E 
"' o 

0.2 o 
(ij 

"' o o 

Tempo 

0.4 r---~--~---. 

0.2 
Q) 

i; o 
"O 
·o 
"* -0.2 
> 

-0.4 

-0.6 L._--~--~-___J 
-0.5 o 0.5 

Deslocamento 

0.4 .----~--~---, 

0.2 
Q) 

i; o 
"O 
'ü 

"* -0.2 
> 

o 

~ 
Q) 

"O 

"' 0 • 

-0.4 

0.4 

0.2 

o 

~ -0.2 

10 20 30 
Tempo 

10 20 30 
Tempo 

59 

Figura 3. 9 Resposta do sistema oscilador-esteira para o coeficiente de amortecimento Ç=O. No plano 

de fase, a condição inicial está indicada pelo símbolo (X). 
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Figura 3. 10 Resposta do sistema oscilador-esteira para o coeficiente de amortecimento Ç=O. No plano 

de fase, a condiç<'io inicial está indicada pelo símbolo (X). 
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Na Figura 3.11, é apresentado o caso de desestabilização do ciclo limite pelo 

am01tecimento viscoso elevado. Nesse caso, o movimento é atraído por um ponto de 

equilíbrio (repouso) em deslizamento puro, isto é, o am01tecimento adotado mudou a 

estabilidade elo ciclo limite. 
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Figura 3.11 Resposta do sistema oscilador-esteim para o coeficiente de amortecimento Ç=0, 2. No 

plano de f.1se, a condição inicial está indicada pelo símbolo (X). 
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3.2.3 Modos do Movimento no Sistema Osciladof-Esteim 

A seguir, resumidamente, descrevem-se os modos do movimento adere-desliza. 

Modo de deslizamento 

No sistema oscilador-esteira, Figura 3.4, o bloco oscilante tem seu movimento 

amortecido e excitado pela força de atrito atuante entre o bloco e a esteira. O bloco 

oscila com amplitude limitada quando a parcela de energia retirada pelo atrito do 

sistema oscilante e a parcela de energia fornecida ao sistema oscilante (efeito de 

auto-excitação) são equivalentes durante um ciclo (HAGEDORN, 1988). 

No regime estacionário, considerando apenas o atrito dinâmico relativo ao 

modo de deslizamento, o movimento do sistema apresenta três situações distintas, 

que são dependentes do movimento relativo entre o bloco oscilante e a esteira: 

I) primeira, o movimento do bloco oscilante é oposto ao sentido do movimento da 

esteira. Nessa situação, o efeito de amortecimento ocorre sobre a oscilação do 

bloco; 

2) segunda, a esteira e o bloco oscilante movem-se no mesmo sentido, mas o bloco 

move-se mats rápido. Nessa situação, novamente, ocorre o efeito de 

a motieci menta; 

3) e finalmente, a terceira, quando a esteira e o bloco oscilante movem-se no mesmo 

sentido, porém, o bloco move-se mais lento do que a esteira. Nessa situação 

ocorre o efeito da auto-excitação sobre o movimento do bloco oscilante (PONTES 

et a/., 1999, 2000). 
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Modo de não-deslizamento (aderência) 

Quando a velocidade do bloco torna-se igual a velocidade da esteira 

(velocidade de excitação), durante o ciclo de oscilação, ocotTe o fenômeno da força 

de atrito estático no contato, denominado de modo de não-deslizamento ou 

aderência. A alternância entre o modo de deslizamento e o modo de 

não-deslizamento é uma característica do movimento do sistema, a qual gera uma 

interação complexa oscilador-esteira, denominada de oscilação adere-desliza. 

Quando os efeitos do atrito estático e do dinâmico são considerados e a 

velocidade do bloco é a mesma da esteira, o fenômeno do não-deslizamento ocorre e 

o sistema oscilante é excitado ou amortecido pela força de atrito estático, cujo valor é 

de maior intensidade do que os atingidos pela força de atrito dinâmico. 

O efeito do am011ecimento é associado a uma força oposta ao movimento do 

bloco e, dessa forma, o deslizamento (modo dinâmico) é o principal modo durante o 

amortecimento do movimento, o qual envolve valores menores da força de atrito dos 

que ocorrem durante o modo de não-deslizamento (modo estático). Por outro lado, o 

efeito de excitação do movimento do bloco oscilante recebe as contribuições de 

ambas as forças de atrito, ou seja, nos modos de deslizamento e não-deslizamento 

(PONTES et a/., 1999, 2000). 

A seguir, apresenta-se uma análise do comportamento do sistema ideal 

oscilador-esteira para diferentes modelos de atrito. 

3.2.4 Compol'tamento do Sistema pam Diferentes :Modelos de Atl'ito 

Para verificação do comportamento do sistema oscilador-esteira quando está 

submetido a diferentes modelos de atrito, foram definidos os conjuntos de 

parâmetros, mostrados na Tabela 3 . I, que caracterizam diferentes formas de forças 

de atrito representadas através de (2.6) a (2.9). O coeficiente de am011ecimento 

v1scoso adotado é Ç=0,005 e a frequência natural m.v = 21r rad I s , em todos os 

casos. 
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Tabela 3.1 Parâmetros do modelo do atl'ito adere-desliza. 

Caso F/- (Fs-) Fo+ (Fo-) M'+ (M'-) v; (v~ ) b+ (b-) 

Sistema em regime não auto-excitado 

I 10,0 (-10,0) 10,0(-10,0) O (O) O (O) O (O) 

2 10,0 (-10,0) 10,0 (-10,0) 2,0 (-2,0) O, 1 (-0,1) 2,0 (2,0) 

Sistema em regime de auto-excitação 

3 10,0 (-10,0) 10,0(-10,0) 2,0 (-2,0) O, 1 (-0,1) 1,5(1,5) 

4 10,0 (-10,0) 8,0 (-8,0) 2,0 (-2,0) 0,1 (-0,1) 2,0 (2,0) 

5 I 0,0 (-10,0) 8,0 (-8,0) O (O) O (O) O (O) 

Nas Figuras 3.12 a 3.16 são mostrados a função força de atrito e o 

correspondente compottamento do sistema oscilador-esteira. A série de resultados 

mostra que nos casos l e 2, os sistemas não apresentam auto-excitação e nos casos 3 

a 5 tem-se a auto-excitação. No caso 1, Figura 3.12, o oscilador converge para o 

ponto fixo de repouso em deslizamento puro. No caso 2, Figura 3.13, o oscilador 

também converge para o ponto fixo de repouso. Nos casos 3 a 5, Figuras 3.14 a 3.16, 

o oscilador apresenta um ciclo limite em regime estacionário de oscilação adere

desliza. Deve ser observado que o modelo de atrito do caso l não induz oscilações 

auto-excitadas, mas o modelo de atrito do caso 2 não teve auto-excitação suficiente 

para compensar o am01tecimento. Entretanto, o modelo do caso 3 é capaz de induzir 

auto-excitação suficiente para o sistema exibir um ciclo limite adere-desliza, e isso é 

atribuído a existência da derivada negativa em velocidades relativas baixas. No caso 

4, foi inserida uma diferença entre o nível do atrito estático e elo atrito dinâmico em 

velocidade relativa tendendo a zero, e essa forma também induz oscilações auto

excitadas com o ciclo limite adere-desliza. No caso 5, um modelo clássico de atrito, 

com a componente estática mais o atrito Coulomb, que é caracterizado por uma 

queda entre os níveis das componentes do atrito e a não dependência da velocidade 

relativa para a componente do atrito de deslizamento, induz oscilações auto

excitadas. 
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Os resultados da simulação indicam que tanto os modelos dos casos 3 e 4, com 

efeito Stiibeck, e o modelo do caso 5 induzem o fenômeno da auto-excitação com 

intensidade suficiente para manter o ciclo limite adere-desliza. Essa constatação 

justificou o uso do modelo elo caso 5 nos problemas analisados. 

Desses resultados, a principal característica que induz a auto-excitação é a 

queda no valor entre as componentes elo atrito. O limite do atrito estático é maior do 

que o limite do atrito Coulomb. 
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(b) Regime estacionário de repouso em deslizamento puro. 

Figura 3. 12 Caso l: sistema m1o auto-excitado. 
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(b) Regime estacionário de repouso em deslizamento puro. 

Figura 3. 13 Caso 2: sistema não auto-excitado. 
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(a) Atrito estático mais as componentes do atrito Coulomb c do atrito viscoso. O limite do estático é 

igual ao atrito Coulomb em velocidade tendendo a zero. 
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(b) Regime estacionário em ciclo limite da oscilação adere-desliza . 

Figura 3.14 Caso 3: sistema auto-excitado. 
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(a) Atrito estático mais as componentes do atrito Coulomb e do atrito viscoso. O linúte do estático é 

maior do que o atrito Coulomb em velocidade tendendo a zero. 
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(b) Regime estacionário em ciclo limite da oscilação adere-desliza. 

Figura 3.15 Caso 4: sistema auto-excitado. 
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(a) Atrito estático e Coulomb de intensidades diferentes. O limite do estático é maior do que o atrito 

Coulomb. 
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(b) Regime estacionário em ciclo limite da oscilação adere-desliza. 

Figura 3. 16 Caso 5: sistema auto-excitado. 
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3.3 SISTEMA NÃO-IDEAL: OSCILADOR-ESTEIRA-MOTOR 

Nesta seção, desenvolve-se a análise da interação entre um sistema dinâmico, 

com vibrações induzidas por atrito seco, e a sua fonte de energia (motor CC). A 

combinação entre o sistema dinâmico e a sua fonte de energia constituem o 

denominado sistema não-ideal, objeto desta análise. Esse sistema não-ideal é 

identificado pela denominação de sistema oscilador-esteira-motor. As variáveis de 

estado foram definidas como x1= deslocamento, x2= velocidade, x3=deslocamento 

angular do motor, x.,=velocidade angular do motor (PONTES et a/., 1999; PONTES 

et a/. , 2000a; PONTES et a/. , 2000b; PONTES et a/. , 2002a; PONTES et a/. , 2002b). 

As equações do movimento são dadas por (2.19), conforme apresentado 

anteriormente. 

k 
~X 
I Bloco 

.----'-~ 

Esteira 

Figura 3. 17 Sistema mecânico com fonte de energia: sistema oscilador-esteira-motor 

3.3.1 Análise da Influência do Motor - Interação do Sistema Auto-Excitado e a 

Fonte de Energia de Potência Limitada 

Para verificar a influência do motor sobre o movimento adere-desliza, são 

apresentados os resultados do caso ideal, mostrado na Figura 3. 18, e do caso não

ideal para diferentes valores da constante do torque do motor, como mostrado nas 

Figuras 3.19 e 3 .20. A pat1ir da comparação entre os resultados, mostrados nas 

Figuras 3.18 a 3.20, torna-se possível fazer os seguintes comentários: 
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1) o plano de fase do caso ideal, Figura 3.18(c), mostra o comp01tamento do ciclo 

limite com movimento adere-desliza. A Figura 3.18(d) mostra a seção de 

Poincaré, que foi obtida para a fi"eqüência natural do sistema linear (oscilador sem 

atrito), na qual é possível verificar que o movimento do sistema está contido num 

ciclo limite regular. Através do espectro de frequência é constatado o 

comportamento quase periódico do sistema; 

2) os planos de fase do caso não-ideal, Figuras 3.19(c) e 3.20(c), foram obtidos para 

constantes de torque K1=0,50 e 0,05, respectivamente. Para a constante de torque 

Kr0.50, o comportamento do sistema não é muito diferente do caso ideal, Figura 

3.18(c). Entretanto, para a constante de torque Kr0.05, o comportamento do 

sistema torna-se plenamente aperiódico (irregular); 

3) na Figura 3.19(d), a seção de Poincaré mostra a influência do motor, com 

constante de torque Kr0.50, no comportamento do sistema oscilador-esteira. 

Agora, a resposta do sistema apresenta, também, trajetórias internas ao ciclo 

limite, que foi observado na resposta do sistema ideal. Um movimento irregular é 

constatado; 

4) na Figura 3.20(d), a seção de Poincaré mostra que a influência do motor é maior, 

quando a constante de torque é reduzida para KT=0.05. O movimento produzido é 

um movimento bastante irregular (caótico), quando comparado com o caso do 

motor de constante de torque Kr 0,50, que foi mostrado na Figura 3.19(d). 

Através do espectro de frequência é constatado o comportamento não periódico do 

sistema, indicando característica de movimento caótico. Nesse caso, o sistema 

funciona com o motor de potência mais reduzida, mas entra em regime de 

movimento caótico. 
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Figura 3. 18 Respostas do caso ideal sem excitação externa para v8~. 14m/s c fo=ON/kg. (a) 

deslocamento; (b) velocidade; (c) plano de fase velocidade-deslocamento; (d) seção 

de Poincaré (1592 pontos); (c) espectro de frequência (obtido diretamente do 

Simulink© durante a simulação). 
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Figma 3.19 Respostas do caso não-ideal sem excitação externa harmônica para constante de torque 

K1=0.50, v8~.14m/s efo=ON!kg. (a) deslocamento; (b) velocidade; (c) plano de fase 

velocidade-deslocamento; (d) seção de Poincaré (6400 pontos); (e) espectro de 

frcquência (obtido diretamente do Simulink© durante a simulação). 
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Figura 3.20 Respostas do caso não-ideal sem excitação externa harmônica para constante de Iorque 

K1=0.05, l 'o~. l4m/s c fo=ON/kg. (a) deslocamento; (b) velocidade; (c) plano de fase 

velocidade-deslocamento; (d) seção de Poincaré (6400 pontos); (e) espectro de 

frcquência (obtido diretamente do Simulink© durante a simula~io). 
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Influência do atl'ito sobl'e os pontos de tl'ansicão do movimento 

A seguir, para análise da influência das componentes da força de atrito nos 

pontos de transição do movimento adere-desliza foi obtido um diagrama de 

bifurcações, em relação ao parâmetro de controle amplitude da força de atrito 

dinâmica. O sistema considerado foi o sistema do caso ideal. O diagrama de 

bifurcações foi obtido como um conjunto de mapas de Poincaré quando varia-se um 

dado parâmetro de controle do sistema (Parker & Chua, 1989). O parâmetro de 

controle do sistema escolhido aqui foi a amplitude da força de atrito dinâmica FD e 

os pontos do mapa de Poincaré foram obtidos quando a trajetória do sistema 

oscilante cruzou a velocidade relativa zero no plano de fase, isto é, os pontos de 

transição do movimento elas oscilações adere-desliza. Através do diagrama ele 

bifurcação, mostrado na Figura 3.21, é investigada a influência das amplitudes da 

força de atrito sobre os pontos de transição desliza-adere, desliza-desliza e adere

desliza. Os pontos de transição do movimento como uma fimção da amplitude da 

força de atrito dinâmica caracteriza um comportamento bifurcacional, o qual está 

associado aos planos de fase mostrados nas Figuras 3.18 a 3.20. Para uma diferença 

grande entre os valores das componentes da força de atrito durante as oscilações 

adere-desliza, o movimento apresenta três pontos de transição para a amplitude da 

força dinâmica IFJ+ I= IF,~ I= O, lN/kg. 
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Figura 3.21 Diagrama de birurcações dependentes da amplitude da rorça de atrito dinnmico Fo 

(vB=O, 14m/s, IF5: I= I F; I= 0,4N/kg cfo=O). 

A seguir, são apresentados resultados do caso não-ideal com excitação externa 

do oscilador, para mostrar a interação do sistema oscilador com a fonte de energia, 

em diferentes valores da frequência de excitação. 



CAPÍTULO 3- /u'IALISE DA DI NM.IICA DO OSCILADOR LINEAR m EAL E NAO-IDEAL 76 

3.3.2 Caso Não-Ideal com Excitação Extema 

Nesta seção, é apresentada a análise da influência do motor sobre o sistema 

auto-excitado forçado, ou seja, quando o oscilador está submetido a uma excitação 

externa. Para analisar o comp01tamento do sistema não-ideal , quando o bloco 

oscilante é excitado por uma força harmônica, foram obtidos três conjuntos de 

resultados do regime estacionário, através de uma variação lenta da frequência de 

excitação externa. Os valores da constante de torque do motor CC consideradas 

foram Kr=0,5, K1=0,05 e Kr=O,Ol. Em todos os casos, foram utilizados os mesmos 

valores de tensão aplicada no motor. Em cada conjunto de resultados, são mostradas 

as respostas, em função da fieqüência de excitação externa, através das seguintes 

variáveis de estado: deslocamento e velocidade do bloco oscilante; e velocidade 

angular do motor. Nas Figuras 3.22, 3.23 e 3.24 são apresentados os resultados, para 

as constantes de torque Kr=0,5, K1=0,05 e Kr=O,Ol, respectivamente. Nessa análise, 

um valor de cons~ante de torque Kr=0,5 representa o caso de uma fonte de energia 

com capacidade de potência elevada. Através da comparação entre os resultados 

obtidos, para os diferentes valores da constante torque, podem ser feitos os seguintes 

comentários: 

I) para Kr=0,5 , pode ser notada uma influência pequena do motor sobre o 

movimento do sistema oscilante e que a velocidade angular do motor permanece 

praticamente constante. Este comportamento corresponde a resposta do modelo de 

sistema ideal; 

2) para K1=0,05, a amplitude do movimento do bloco oscilante decresce e a 

velocidade angular mostra maiores flutuações; 

3) para Kr=O,O l, o sistema oscilante sofre maior interação com sua fonte de energia, 

o que decresce a amplitude do movimento do bloco e aumenta as flutuações da 

velocidade angular, principalmente na faixa da razão de freqüência 

0,3<(wF. J<l,O. 
W ,v 
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De forma semelhante ao caso sem excitação externa, também, verificou-se a 

influência do motor no comportamento dinâmico do oscilador. 
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Figura 3.22 Respostas do sistema não-ideal, em função do parâmetro de controle freqüência de 

excitação da força externa, para K.,=0,5, vn~. l4m/s, !F:: I =!F,; I = 0,2N/kg; 

IFs+ I = IFs-1 = 0,8N/kg e fo=0,2N/kg: (a) deslocamento-raz;1o de freqüência; (b) 

velocidade-razão de freqüência; (c) velocidade angular-razão de freqüência. 
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Figura 3.23 Respostas do sistema não-ideal, em função do parâmetro de controle frequência de 

excitação da força cxtcma, pam Kr=0,05, vn~. 14m/s, IF,t I =I''; I = 0,2N/kg; 

IFs+ I = IFs-1 = 0,8N/kg e fo=0,2N/kg: (a) dcslocamcnto-mz;'\o de frequência ; (b) 

velocidade-razéiO de frequência; (c) velocidade angular-razão de frequência. 
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Figura 3.24 Respostas do sistema não-ideal, em função do parâmetro de controle frequência de 

excitação da força extema, para Kr=O,Ol , vB;::O, 14m/s, IFd+ I= I F; I= 0,2N/kg; 

IFs+ I = IF; I = 0,8N/kg e fo=0,2N/kg: (a) deslocamento-raz.'lo de frequência; (b) 

velocidade-razão de frequência; (c) velocidade angular-razão de frequência. 
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3.4 CONCLUSÕES 

Neste capítulo foi analisado o comp011amento de um sistema oscilante 

auto-excitado por atrito do caso não-ideal. Inicialmente, foi desenvolvida uma 

análise para verificação do comportamento do sistema oscilador com movimento do 

suporte para o modelo do atrito seco adotado, na qual os resultados demonstraram a 

concordância com as especificações do modelo. Então, obteve-se os resultados 

principais da análise, que foram sobre a interação entre a fonte de energia de potência 

limitada e as oscilações (vibrações) mecânicas induzidas por atrito. 

A ocorrência da aderência entre a esteira e o bloco oscilante foi evidenciada 

pelas linhas retas horizontais nos planos de fase. Quando a velocidade da esteira 

(velocidade de excitação) ultrapassa um certo valor, o modo dominante é o 

deslizamento. 

A influência da dinâmica do motor sobre o sistema oscilante, também, é 

evidenciada pelas variações presentes nas curvas de resposta da velocidade angular 

do motor. Através dos resultados foi possível observar a influência da fonte de 

energia sobre o sistema oscilante auto-excitado, a qual produziu movimentos 

não-periódicos com característica de movimento caótico, quando a característica do 

motor CC representou uma fonte de energia de potência limitada. 

A influência das condições iniciais e da amplitude das componentes da força de 

atrito sobre a resposta do sistema oscilante foi mostrada através dos diferentes ciclos 

limites. A influência da amplitude da força de atrito dinâmica sobre as oscilações 

adere-desliza também pode ser notada nos pontos de transição do movimento 

desliza-adere, desliza-desliza e adere-desliza, mostrados no diagrama de bifurcações. 

Nos resultados obtidos sobre a interação entre a fonte de energia e o sistema 

oscilante auto-excitado pelo modelo de atrito seco, verificou-se a ocorrência de 

diferentes intensidades da influência dessa interação dinâmica. Para o valor da 

constante de torque Kr=O,O 1, a resposta do sistema oscilante sofreu uma maior 

influência da fonte de energia, evidenciado a interação entre os compottamentos do 

motor e do sistema oscilante. 
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Neste capítulo é desenvolvido um procedimento de controle de sistemas com 

atrito adere-desliza. A implementação de uma lei de controle para regular a posição 

da massa do oscilador e para seguimento de uma trajetória de posição periódica no 

plano de fase é realizada através de um controlador chaveado inspirado na técnica de 

controle de estrutura variável (UTKIN, 1978; ZINOBER, 1990). A lei de controle 

varia de forma descontínua, porém, esse procedimento é robusto com respeito à força 

do atrito, da qual conhece-se apenas os seus limitantes inferior e superior (PONTES 

et ai. , 2002c). 

4.1 Formulação do Problema de Controle Robusto 

Desde que o homem começou a usar máquinas, o controle dos fenômenos 

presentes na natureza, tais como, a força de atrito adere-desliza tem sido uma fonte 

de dificuldades operacionais dessas máquinas, porém algumas vezes, o atrito tem 

ajudado nesse processo. O controle por realimentação, para o posicionamento preciso 

de sistemas mecânicos, torna-se muito dificil devido a força de atrito adere-desliza 

ser descontínua em velocidade zero. Com a finalidade de possibilitar a utilização das 

técnicas da teoria de controle linear que são bem desenvolvidas, os modelos dos 

sistemas não-lineares, em geral, são linearizados sobre algum ponto de operação. 

Entretanto, no caso do atrito adere-desliza, os esforços para linearizar ou 

desconsiderar o efeito do atrito são praticamente impossíveis ou produzem predições 
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inválidas da resposta do sistema (ZINOBER 1990; SLOTINE, 1991 ; 

SOUTHW ARDe/ a/. , 1991). 

É comum, os sistemas servo-mecânicos terem seu desempenho deteriorado 

pela ação do atrito adere-desliza. Esses são sistemas não-suaves (smooth), isto é, 

apresentam descontinuidades, que nesse caso aparecem de duas maneiras distintas: 

I) pelo atrito adere-desliza que é descontínuo em relação a velocidade relativa e; 

2) pela lei de controle que é descontínua. 

A escolha de uma força de compensação descontínua, em geral nesses casos, é 

motivada pela exigência da referência desejada (posição) ser o único ponto de 

equilíbrio do sistema compensado. Essa exigência, leva a adoção de uma força de 

realimentação proporcional não-linear descontínua, a qual comporta-se como uma 

força impulsiva tipo "bang-bang" na região próxima a referência desejada 

(SLOTINE, 1991 ; SOUTHWARD et a/., 1991; CASELLA et ai., 1996; TATARYN 

et ai., 1996; HACE e/ ai., 200 I; SONG &AGRA WAL, 200 I; HÃGGLUND, 2002). 

Modelo do sistema 

O modelo do sistema analisado, descrito no Capítulo 2, é o oscilador-esteira 

que consiste de uma massa desli zando sobre a superfície de uma esteira, como 

mostrado na Figura 4.1. Esse sistema apresenta o fenômeno da auto-excitação devido 

à ação do atrito adere-desliza na superfície de contato oscilador-esteira (THOMSEN, 

1999; PONTES et a/. , 2000). 

Esteira 

Figura 4.1 . Representação esquemática do sistema mcci\uico: sistema oscilador-esteira. 
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O modelo do oscilador linear, que interage com o atrito adere-desliza e está 

submetido à força ele excitação F, é representado pela seguinte equação do 

movimento: 

m5( + â + kx = F Atrito(.,.)+ F (4.1) 

onde 

x é o deslocamento do bloco; 

111 é a massa do bloco; 

c é o coeficiente de amortecimento viscoso; 

k é a constante elástica da mola; 

F é a força de excitação; 

FAtrito(. ,.) é a função interação bloco-esteira, neste caso a força de atrito, e 

representa os efeitos estáticos e dinâmicos, a ser definida 

posteriormente. 

Escrevendo a equação do movimento, na forma espaço de estados e escolhendo 

x1 = x e x2 = .\- tem-se 

. - cx2 - kx, + FAtrito (.,.) F 
.\"2 = +- (4.2) 

111 111 

4.1.1 Modelo da Força de Atrito Adere-Desliza 

O modelo para a força de atrito adere-desliza FAtrito(. ,.) usada nesta análise é 

semelhante ao modelo introduzido por KARNOPP (1985), como foi descrito no 

Capítulo 2. A força de atrito adere-desliza foi modelada com um termo para força de 

aderência e um termo para força de deslizamento, a qual gera derivadas descontínuas 

nas variáveis de estado do sistema. Ressalta-se que o modelo (2.6) permite a 

avaliação da força de atrito durante os movimentos com modos de aderência e de 

deslizamento e, também, elimina os problemas numéricos associados com os 

cálculos da força de atrito em valores da velocidade relativa próximos a zero . 
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4.1.2 Limitantes da Força de Atrito 

A segu1r, estudam-se os limitantes supenor e inferior para cada uma das 

componentes da força de atrito, a saber, a força na aderência e a força no 

deslizamento. 

A forca de atrito de aderência 

A força de atrito de aderência r~dere( . ) apresentada em (2. 7) é repetida a seguir 

em (4.3) para fácil referência. A mesma fornece valores da força de atrito em 

velocidade relativa zero, a chamada força de atrito estático, como mostrado na Figura 

4.2. Este tenno da força de atrito é usado para determinar se a massa estará aderida, 

ou se estará livre (break free) das forças de atrito estático. Os limites superior 

(positivo) e inferior (negativo) das forças de atrito estático são denotados por F/ e 

Fs-. respectivamente. O módulo dos limites da força de atrito estático podem ser 

diferentes. 

F + 
s O<F/ <Fn 

F:utere ( FR) = FR F.~- < f~ < F/ (4.3) 
F-s FR :=; Fs- < Ü 

onde Fn é a resultante das forças atuantes sobre a massa. Quando a massa não está 

em movimento relativo, isto é, vue1=0, e a resultante das forças FR, atuantes sobre a 

massa, está entre os níveis máximos da força de atrito estático, o mecanismo do atrito 

fornece uma força restritiva ao movimento que mantém a massa em repouso, isto é, 

produz-se uma condição de equilíbrio. A massa não pode mover-se até que a força 

resultante, atuando sobre a massa, seja maior, em módulo, do que a respectiva força 

de atrito estático máxima, representada pela função aderência Fadere(.). 
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Fadere(FR} 

Figura 4.2 Modelo de força de atrito de aderência durante o atrito estático, com IF/ i=ll·~l 

A força de atrito de deslizamento 

A força de atrito de deslizamento, Fdesliza(.) pode ser representada por uma 

função da velocidade relativa a qual fornece os valores da força de atrito em 

velocidade relativa não nula, a chamada força de atrito dinâmica. A Figura 4.3 

mostra a força de atrito de deslizamento adotada neste trabalho. 

Vue/ 

F(i 

Figura 4.3 O modelo da força de atrito de deslizamento, F/(.) c I'"J"(.), dentro dos limitantes lineares 

por partes no primeiro e tercei ro quadrante. 

Em toda a análise, as funções F/ (.) e Fci(.) são consideradas funções contínuas 

arbitrárias, as quais satisfazem a condição Lipschitz (relativa a continuidade) sobre 

seus respectivos domínios. A força de atrito de deslizamento Fdestiza(.) é adotada 

como sendo uma força dissipativa de energia em todas as velocidades não-nulas e, 

portanto, é limitada dentro do primeiro e terceiro quadrante. É considerado que 
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existam constantes F_,- ~ F
0
- < O e Fs+ ~ F

0
+ > O, as quais definem os limitantes 

lineares por partes para as forças de atrito de deslizamento, como mostrado na Figura 

4.3 . Baseado em observações fisicas, quando a velocidade relativa aproxima-se de 

zero, pela direita ou pela esquerda, os limitantes da força de atrito de deslizamento 

não excedem, em geral, os respectivos níveis máximos da força de atrito estático, Fs + 

e Fs-, então, dessa maneira, tem-se como limitantes naturais F o+ e f o-. 

4.1.3 Construção da Lei de Controle para Regulação da Posição e Seguimento 

de Trajetória 

A lei de controle para o oscilador submetido à ação do atrito adere-desliza é 

desenvolvida, para duas metas principais: 

I) regulação ela posição e; 

2) seguimento de trajetórias de posição periódicas no espaço de fase. 

No caso da regulação da posição, o ponto de equilíbrio no espaço de fase é 

adotado como sendo a posição de referência desejada. Um controle proporcional 

mais derivativo (PD) é simples de implementar, mas quando é aplicado no sistema 

com o atrito adere-desliza (4.2), as trajetórias de estado terminam próximas da 

posição desejada com um erro estacionário não-nulo. Uma ação integral pode ser 

adicionada para zerar o erro estacionário, mas certos modelos de força de atrito 

levam a ciclos limite indesejáveis. A lei de controle adotada é inspirada na lei de 

controle apresentada em SOUTHW ARD et a/. (1991) para um sistema mecânico de 

um grau de liberdade submetido ao atrito adere-desliza. 

Na Figura 4.4 é ilustrado o ciclo limite da oscilação adere-desliza e indicado a 

posição desejada. As trajetórias desejadas para sef:,ruimento, serão definidas 

posteriormente. 
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--• Aderência no ciclo limite 

• • • • Deslizamento no ciclo limite 

• Foco 

• • 
• • • • • •• 

Modo de aderência (x2= vn) 

/ 
• • 

• 
X s : 

~ • • • ....... 
Figura 4.4 Ciclo limite da oscilação adere-desliza c posição de equilíbrio .\'s = F dntt:a (vRtt )I k . 

Com o objetivo de melhorar o desempenho do sistema com controle PD, neste 

trabalho incluí-se uma força de compensação descontínua Fc (x) na lei de controle 

(4.4) 

onde Kp>O e Kd>O, são os ganhos proporcional e derivativo, respectivamente. A força 

de compensação descontínua Fc (x) será construída em seguida, após a análise dos 

pontos de equilíbrio do sistema. 

A seguir, será analisado o equilíbrio do sistema oscilador-esteira para dois 

casos de controle: no primeiro, o controle é PD e no outro, o controle é PD com 

compensação para o atrito. 

Ponto de equilíbrio sem a forca de comuensacão descontínua 

O ponto de equilíbrio de (4.2) com a lei de controle PD, é obtido substituindo 

(4.5) 

.. - c:i.-- kx + F Atriro (.,.) F 
X = + - = Ü (4.6) 

111 111 

e utilizando (2.6) em (4.6) tem-se 
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como .\·=O e VRel:;tO, VRel= vn tem-se 

- k.r + F.t-sliza (V R e I ) - K p X = O (4 .7) 

usando o modelo para a força de atrito de deslizamento Fc~es!iza(.), como mostrado na 

Figura 4 .3 . A partir de (4 .7) encontra-se os pontos de equilíbrio que dependem da 

força de atrito de desli zamento 

X (F ) = F.lesliza (v Rei ) 

Eq d~slita (k +Kp) (4.8) 

considerando que a velocidade da esteira (velocidade de excitação) é positiva, v8>0, 

para velocidade relativa positiva vRcl = v8 - ;\· >0, o ponto de equilíbrio está na reg ião 

positiva do eixo x do espaço de fase, isto é, XEq(Fdesliza)>O. Para o modelo de atrito 

adotado F.Jesliw (v Re i > O) = Fd+, então 

F + 
\
• d 

. Hq - (k + K p) . 
(4.9) 

O ponto de equilíbrio XEq. obtido sem a compensação, é diferente da origen1 e, 

portanto, o sistema apresenta um erro estacionário na posição estando num estado 

estacionário de desli zamento nesse equilíbrio, onde a força de controle por 

realimentação proporcional mais derivativa (PD) é incapaz de compensar a força de 

atrito dinâmico. 

O erro estacionário na posição do sistema realimentado com controle PD é 

mostrado na Figura 4. 5, posteriormente, também será mostrado o resultado do 

controle PD com compensação do atrito. As respostas caracterizam duas fases do 

comportamento do sistema analisado: no início da simulação, o controle está 
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desligado e após o período inicial é ligado o controle. Para obter esses resultados 

foram utilizados condição inicial (x0,v0)=(0,0); velocidade da esteira (velocidade de 

excitação) v8=0,4m/s; força de atrito IFs+ I= IFs-1 = 1 ON/kg; li<; I= IFd-1 = 4N/kg; 

amortecimento viscoso Ç,=0,062; tempo de simulação r= lOs; cvN = ~k/m = 2Tr rad/s. 

0.3 .----~-~-~----, 

2 0.2 
t:: 
Q) 

E 
~ 0.1 
o 
(/) 

õ o 

~~ 
'--------1 

v 
-0. I '---~ _ __._ _ ___. _ ___J 

~ o 
"' ~ 
u 
o 

~ -0.5 

o 100 200 300 400 
Tempo 

o 0.1 0.2 0.3 
Deslocamento 

0.5 .----~-~-~----, 

~ o v "' ~ 
u 
o 
~ -0.5 

-1 '---~ _ __._ _ ___. _ ___J 

o 1 00 200 300 400 
Tempo 

-8 '---~ _ __._ _ ___.. _ ___, 
o 1 00 200 2ffi 400 

Tempo 

Figura 4.5 Resposta do sistema para posicionamento na origem com controle PD com (xo. l'o)=(O,O); 

Kp= I O; Kr20. O símbolo asterisco * representa a origem no plano de fa se. 

Ponto de equilíbrio com a forca de comnensacão descontínua 

Para alterar o ponto de equilíbrio, eliminando o erro estacionário de posição, 

inclui-se uma força de compensação descontínua em ( 4.6), a força de compensação 

escolhida tem a seguinte forma 

F = K X c p c (4.10) 

Com esta força de compensação e as restrições do equilíbrio (4.5) e (4.6), é 

necessário escolher uma função Xc(x) tal que a relação 

- Xe" ~ (x + xc ) ~ +xH,1 (4.11) 
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seja satisfeita apenas para x=O, então, garante-se que a ongem seJa o ponto de 

equilíbrio do sistema malha fechada. A função descontínua Xc(x), que satisfaz a 

desigualdade ( 4.11 ), tem a seguinte forma 

r (x)= . c . 

onde 

o .\-ll <X 

(xfl- x) o< x ~ xll 

o x=O 

(xL -x) XL~ X< o 
o X <XL 

x11 = xEq +e 

XL= - XEq - {; 
e> O, 

( 4.12) 

(4.13) 

são os limites ampliados da região de atuação da força de compensação descontínua 

F~, à esquerda e a direita da origem, respectivamente. A adição da força de 

compensação descontínua f~, definida por (4.10), (4.12) e (4.13), na lei de controle 

PD garante que a origem seja o único ponto de equilíbrio. A força de compensação é 

ativada apenas quando a massa está entre os limites da região ampliada de x , dada 

por x1• ~ x ~ x H (SOUTHW ARD et a/., 199 1 ). 

A combinação da força de compensação descontínua com a força proporcional, 

Kr(x+.,J, é mostrada na Figura 4.6. Dois parâmetros adicionais são definidos para 

simplificar a implementação da força de controle, como a seguir 

( 4. 14) 
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~ 
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: //'' -Fs' 
)/. ............ . 

-F+ 
s 

X 

Figura 4.6 Força de compensação descontínua mais proporcional Kp{x+x.,.(x)}= Kp x+F,(x). 

Quando a massa está entre os limites - x E,
1 
~ x ~ xHq, qualquer valor positivo 

de e é suficiente para garantir que a força de realimentação sempre excederá os 

níveis da força de atrito. Dessa forma, aplicando-se esta estratégia de controle em 

(4.2), garante-se que a massa continua movendo direto para origem. Então, nessa 

região, a força de controle é, essencialmente, uma força impulsiva tipo bang-bang. 

A seguir, discute-se o problema da estabilidade do sistema controlado. 
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4.2 ANÁLISE DE ESTABILIDADE 

4.2.1 Estabilidade pelo Método Direto de Lyapunov 

Uma modificação do método direto de Lyapunov é usada para o caso da função 

Lyapunov candidata não-diferenciável (SHEVITZ & PADEN, 1994; WU et a/., 

1998; WU & SEPEHRI, 1999). O teorema da estabilidade assintótica global de 

Lyapunov para sistemas contínuos é modificado pela substituição da derivada 

Ji'(x, x) pelas derivadas Dini n•v(.) , onde o asterisco * representa qualquer uma das 

quatro derivadas Dini possíveis (ROUCHE et a/. , 1977; SOUTHW ARD et a/., 

1991 ). Em qualquer ponto onde a delivada V(x, .r) existe, todas as quatro derivadas 

Dini terão um valor comum igual a derivada naquele ponto, ou seja 

n·v(.)= ri-(.) v(x,:i·)ll s ( 4 .15) 

onde S é uma superfície de descontinuidade contida na região I'Re/= 0 a qual é 

ilustrada na Figura 4.7. Todas as descontinuidades são simples e portanto ambos os 

valores limites esquerdo e direito das derivada r/ (x, .r) existem fora de S. As 

derivadas Dini são simples nestes limites. Desde que V(x, x) é contínua e r/ (x, .r) é 

semi-definida negativa para todos os pontos fora de S, as derivadas Dini são semi

definida negativas para todos os pontos de S (YOSIDZA W A, 1966). 



" 
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Superlicic de dcsconlinuidadcS 

(.\)= vn) c (1•o>O) 
Região R 1 (xz> v!l) Modo de aderência \ 

------- -~--................ ~ 
• • 
• • • •• •• ••••• • • 

• • 
• • • 

• + • Região R2 (\'J<vn) 

Fi!,'11Ja 4.7 Superfície de descontinuidadeS c o ciclo limite da oscilação adere-desliza. 

Teorema: A origem do sistema (4.2), com a lei de controle dada por (4.4), é 

um ponto de equilíbrio assintoticamente estável. 

Prova: Escolhe-se como candidata a função Lyapunov que representa 

aproximadamente a função energia do sistema 

(4. 16) 

onde 

g(x)= (4.17) 

é um complemento não-linear da função Lyapunov candidata mostrada na Figura 4.8 

(SOUTHWARD et ai., 1991). Deve ser verificado que esta candidata a função 

Lyapunov é definida positiva, decrescente e satisfaz uma condição Lipschitz global. 

Esta função é também contínua em relação aos estados x e i· . 
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i 1/K (---: )2 l/2 p .\H 

X 

Figura 4.8 Complemento não-linear, g(x), para a função Lyapunov candidata. 

Avalia-se a seguir a derivada no tempo da função Lyapunov candidata, Ji (x,.r) , ao 

longo da solução de ( 4.2). A derivada Ti (x, .\') é o produto escalar entre o gradiente 

de V(x, .\-) e a derivada do vetor de estados. O sistema ( 4.2) é descontínuo em todos 

os pontos na superfície de descontinuidade S no espaço de estados e, de ( 4. 17) tem-se 

que o gradiente de V(x, .\-) é descontínuo em .r-0. Assim, a derivada V(x, .\-) é 

descontínua ou não existe para todos os pontos da superfície S, entretanto ela existe e 

é bem definida para todos os pontos nas regiões abertas R1 (.\')> vn) e R2 (.\·2< vn), 

mostradas na Figura 4.7. Ao longo da solução, excluindo os pontos de S, pode-se 

calcular a derivada da candidata a função Lyapunov (4.16), obtendo 

Ti (x, _\-) :::: kx .\- + m.r .r+ àg(x) .r 
ax 

Substituindo (4.2) em (4.18) tem-se 

Ti ( ·) - k ·- ·-[ - â - kx + FAtrito +F] àg(x) ~-x,x - x.x +m:x. + .\: 
m àx 

e na sequência (2.6) e (4.4) resulta 

Ji (x, :t-) :::: kx .\- + 

(4.18) 

.r[- ex - kx + {r;le.liUIÂ.(vRel) + Faclerc (1 - J.. (vRe/ ))} - K px - K /(- K pxC ]+ a~(x) :( 
OX 
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que simplificada torna-se 

onde 

o X 11 < X 

o< X ~ X" 
x =O 

XL~ X < o 
X< XH 

(4.19) 

(4.20) 

Através de (4.12), nota-se que o último termo (ag(x) _Kpxc) de (4.19) é ax 

identicamente zero em todo x, exceto em x=O, onde àg(x) é indefinido, além disso, 
ax 

deve-se verificar a validade da expressão 

~ o v(x,.\·) fé s (4 .21) 

através do sinal do termo 

( 4.22) 

A Figura (4.9) ilustra todas as possibilidades para este sinal. 
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Região R1 (1•n<.\·1) 
,------------ t-· ----- -- ------ -- ------------
1 

I (+) 2 (-) 3 (-) 

-;- !11!: ~: !-1!-:.JIIIIIÍiiililililiii~-------..~--- 1 

: • 4 (+) ' 5 (+) : 6 (-) • : 
: • r : ______ _ - • : 
~------------·--..,..--...... ...,_---r-=:.==--..... ==-=+-~ 
I • • • 

7 (-) •• 

•• 

+ : XJ 
• I . : 

• I 

I • + 9 (+): l •• I 

~-'!-~ -~! __ ---- -------- ~ 

8 (-) 

(O<x1<vn) 

(.Q<O<vn) 

Figura 4. 9 Subdivisão do espaço de estado em subregiões para rmálise da estabilidade. Nas subregiões 

é indicado o sinal do termo -:i{KPx-J~;,.sub'R.,.)J . 

Na análise do sinal de ( 4.22), é definido o parâmetro 

X = F.lcsliur (I' Rei ) 
., K 

p 

(4.23) 

o qual é o ponto de mudança de sinal do termo {K Px - F.Jeslim (v Rei)}. A seguir, para 

analisar o sinal de ( 4.22), são tabuladas as situações possíveis: 

a) na região R, : ~'Ret< O e Fdesliza(I'Ret)<O 

(1) l's < :( ; x<x,<O ; {K pX - F'.leslita (vRel )} < 0 

então - ;i·{K Px - I<,.slira (vR.,1 )} > O 

(2) v 8 < .\- ; x1<x< O ; {K Px - F.tesli:., (V Rei )} > O 

então - ,\·{K PX - f':lesliw (v Rei )} < 0 
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(3) v8 < .\- ; O<x ; {K PX - }~esliza (vRd )} > O 

então - ;\·{K PX - F.tesliw (vRct )} < 0 

b) na região R2: l'Rer> o e Fdes/iza( l'Rer) > o 

(4) 0 <.r < l'8 ; x<O ; {K"x-F;1,su:a(vRet)} <0 

então - ,\·{K Px - F,1.,u,., (vRei )} > O 

(5) O<.\- < "n ; O<x<x, ; {K PX - I.;,eslim (vRe/ )} < O 

entãO - i·{K PX - F.tesli:a (v Rei)} > 0 

(6) O< .r < 118 ; x1<x ; {K PX- Fdesliza (vRcl )} > O 

então - ,\·{K Px - F:tesliza (v Rei )} < O 

(7) _\- <O < 118 ; x<O ; {K "x- Fdesli:a (v Rei )} < O 

então - ,\·{K px- F.resli:a (vRer )} < 0 

(8) _\-<O < 118 O<x<x, ; {K p',. - Fdes/i:,, {vRc/ )} < O 

então - i{K PX- F.tesli:a (v Rei)} < 0 

(9) _\" < 0 < I' B x,<x ; {K p-'" - F:tesli:a ( l'Rct )} > 0 

então - i·{K " X - F.tesliw (v Rei )} > O 
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Nas regiões (1), (4), (5) e (9), mostradas na Figura (4.9), o termo (4.22) é 

positivo. Entretanto, uma vez que .\- é limitada, existe um ganho derivativo Kd que 

torna a desigualdade (4.21) válida. Nas demais regiões, o termo (4.22) é sempre 

negativo. Usando (4.15), as derivadas Dini são semi-definida negativas sobre todo o 

espaço de estados. A partir de (4.21) tem-se que V(x,.\-) =0 em um conjunto ele 

pontos no eixo x, quando se tem x2=0. Mas pode-se verificar que a solução não está 

completamente contida neste conjunto e potianto, a origem é um ponto de equilíbrio 

globalmente assintoticamente estável (VIDY ASAGAR, 1978). 

Nas Figuras 4. 1 O a 4 .12 são mostradas a derivada da função Lyapunov para 

três valores diferentes do ganho derivativo, na forma de superfícies, e os seus perfis. 

Na Figura 4.14 é constatado que os valores da derivada ela função Lyapunov são 

negativos ou nulos na região da análise. Nas Figuras 4.13 e 4. 14 são mostradas 

seções transversais em relação a uma das variáveis de estado na superfície que 

representa a derivada da função Lyapunov. 
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Figura4.10 ParaKp= lO; K(FO. 
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4.3 RESULTADOS DA SIMULAÇÃO 

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos das aplicações da estratégia 

de controle, proposta na Seção 4.1, no sistema auto-excitado pelo atrito como já 

descrito. No começo é apresentado um exemplo da forma da força de compensação 

descontínua em função da posição e, a seguir, os casos analisados do controle. Estes 

estão agrupados conforme o objetivo do controle e a lei de controle utilizada, e são 

especificados a seguir: 

l) a origem como posição de equilíbrio, através de uma lei de controle PD; 

2) a origem como posição de equilíbrio, através de uma lei de controle que associa o 

controle PD e a força de compensação descontínua em função da posição; 

3) uma trajetória de posição para o oscilador atingir uma órbita periódica desejada, 

através de uma lei de controle PD sobre o erro de posição; 

4) uma trajetória de posição para o oscilador atingir uma órbita periódica desejada, 

através de uma lei de controle que associa o controle PD sobre o erro de posição e 

a força de compensação descontínua, também em função do erro de posição. 

As respostas caracterizam duas fases do comportamento do sistema analisado: 

no início da simulação, o controle está desligado e após o período inicial é ligado o 

controle. 

4.3.1 Força de Compensação do Atrito 

A força de compensação descontínua atua somente em torno da origem, numa 

faixa [ xL , x H ] definida de acordo. Uma ilustração das amplitudes da força de 

compensação é mostrada na Figura 4.15. Os parâmetros adotados nesse exemplo são: 

Kp=lOOO; faixa de atuação da força descontínua [-O,O I;O,OI]m; I.Fs+l = I.Fs-1 = l2N/kg. 
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A tàixa de atuação é definida em relação aos limites ampliados da posição x, para 

que a força de compensação descontínua seja sempre maior elo que o limite superior 

ela força ele atrito. 
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Posição 

Fignra 4.15 Força de controle descontínua mais proporcional Kp(x+.\·c(x))= KP x+F,.(x). 

4.3.2 Contl'ole de Posição 

Os resultados ela análise do controle de posição, nos quais o objetivo é atingir a 

origem elo espaço de fase, estão divididos em dois conjuntos segundo a estratégia de 

controle utilizada, como indicado a seguir: 

1) lei de controle PD. Os resultados são mostrados na Figura 4. 16. 

2) lei de controle ( 4.9), que associa o termo PD e o termo de compensação 

descontínua, com chaveamento dependente da posição, para o efeito do atrito 

adere-desliza. Os resultados são mostrados na Figura 4.17. 
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Em todos os resultados apresentados nesta seção, foram utilizados: condição 

inicial (x0, 1'0)=(0,0); velocidade da esteira (velocidade de excitação) p8=0,4m/s; força 

de atrito IFs+ I= IFs-1 = 1 ON/kg; I F,; I = I F,; I = 4N/kg; amortecimento vtscoso 

Ç=0,062; tempo de simulação r=lüs e rv"' = Jkjm = 27l' rad/s. 

Ao observar os resultados na Figura 4.16 constata-se que a trajetória do sistema 

converge rapidamente para a vizinhança da origem, mas não atinge essa posição, que 

é o objetivo do controle. No caso do controle PD está presente um erro estacionário 

ele posição. Nos resultados da Figura 4.17 pode ser observada a eficiência da 

compensação que eliminou o erro estacionário de posição produzido pelo estado 

estacionário de deslizamento existente devido ao attito adere-desliza. 
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Figura 4.16 Resposta para posicionamento na origem com controle PD com (xo. l'o)=(O,O); KP=lO; 

K.r=20. 
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Figura 4. 17 Resposta para posicionamento na origem com controle PD mais compensação 

descontínua para o atrito adere-desliza, com (xo. v0)=(U,O); Kp= I O; Kcr=20; 

!xLI = !xH I = O,Olm; jFs+l = jFs-1 = 12N/kg. 
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4.3.3 Controle de Trajetória de Posição 

Os casos analisados estão agrupados conforme o objetivo do controle e a 

estratégia de controle utilizada, e são especificados a seguir: 

I) uma trajetória de posição para o oscilador atingir uma órbita periódica desejada, 

através de uma lei de controle PD sobre o erro de posição e= x - x ctesejacto em 

relação a órbita desejada, com chaveamento dependente do erro de posição. Os 

resultados são mostrados na Figura 4.18. 

2) uma trajetória de posição para o oscilador atingir uma órbita periódica desejada, 

através de uma lei de controle sobre o erro de posição e = x - xdesejado em relação a 

órbita desejada, que associa o controle PD e um termo de compensação 

descontínuo para o efeito do atrito adere-desliza, com chaveamento dependente do 

erro de posição. Os resultados são mostrados na Figuras 4.19. 

Em todos os resultados apresentados, foram utilizados: condição inicial 

(x0, l'o)=(O,O); velocidade da esteira (velocidade de excitação) vB=0,4mfs; força de 

atrito IFs+ I= IFs-1 = I ON/kg; IFct+ I= IF:~- ~ = 4N/kg; amortecimento viscoso Ç=0,062; 

tempo de simulação F lOs e (V,v = ~k/m = 27r rad/s. 

Nos resultados mostrados pode ser observado que as trajetórias do sistema no 

espaço de fase convergem rapidamente para o objetivo do controle, a trajetória de 

posição desejada. Entretanto, no caso do controle PD, Figura 4.18, está presente um 

erro estacionário na trajetória de posição, que é maior na região próxima do modo de 

aderência, na qual a influência do atrito estático é dominante. Nos resultados da 

Figura 4.19 pode ser observada a eficiência da compensação que reduziu o erro 

estacionário da trajetória de posição produzido pelo atrito adere-desliza. 
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Figma 4.19 Resposta pam seguimento de tmjetória com controle PD com compensação descontínun 

para o atrito adere-desliza (Kp= 10; K,r=20; jF; I= l,r.s-1 = 12N/kg; amplitudes e frequência 

da órbitn=(0,2; 0,2rc; rc) ). 
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A seguir, são apresentados os resultados da aplicação da estratégia de controle 

para o caso do sistema não-ideal oscilador-esteira-motor, representado por (2.19). 

4.3.4 Controle do Sistema Não-Ideal 

Os dados do motor são os seguintes Ra=lQ; K,=Ke=0,437; J =0,6594e-3kg.m2
; 

B=0,4494e-3N.m.s/rad; relação da transmissão motor-esteira=O,OOl. Os dados do 

oscilador são: Ç-0,05; m= l,Okg; k=(2nlN/m; ro,v=(2n)rad/s; T=ls; condição inicial 

(x0, v0)=(0;0,4). A tàixa de atuação da força de compensação é jxHI = jxLI = 0,01 m. 

Nos resultados do controle do sistema não-ideal oscilador-esteira-motor, 

mostrados nas Figuras 4.20 a 4.23, pode-se observar que a interação entre o sistema 

não-ideal controlado e o motor não está aparente, a influência do motor nesse caso é 

pequena. 

Nas Figuras 4.23(a) e 4.23(b) são apresentadas duas situações: na primeira, os 

limites da força de compensação são inferiores ao da força de atrito e na segunda, os 

limites são superiores. Esses resultados mostram a atuação da força de compensação 

da força de atrito, principalmente na região ele aderência. 
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Figura 4.20 Caso não-ideal: resposta para posicionamento na origem com controle PD com 

(xa.vo)=(0;0,4); Kp= lO; K.F20. 
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Figura 4.21 Caso não-ideal: resposta para posicionamento na origem com controle PD mais 

compensação descontínua para o atrito adere-desliza, com (x0y 0)=(0;0,4); Kp=lO; 

Kr20; lx H 1 = lx1, I = 0,0 lm; IFs+ I= IFs-1 = 12N/kg_ 
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Figura 4.22 Caso não-ideal: resposta para seguimento de trajetória com controle PD. A linJ1a 

tracejada indica a tnuetória desejada (Kp= lO; Kr20; amplitudes e frequência da 

órbita=(0,2; 0,2n:; n:) ). 



CAPÍTULO 4 - CONTROLE CHAVEADO PARA Cm.IPENSAÇÀO ROBUSTA DO ATRITO ADERE-DESLIZA J J2 

0.3.----------, 

Tempo 

~o:?G .... ·--.... .. 1 

:-<::! '· ) E -05 ....._ 
(]) . ~ 

> 
-1 

-1.5 L--~-~-~-_J 
-0.2 o 0.2 0 .4 0.6 

Deslocamento 

0.3 .-------~---, 

Tempo 

"'0.5~QJ-, 
~ o I 
"O . 
. ü 1\ J 
~ -0.5 '1: ./ 

·1 

-1 .5 '--~-~-~----' 
-02 o 0.2 0.4 0.6 

Deslocamento 

4.23{b) I F: I= jí7; j = 10, lN/kg 

LU.---------. 

"' e 10 
E 
o 

ü 

"' "O 

"' ~ -10 
lL 

-LU L--~-~-~~-.J 

o 100 200 300 400 
Tempo 

~ 0.5 n/ !\ /\ /\ (i 
-~ O 1 \ I ~ I I I 
~ -0.5 \ I ~) \_j í,/ 

·1 

-1.5 L--~-~-~-__J 
o 100 200 300 400 

Tempo 

20 .----------, 

"' e 10 
E 
o 

ü 
QJ 
"O 

ê· -10 o 
lL 

-20 1._-~-~-~-....J 

100 200 300 400 o 
Tempo 

Figura 4.23 Caso não-ideal: resposta para seguimento de trajetória com controle PD com 

compensação descontínua para o atrito adere-desliza, (Kp= lO; Kr20; 

lxHI = lxLI = O,Olm; jí7; j = jFs·j = 9,0N/kg c IO, lN/kg; amplih1des e frequência da 

órbita=(0,2; 0,2n; n) ). 
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4.4 CONCLUSÕES 

Neste capítulo, foi desenvolvida e aplicada uma estratégia de controle robusto 

para compensação do atrito adere-desliza nos sistemas ideal e não-ideaL A estratégia 

de controle foi inspirada no trabalho de SOUTHW ARD et a/. ( 1991 ), que 

compensou o efeito do atrito num problema de posicionamento de um componente 

deslizante, que representava um mecanismo de transmissão de máquina. 

Os resultados obtidos demonstraram a robustez da técnica desenvolvida e 

utilizada, em relação à ince11eza no modelo do atrito diante das características dos 

sistemas ideal e não-ideal auto-excitados. A estabilidade do sistema controlado foi 

verificada através do método de Lyapunov, com uma função de Lyapunov 

descontínua. 

A partir dos resultados, constatou-se que ao atingir a posição desejada no 

sistema auto-excitado, o chaveamento do controlador não cessou e isso foi atribuído 

ao efeito da força de deslizamento. No caso do problema estudado em 

SOUTHW ARD et ai. ( 1991 ), quando se atinge a posição desejada, o chaveamento do 

controlador cessa e o corpo desli zante fica em repouso, pois não existe mecanismo 

de auto-excitação no sistema. 
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Neste capítulo é desenvolvida uma extensão do problema analisado que considera 

um oscilador não-linear e apenas o caso ideal, na seguinte configuração: o oscilador 

interage com uma superficie móvel , representada por uma esteira em velocidade 

constante (velocidade de excitação constante). O sistema oscilante é auto-excitado pelo 

atrito seco, o qual apresenta, no modelo do atrito, os comportamentos do atrito estático e 

do atrito Coulomb. O método analítico de predição de caos homoclínico, de 

A WREJCEWICZ & HOLICKE ( 1999), é aplicado na predição da ocon·ência de 

movimento caótico na análise do sistema mecânico não-linear forçado fracamente. A 

análise está baseada no diagramas de bifurcações e curvas de predição do caos 

homoclínico. Os resultados, para análise, são apresentados segundo os seguintes 

conjuntos: 

1) curvas do crité1io de predição de caos homoclínico de Melnikov; 

2) resultados do movimento adere-desliza do sistema oscilador não-linear-esteira, 

quando o sistema é perturbado por uma excitação externa harmônica, sendo o sistema 

do tipo ideal. Nessa análise verifica-se o aparecimento de caos, o comportamento 

bifurcacional do sistema e a influência das componentes estática e dinâmica do atrito. 
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5.1 INTRODUÇÃO 

A segu1r, é desenvolvida a análise do movimento do oscilador não-linear 

interagindo com uma esteira, que está em movimento. Como a velocidade da esteira 

(velocidade de excitação) é considerada constante, ou seja, é uma função independente 

das variáveis de estado do sistema, tem-se um sistema ideal. O modelo de atrito adotado, 

no contato bloco-esteira, é o descrito no Capítulo 2. A configuração do sistema é 

mostrada na Figura 5.1 (PONTES et ai., 2000c; PONTES et ai., 2000d; PONTES et ai. , 

2001). 

H loco 

vs 

Figura 5. J. Sistema mecânko oscilador não-linear-esteira. 

Para o sistema não perturbado (sistema sem excitação externa f o=O e sem atrito) 

descrito pela equação (2.27), existem três pontos de equilíbrio quando os parâmetros da 

mola não-linear são positivos, ka > O e kb > O: dois centros em (x,.r) = (± ~k)kb ,o) e 

um ponto de sela hiperbólico na origem. Nesse caso, qualquer perturbação pequena pode 

alterar as variedades estáveis e instáveis (órbita homoclínica) do ponto de sela 

hiperbólico. Nesse caso duas situações são possíveis: em uma, as variedades nunca se 

aproximam e na outra, as variedades estáveis e instáveis se interceptam 

transversalmente, sendo os pontos de intercepção chamados de pontos homoclínicos 

transversais. Quando as variedades estáveis e instáveis se interceptam, uma secção de 

Poincaré forma o mapa "Smale's horseshoe" que caracteriza a perda de todas as 

informações das condições iniciais, isto é, o sistema possui uma estrutura fractal, como 
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mostrado na Figura 5.2 (PONTES e/ a/., 2000c; PONTES e/ a/., 2000d; PONTES ela/., 

200 l ). A existência deste mapa indica a impossibilidade de prognóstico sobre a resposta 

do sistema, após transcorrido um longo intervalo de tempo. O surgimento de pontos 

homoclínicos transversais (fronteiras fractais) resulta em bifurcações homoclínicas 

globais com a desintegração ou mudança de atratores e, como consequência, ocorrem 

mudanças globais do fluxo (trajetórias) no espaço de fase. Este comportamento é 

chamado de movimento caótico homoclínico. Através da teoria de Melnikov é possível 

determinar analiticamente limites para o surgimento de pontos homoclínicos transversais 

(ARGYRIS et a/., 1994; THOMPSON & STEWART, 1994; AWREJCEWICZ & 

HOLICKE, 1999). 

O.S 

-0.5 

·1 

-1.5 ~--:-':,----~-::'::--7---='::----'---,-'::-----:'_ 
-2 ·1.5 -1 -0.5 o 0 5 1.5 2 

(a) Oes'o:;rr.H,ta 

0 5 

-0.5 

·1 

·LS '---'::----'---:-'::--7---=''::------'--_..,_--:' 
-2 ·1.5 ·1 ·0.5 o 0 5 1.5 2 

(b) Oest:,orr.u ,to 

Figura 5.2 (a) Plano de fase velocidade-deslocamento; (b) Mapa de Poi.ncaré (fo= 1,4N/kg; v8 =0,4m/s; 

Cl}zf"2rad/s; e 1000 seções de Poincaré). 
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5.2 CRITÉRIO DE PREDIÇÃO DE CAOS HOMOCLÍNICO 

O sistema oscilador não-linear-esteira, mostrado na Figura 5.1, é similar ao 

sistema considerado em A WREJCEWICZ & HOLICKE ( 1999). Os modelo de atrito 

que foram considerados são a diferença entre os sistemas. A característica do atrito 

adotado em A WREJCEWICZ & HOLICKE ( 1999) é o modelo do atrito 

Coulomb-viscoso, o qual não leva em conta o modo de aderência (atrito estático) devido 

ao atrito seco. 

Uma fórmula de predição da ocorrência de caos homoclínico, para o sistema 

representado por (2.25), pode ser obtido através do cálculo da integral de 

-t<fJ 

!v!(t0 ) = f vJt )[F11,;1JvRei ,FR )+ F0 cos(roEt )~t (5.1) 

onde v0 é a velocidade na órbita homoclínica do sistema não pei1urbado (ARGYRIS et 

ai., 1994; NAYFEH & BALACHANDRAN, 1995). 

Seguindo A WREJCEWICZ & HOLICKE ( 1999) obtêm-se, ao fazer a integral de 

Melnikov nula, uma fórmula de predição de caos homoclínico, em termos de alguns dos 

parâmetros de controle do sistema (velocidade de excitação da esteira, amplitude e 

frequência da força de excitação), cuja expressão final não depende da componente de 

atrito estático, porque o termo correspondente da integral é nulo, 

f o = 
(

Jr(UE ) 
Jr(u H sech ~ 

para 
k v <--(1-

B %: (5 .2) 

1 kb 2 - - --v -
4 2k 2 

H 
a 

o para 
k I' > _ _ a _ 

B %: 
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As curvas força de excitação-velocidade da esteira (velocidade de excitação) e 

força de excitação-frequência, .fo(v8 ) ef0(mE), respectivamente, mostradas na Figura 5.2, 

são obtidas usando o critério de Melnikov para o sistema auto-excitado oscilador não

linear-esteira, com os seguintes valores dos parâmetros do sistema: k., = 1; kb = 1; 

me=2 (rad/s); IF::I = IF:;I = 0,3N/kg e iFs+i = iFs-i = 0,4N/kg. O critério prediz que acima 

dessas curvas o caos pode aparecer (ARGYRIS et a/., 1994; NA YFEH & 

BALACHANDRAN, 1995; A WREJCEWICZ & HOLICKE, 1999; PONTES et a/., 

2001). 

1.: ::::::· .. ::J::~.:.:: ::'I:::::::::::: :r:: .~·:_·.,r:::::::::I: .. ::·:: ... :r::·:::·:::J 
' i l : ! l 

~ o.a ············r··· ....... 1 ............. 
1 

............. T·············f··············r-·······. 
LI._ 06 ------~-----~-- ----l-----------7 -------+--------+-- ---- ----

~ j j t l [ 

:: ··········• r ::t••• r•····: ::•••••r : t ••········· 
0o~--0~2---0~4---0~.G~-o~.e--~---,~2--_J1 4 

(a) Curva força de excitação-velocidade da esteira (velocidade de excitação) fo(v8), para rll[F2rad/s. 

····-: ------ ------ ~-- -···· ····-t·· 

~ : : ~ 

f··: • : ·:: ::; _:J:: + ~ ::!: •• i: • 

....... r ............. .... .. , ............ , ........... , 

0o~~o~.5--~---1~.5---L2 ---2~.5--~--_J35 

Fre~lência 

(b) Curva força de excitação-frequênciafo(a>e). para vn=0,4m/s. 

Figura 5.3 Curvas do critério de Melnikov. 
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5.3 INFLUÊNCIA DOS PARÂJVIETROS DE CONTROLE NA OCORRÊNCIA 

DEBWURCAÇÕESECAOS 

Nesta seção, a análise do comportamento do sistema dinâmico, obtido pela solução 

numérica, será desenvolvida através de diagramas de bifurcação, curvas de predição do 

caos homoclínico nos parâmetros de controle, planos de fase e espectros de frequência. 

As faixas dos parâmetros de controle considerada, nas análises, foram em função das 

cmvas obtidas pelo critério de Melnikov. Os resultados mostram o compo1tamento 

bifurcacional do sistema, a ocorrência do caos homoclínico, e uma rota para o caos 

homoclínico. As simulações numéricas foram obtidas usando o Matlab-SimulinkTM da 

Mathworks®. 

A seguir, serão analisadas as influências dos parâmetros de controle do sistema 

sobre as bifurcações . Através do critério de Melnikov, a ocorrência do caos homoclínico 

pode ser predita. Em geral, a variação lenta (processo quase estacionário) de um 

parâmetro de controle do sistema leva, igualmente, a uma modificação lenta (processo 

quase estacionária) do plano de fase de um atrator. Se uma bifurcação local ou global 

ocorrer, aparecerá mudanças qualitativas no comp011amento dinâmico do sistema 

(diferente tipo de atrator). As bifurcações locais levam à mudanças qualitativas locais na 

dinâmica de longo tempo do sistema, em regiões do espaço de fase (ARGYRIS et a/., 

1994; THOMPSON & STEWART, 1994). 

Os diagramas de bifurcações são constmídos através de um conjunto de mapas de 

Poincaré obtidos com a variação de um parâmetro de controle selecionado (P ARKER & 

CHUA, 1989). Os parâmetros de controle considerados aqui são a força de excitação 

(amplitude e frequência) e a velocidade da esteira (velocidade ele excitação). Para os 

parâmetros de controle, amplitude da força de excitação e velocidade da esteira 

(velocidade de excitação), os pontos do mapa de Poincaré foram obtidos para cada 

período da excitação. Enquanto que, para o parâmetro de controle frequência de 

excitação, os pontos do mapa ele Poincaré foram obtidos quando as trajetórias do sistema 

oscilante cmzavam a velocidade zero, no espaço de fase. 
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Na sequência, são mostrados, para os diferentes parâmetros de controle, o 

comportamento bifurcacional do sistema. A ocorrência e não ocorrência do caos 

homoclínico são observadas nos diagramas de bifurcações, como predita pelo critério de 

Melnikov. 

5.3.1 Parâmetro de Controle: Força de Excitação 

A curva força de excitação-velocidade da esteira (velocidade de excitação).fo(vs) 

para v8 =0,4m/s e mLF2rad/s mostram que para valores da amplitude da força de 

excitação .fo acima de O, 7, pode ocorrer o caos (Figura 5.3a). Associado a esta 

verificação, observa-se o caos homoclínico no diagrama de bifurcação da Figura 5.4a, 

para 0,8'9'o<l ,8. 

5.3.2 Uma Rota Pam o Caos 

Uma transição para o caos homoclínico, relativa ao parâmetro de controle 

amplitude da força de excitação, na faixa O, l ~fos l ,8, do sistema com atrito estático e 

Coulomb pode ser obsetvada no diagrama de bifurcação, Figura 5.4a, e no plano de fase 

com o espectro de frequência associado, Figura 5.5, que mostram o comportamento 

bifurcacional do sistema e a transição para o caos homoclínico, respectivamente. 
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Figura 5.4 Diagramas de bifurcações dependentes da amplitude da força harmônica fo [N/kgj para 

vB=0,4m/s e c~2rmVs. 
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Figura 5.5 Rota para o caos homoclínico, na faixa da runplitude da força de excitação O,l :s;.fo:s; l ,8, do 

sistema com atrito estático e Coulomb, para vn=0,4m/s e (OJF2racVs: espectro de frequência 

(obtido diretamente do Simulink© durante a simulação) e plano de fase 

velocidade-deslocamento. 
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5.3.3 Parâmetro de Controle: Velocidade da Esteira (Velocidade de Excitação) 

A curva força de excitação-velocidade da esteira (velocidade de excitação).fo(vs), 

para f rrO, IN/kg e cot=2rad/s, mostra que para velocidade da esteira (velocidade de 

excitação) vs superior a 0,7 pode ocorrer o caos (Figura 5.3a). Em associação a esta 

verificação, observa-se que não ocorre o caos homoclínico através do diagrama de 

bifurcação da Figura 5.6a, em toda a faixa da velocidade da esteira (velocidade de 

excitação). 
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Figura 5.6 Diagramas de bifurcações dependentes da velocidade da esteira (velocidade de excitação) 

vB, [m/s] parafo=O, lN/kg e o_r2racVs. 
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A curva força de excitação-velocidade da esteira (velocidade de excitação) fo(vs) 

para f o= I ,2N/kg e rv~2rad/s, mostra que para qualquer valor da velocidade da esteira 

(velocidade de excitação) v8 pode ocon·er o caos homoclínico (Figura 5.3a). Novamente, 

em associação a esta verificação, o caos homoclínico é observado através do diagrama 

de bifurcação da Figura 5.7a, para O<vB<1,8. 
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2 
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-3 L.._ _ __. __ ___._ _ _ __._ _ _ __._ _ _ _.____J 

o 0.5 1 1 5 2 2.5 
Velocídaoe de Exc~açâo 

5.7(b) apenas atrito Coulomb 

Figura 5.7 Diagramas de bifurcações dependentes da velocidade da esteira (velocidade de excitação) vs, 

[nlls] parafo= l,2N/kg c (tJzF2rad/s. 
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5.3.4 Parâmetro de Controle: Frequência de Excitação 

A curva força de excitação-fi·equência.fo((IJE) para.fõ =0, 1 N/kg e VLF0,4m/s, mostra 

que, para qualquer valor de frequência, não pode ocorrer o caos homoclínico (Figura 

5.3b). Em associação a esta verificação, o caos homoclínico não é observado através do 

diagrama de bifurcação da Figura 5.8a, em toda a faixa de frequência. 

A curva força de excitação-frequência.fo((VE) para/o =0,4N/kg e vn=0,4m/s, mostra 

que, para a faixa de frequência 0,4<(ur: l ,4, pode ocorrer o caos homoclínico (Figura 

5.3b) . Em associação a esta verificação, o caos homoclínico é observado através do 

diagrama de bifurcação da Figura 5.8b, próximo ao valor de frequência (ur 0,6rad/s. 

A curva força de excitação-frequênciafo((ut) parafo =O,SN/kg e VLF0,4m/s, mostra 

que para a faixa de frequência 0,3<(ur: I ,6, pode ocorrer o caos homoclínico (Figura 

5.3b). Em associação a esta verificação, o caos é observ ado através do diagrama de 

bifurcação da Figura 5.8c, na faixa de frequência 0,55<(ur:0,7. 

5.3.5 Escape dos Poços de Potencial 

A curva força de excitação-frequência.fo(mE) para.f0 =0,6N/kg e vn=0,4m/s, mostra 

que, para a faixa de frequência 0,25<rup I ,7, pode ocorrer o caos homoclínico (Figura 

5.3b). Em associação a esta verificação, o caos homoclínico é observado através do 

diagrama de bifurcação da Figura 5.8d, na faixa de frequência 0<(uE<0,3. Além disso, 

outra característica é observada através do diagrama de bifurcação da Figura 5.8d, um 

ponto de escape do poços de potencial é detectado. Este fenômeno é associado ao 

desaparecimento da bacia de atração das soluções limitadas. O contorno (fronteira) da 

bacia de atração separa, nesse caso, as condições iniciais que levam a movimentos 

limitados e ilimitados, tornando-se fractalmente dividida na vizinhança (região) do 

espaço de fase próxima das interseções transversais homoclínicas (NA YFEH & 
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BALACHANDRAN, 1995). Portanto, as condições iniciais, para o conjunto de 

parâmetros adotados, estão localizadas do lado de fora da bacia de atração das soluções 

limitadas. 
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Figura 5.8 Diagramas de bifurcações dependentes dn frequêncin de exci tação (UH rmdls], pam vn=0,4m/s. 
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5.3.6 Comportamento Bifurcacional do Sistema Sem o Atrito Estático 

Para analisar a influência das componentes do atrito seco (atrito estático e 

Coulomb) sobre o compot1amento do sistema, diagramas de bifurcações de dois casos 

foram comparados: um, onde considera-se a existência das duas componentes do atrito 

seco e outro, no qual considera-se apenas a presença do atrito Coulomb, como mostrado 

nas Figuras 5.4, 5.6 e 5.7. 

A comparação entre os diagramas de bifurcações do sistema, relativos ao 

parâmetro de controle amplitude da força de excitação, dos casos com atrito estático e 

Coulomb, Figura 5.4a, e sem o atrito estático (apenas atrito Coulomb), Figura 5.4b, 

mostra que a influência do atrito Coulomb é dominante no surgimento de caos 

homoclínico, em toda a faixa de valores da amplitude da força de excitação indicada 

pelo critério de Melnikov. 

A comparação entre os diagramas de bifurcações do sistema, relativos ao 

parâmetro de controle velocidade da esteira (velocidade de excitação), dos casos com 

atrito estático e Coulomb, Figura 5.7a, e sem o atrito estático (apenas atrito Coulomb), 

Figura 5. 7b, mostra que a influência da associação das componentes do atrito, neste caso 

é dominante no surgimento de caos homoclínico, em valores da velocidade da esteira 

(velocidade de excitação) superiores a v8=0, 7m/s, como indicado pelo critério de 

Melnikov. 

5.4 CONCLUSÕES 

Neste capítulo, foi anali sado um sistema oscilante auto-excitado pelo atrito, o qual 

apresenta, no modelo do atrito, os comportamentos do atrito estático e do atrito 

Coulomb. O método análitico de predição de caos homoclínico, de A WREJCEWICZ & 

HOLICKE (1999), foi aplicado na predição da ocoiTência de movimento caótico na 
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análise do sistema mecânico não-linear forçado fracamente. A análise foi baseada nos 

diagramas de bifurcações e curvas de predição do caos homoclínico. 

A análise do sistema mecânico, com uma força restauradora não-linear e com 

atrito, foi apresentado para o estudo do comportamento bifurcacional das vibrações auto

excitadas. A dinâmica do sistema é caracterizado pela existência de dois poços de 

potencial no plano de fase e exibe comportamentos bifurcacionais e caóticos bastante 

complexos. 

Os resultados principais obtidos foram sobre as vibrações induzidas pelo atrito e o 

critério de Melnikov para predição de caos homoclínico. Os parâmetros de controle do 

sistema que foram considerados são: a força de excitação (amplitude e frequência) e a 

velocidade da esteira (velocidade de excitação), nas faixas indicadas pelo critério de 

Melnikov. 

Os resultados obtidos caracterizaram a ocorrência e a não ocorrência de atratores 

caóticos, em relação as faixas de valores dos parâmetros de controle, como predito pelo 

critério de predição de caos de Melnikov. Uma rota para o caos homoclínico foi 

detectada na faixa O, l ~fo~ l,8 da força de excitação do sistema com a associação das 

componentes de atrito estático e Coulomb. Em complemento, foi observada a influência 

da associação das componentes do atrito na ocorrência de caos homoclínico e detectou

se, também, um escape dos poços de potencial. 

Num trabalho fhturo, o avanço da pesquisa sobre esse problema deve incluir o 

controle de caos. Existem na literatura alguns trabalhos na área de controle de caos e, 

como exemplo, cita-se o livro de FRADKOV & POGROMSKY ( 1998) que propõe 

alguns métodos. 
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Neste trabalho, o objeto de estudo foi um sistema dinâmico, constituído de um 

oscilador, uma superficie em movimento contínuo e um motor. No sistema existem 

duas formas de interação dinâmica: uma auto-excitadora de oscilações adere-desliza 

devido à força de atrito e outra, entre o oscilador e a fonte de energia do sistema. 

Os objetivos do trabalho foram a análise da dinâmica e o controle desse 

sistema auto-excitado, observando as influências do atrito e da interação entre o 

oscilador e a fonte de energia no comportamento do sistema. A escolha dessa 

configuração de sistema foi motivada pela grande equivalência observada entre o seu 

comportamento dinâmico e o comportamento de importantes sistemas de engenharia 

citados anteriormente na introdução. 

Inicialmente, nesta pesquisa, foram desenvolvidos estudos sobre os diferentes 

aspectos do sistema. Estudou-se os mecanismos geradores do fenômeno físico 

denominado de oscilações auto-excitadas e os efeitos dinâmicos na estabilidade de 

funcionamento de máquinas e estruturas, constatando-se que os mecanismos 

auto-excitadores estão relacionados com as não-linearidades do sistema. Em seguida, 

desenvolveu-se um estudo sobre a física do contato e os modelos matemáticos 

existentes do atrito. Esse estudo forneceu a fundamentação para a escolha dos 

modelos de atrito utilizados no trabalho. Sendo o atrito, neste trabalho, o mecanismo 

indutor de oscilações auto-excitadas, desenvolveu-se um estudo sobre as 

caracteristicas do atrito relacionadas com o efeito da auto-excitação. O sistema com 

atrito e interagindo com a fonte de energia foi estudado através de técnicas da 

dinâmica não-linear, procurando detectar os reg1mes estacionários, os 
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comportamentos transientes e caóticos. O aparecimento de caos é um aspecto 

importante da dinâmica desse sistema e um estudo desse fenômeno foi desenvolvido 

identificando e qualificando as causas. Finalmente, uma técnica de controle para 

compensação robusta do atrito adere-desliza foi aplicada, para os objetivos de 

controle de posição e de seguimento de trajetória, que suprimiu as oscilações ou 

eliminou comportamentos caóticos, produzindo pontos de equilíbrio e movimentos 

periódicos. Nessa etapa, também, foi considerada a influência da fonte de energia no 

comp011amento do sistema. 

6.1 Sobre o Oscilador 

O oscilador foi estudado nas formas linear e não-linear do elemento elástico, 

denominado de mola. No caso do oscilador linear foram pesquisados os seguintes 

aspectos: a auto-excitação devido ao atrito que gera oscilações adere-desliza, a 

influência do motor na dinâmica do sistema e a influência do atrito sobre o 

comportamento bifurcacional do sistema. No caso do oscilador não-linear, foram 

pesquisadas as influências da força de excitação (amplitude e frequência), das 

componentes da força de atrito e da velocidade de excitação (velocidade da esteira), 

no compm1amento bifurcacional do sistema e na origem do caos homoclínico. 

Na análise do comportamento do sistema com oscilador linear, foi 

experimentada a aplicação de uma técnica analítica, denominada de método da média 

(NA YFEH, 1981 ), mas chegou-se a conclusão, que no problema em questão devido a 

descontinuidade do atrito, não seria possível aplica-la de forma integral na descrição 

do regime de oscilações adere-desliza. A aplicação do método da média apenas seria 

possível no regime estacionário de oscilações em deslizamento puro. Uma conclusão 

semelhante foi encontrada em THOMSEN ( 1999), onde foram aplicadas técnicas 

analíticas diferenciadas, uma para cada regime do comp011amento do sistema em 

oscilação adere-desliza, ficando os resultados definidos por partes. O método da 

média foi aplicado por THOMSEN (1999), exclusivamente, quando o sistema 

apresentava o regime estacionário de oscilações em deslizamento puro e não durante 

a aderência. 
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6.2 Sobre o Atrito 

Para verificar o compmtamento do sistema, utilizou-se três modelos de atrito: o 

estático mais Coulomb, o estático mais Coulomb suavizado e o estático mais 

Coulomb e viscoso (efeito Stribeck). 

Uma constatação importante, a partir dos resultados obtidos, é a 

interdependência entre o modelo do atrito e o modelo do restante do sistema 

dinâmico. O atrito responde influenciado pela dinâmica do sistema em que está 

inserido, dessa maneira não é possível prever comportamentos de forma 

independente. Tal afirmativa também foi ressaltada no trabalho de revisão de 

BERGER (200 1 ). Dessa constatação fica estabelecido que os modelos de atrito 

sempre devem ser analisados em associação ao sistema dinâmico completo. 

6.3 Sobre a Velocidade de Excitação 

Para o sistema do oscilador linear com modelo de atrito estático mats 

Coulomb, a velocidade de excitação (velocidade da esteira) quando aumentada 

gradativamente, a partir de zero, consegue acelerar o oscilador, em regime de 

oscilações adere-desliza, até atingir um valor limite, a partir do qual o modo 

estacionário será de oscilação ou de repouso em deslizamento puro. Para uma 

velocidade de excitação abaixo do valor limite e mantida constante, o oscilador 

precisa ter uma condição inicial que o coloque na condição de oscilação adere

desliza, caso contrário, ele não entra em regime de oscilações adere-desliza, podendo 

ficar em um modo estacionário de oscilação ou de repouso em deslizamento puro. O 

repouso em deslizamento puro é o equilíbrio dinâmico atingido quando o 

amortecimento do oscilador elimina as oscilações de qualquer natureza, adere-desliza 

ou deslizamento puro. 

6.4 Sobre o Motor 

Para investigar a influência da fonte de energia, representada pelo motor, sobre 

a dinâmica do sistema foram utilizados conjuntos de parâmetros do motor, que 



CAPÍTULO 6 • Cü:\I ENTARIOS E CONCLUSÚES 138 

caracterizaram motores de diferentes potências. Em relação ao motor, também, foi 

adicionada uma malha interna de controle PID para a velocidade do motor. A 

regulação da velocidade do motor não alterou significativamente o compm1amento 

do sistema oscilador-controle de posição e de seguimento de trajetória. 

No sistema não controlado, o comp01iamento caótico apareceu facilmente, 

tendo como efeito dominante o atrito e em menor escala a influência do motor. Esta 

influência está relacionada, com maior intensidade, à existência de oscilações adere

desliza, ou seja, à estabilidade do movimento. 

6.5 Sobre o Controle 

A lei de controle proposta para o sistema auto-excitado pelo atrito combina um 

termo proporcional mais derivativo e um termo descontínuo dependente da posição. 

O termo descontínuo é inspirado na técnica de controle de estrutura variável, para 

compensação robusta do atrito adere-desliza. 

A largura da faixa de atuação escolhida, em torno da posição desejada, para a 

adição do termo descontínuo, define a precisão do posicionamento e o seu 

estreitamento faz o sistema chavear mais frequentemente. 

6.6 Sobre a Robustez do Controle 

Para verificar a robustez do controle em relação ao atrito, utilizou-se três 

modelos de atrito: o estático mais Coulomb, o estático mais Coulomb suavizado e o 

estático mais Coulomb e viscoso (efeito Stribeck). 

O controle de compensação do atrito atingiu seu objetivo para diferentes 

amplitudes e formas do atrito. Além dos diferentes modelos de atrito, a incerteza nos 

parâmetros do modelo do atrito, como por exemplo, no valor do atrito estático Fs, foi 

compensada robustamente pelo controle. 

A estabilidade do sistema controlado foi verificada através do método de 

Lyapunov, com funções de Lyapunov descontínuas. 
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6. 7 Perspectivas de Trabalhos Futuros 

A partir das investigações realizadas e dos resultados obtidos foi estmturado 

um ferramenta) que irá possibilitar a continuação de novas pesquisas sobre o tema, 

em um estágio mais avançado do que aquele iniciado na proposta desta tese. Em 

relação aos tópicos de trabalhos futuros sobre o tema podem ser citados os seguintes: 

I) avaliação da influência de modelos de atrito mais complexos; 

2) avaliação da dinâmica do sistema interagindo com fontes de energia de outras 

características; 

3) avaliação de sistemas auto-excitados com maior número de graus de liberdade; 

4) aplicação de outras estratégias de controle, considerando outros métodos 

baseados em funções de Lyapunov, como aquelas apresentadas em KHALIL 

( 1996): o reprojeto Lyapunov; a técnica de retrorecursão; o controle de modo de 

deslizamento (sliding mode contra!) (UTKTN, 1978; ZTNOBER, 1990) a partir do 

reprojeto Lyapunov e da técnica de retrorecursão; e finalmente, o projeto de 

controle adaptativo com o método de Lyapunov (KRISTIC et a/., 1995); 

5) verificações experimentais em protótipos dos sistemas auto-excitados, visando a 

validação dos estudos para aplicação no projeto dos sistemas de engenharia; 

6) estudo de técnicas de controle de caos para o sistema oscilador não-linear, 

analisado no Capítulo 5, tais como, as apresentadas em FRADKOV & 

POGROMSKY ( 1998), que são baseadas nos conceitos da função de Lyapunov e 

passividade, no mapa de Poincaré e no método do gradiente de velocidade. Os 

objetivos de controle incluem a excitação ou supressão de oscilações, visando a 

transformação dos modos das oscilações de caóticas para periódicas e o contrário, 

ou a sincronização. Os teoremas propostos em FRADKOV & POGROMSKY 

( 1998) estabelecem critérios de estabilidade do sistema, desempenho e robustez 

sob perturbações. 
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APÊNDICE A- CARACTERÍSTICAS E MODELO DO MOTOR CC 

O motor CC (isto é, motor alimentado por cotTente contínua) é um atuador que 

conve1ie energia elétrica em energia mecânica rotacional. A maior parte do torque 

gerado no rotor (armadura) do motor está disponível para acionamento de uma carga 

externa. Os motores CC são largamente usados em aplicações de controle, por causa 

das propiiedades do alto torque, da controlabilidade de velocidade em grande faixa, 

da característica torque-velocidade bem comportada e da adaptabilidade a vários 

tipos de métodos de controle. O motor CC possui uma família de curvas 

características estáticas, sendo cada uma associada a uma potência e definida através 

da variação de um parâmetro de regulação ou controle do motor. A forma de 

regulação, mais usual, é a variação de tensão aplicada aos terminais do motor, a qual 

controla a velocidade de rotação. 
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Segundo DORF & BISHOP ( 1997), o motor CC controlado pela armadura 

utiliza uma con-ente de campo constante e a relação eletro-mecânica do torque 

magnético desenvolvido pelo motor é dada por 

onde 

T = K I m m ,, 

Km é a constante de torque do motor, 

Ia é a corrente de armadura e 

T111 é o torque magnético (ou motriz) desenvolvido pelo motor. 

(A. I) 

A corrente de armadura está relacionada a tensão de entrada Va aplicada na 

armadura como a seguir 

onde 

11 -(R I l d/") Jl a- a a+ Ja + b 
dt 

Vb é a tensão relativa a força contra-eletromotriz, 

Ra é a resistência elétrica do motor e 

La é a indutância do motor. 

(A.2) 

A tensão relativa a força contra-eletromotriz T~ é proporcional a velocidade 

angular do motor e é expressada como 

onde 

Kb é a constante da tensão elétrica do motor e 

OJ = dOjdt é a velocidade angular do motor. 

Substituindo as equações (A. I) e (A.3) em (A.2), obtém-se a seguinte 

expressão 

v - K OJ =( Ra Jr +(~JdT," 
a b K "' K dt 

,\1 AI 

(A.3) 

(A.4) 
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A equação (A.4) relaciona as seguintes grandezas: a velocidade angular do 

motor, a tensão elétrica aplicada, o torque magnético e a variação do torque. 

Em regime estacionário, a variação do torque é zero e a equação (A.4) é 

reduzida para 

( Ro )r = V - K ro K m o b 
.11 

(A.5) 

Observe na equação (A.S), que se a tensão aplicada Va for mantida constante, 

ocon·e uma relação linear entre o torque magnético ~~~ e a velocidade angular do 

motor ro, na forma 

(A.6) 

Os parâmetros c1 e c2 são as constantes da relação linear. Dessa relação, as curvas 

características estáticas do motor definem dois casos extremos, um para velocidade 

angular nula e um para torque nulo, como a seguir 

(A.7) 

v 
T = O => ro = ro = ___E_ 

m O K 
b 

(A.8) 

Fi6'11HI A. I Cllrvas camcterísticas estáticas do motor CC. 
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A partir da equação (A.2) e usando a notação da transformada de Laplace, a 

conente de armadura é expressada por 

(A.9) 

O torque magnético ou motriz T,,(.s) é igual a soma do torque enviado para as 

cargas interna e externa, sendo esta relação expressada por 

1~11 (s) = T,_ (s) + TEixo(s) (A. I O) 

onde 

T L(s) é o torque mecânico da carga interna 

T Ei:-.:o(s) é o torque mecânico da carga externa (no eixo do motor). 

O torque mecânico da carga interna incluindo inércia rotativa e amortecimento 

viscoso é expressado da seguinte forma 

(A. li) 

A partir das equações (A. I O) e (A. li) pode-se escrever o torque mecânico da 

carga interna como 

(A.12) 

Usando as equações (A. I), (A.9) e (A. 12), obtém-se a função de transferência 

(com Tmxo(s)=O) 

K, 
= s(s2 + 2Çco,s + co,~ ) 

(A.13) 



APENDICE A- CARACTERÍSTICAS E ~IODELO DO ~ !OTOR CC 153 

Em alguns motores CC a constante de tempo da armadura, Ta = La/ Ra é 

desprezada e a função de transferência torna-se 

(A.J4) 

onde a constante de tempo equivalente é 

(AIS) 

É interessante notar que Km é igual a Kb. Esta igualdade pode ser mostrada 

através da operação do motor em estado estacionário e do balanço de energia quando 

a resistência elétrica do rotor é desprezada. A potência de entrada para o rotor é 

(Kbro Ya, e a potência enviada ao eixo é Tro. Na condição de estado estacionário, a 

potência de entrada é igual a potência enviada ao eixo de maneira que (Kbro )ia = Tw . 

Além disso, de T,, = K,I a , o que estabelece a igualdade Kb = K, . 

Carga Externa 
T Etxo(S) 

.---K-.. --, Tm(s) -l 
R0 +L0 S + Js+b 

Velocidélde 
ú)(S) 

Figurél A.2 Diélgrmnél de bloco do modelo do motor CC controlado pela annéldura. 

A seguir, são apresentadas as constantes de tempo do motor CC. 
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Constantes de Tempo do Motor CC 

As constantes de tempo definidas para esse modelo de motor CC são as 

seguintes (OLIVEIRA et a/., 2001, F1TZGERALD e/ a/., 1975): 

r" = La constante de tempo elétrico 
R a 

JRa 
r = constante de tempo mecânico ou inercial 
"' K K b 111 

rb = J constante de tempo de amortecimento 
B 

Exemplos de Esuecificacões de Motores CC 

Segundo DORF & BISHOP ( 1997), as constantes típicas de um motor CC, 

com potência de saída máxima de 1/4 HP (ou 187W), são: 

Constante de torque magnético K 111 = 0,050 N.m/ A 

Inércia do Rotor J = 0,001 N.m.s2/rad ou [kg.m2
] 

Constante de tempo elétrico = I ms 

Constante de tempo mecânico = 1 OOms 

Os valores dos parâmetros do motor utilizado como referência são: 

Ra= 5,25 Q 

Kb= 0,437V.s/rad 

La= O 

J= 0,001256 N.m.s2/rad ou [kg.m2
] 

B= 0,000856 N.m.s/racl 

Km= 0,437 N.m/A 
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Tabela A l Dados da Placa de Identificação do Motor CC 

Potência= 750 watts 

Torque máximo = 2 N.m 

Vacmax> = 170 volts 

la(max) = 4,4 amperes 

CO(max)= 377 racl/s (ou 3600rpm) (sem carga externa) 

Escolha dos Parâmetros do Motor para Diferentes Caractei'Ísticas 

Para modelar diferentes características de potência e/ou torque do motor CC 

utilizado, deve ser adotado um procedimento de determinação apropriada dos 

parâmetros do motor. O parâmetro de referência inicial é a resistência da armadura 

Ra. As constantes de torque Km e elétrica Kb caracterizam a eficiência do motor. O 

momento de inércia do rotor J e o amOitecimento viscoso interno do motor B são 

parâmetros que caracterizam o comportamento mecânico da patte interna do motor. 

Esses parâmetros estão interrelacionados através das constantes de tempo do motor. 

Dessa forma, inicialmente, especificando a resistência de armadura, e fixando os 

valores das constantes de torque e elétrica, determina-se os parâmetros mecânicos de 

inércia e am01tecimento para manter proporcionais os comportamentos dos motores 

com diferentes características de potência e torque. 

Assumindo valores para a resistência de armadura, para a constante de tempo 

mecânico e para as constantes de torque e elétrica, determina-se o momento de 

inércia, através da seguinte expressão 

J = TJKbK,) 
R a 

Em seguida, assumindo uma constante de tempo de amortecimento e o valor 

determinado do momento de inércia, determina-se o amortecimento viscoso através 

da seguinte expressão 
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Dessa forma, obtém-se os valores de momento de inércia e amo11ecimento 

viscoso, conseguindo manter a proporcionalidade das características entre os motores 

utilizados. 

Procedimento de Caracterização dos Motores 

Para caracterizar as características dos motores e manter a proporcionalidade, 

deve-se seguir o seguinte procedimento: 

l) Para um dado valor da resistência da armadura Ra, coloque o motor 

operando sem carga e aplique uma tensão de alimentação Va, quando estabilizar, 

verifica a corrente la e a velocidade angular (IJ(Iua"\)- Então, através do produto do valor 

da tensão de alimentação pelo valor da corrente, determina-se a potência produzida 

pelo motor em vazio, P = V,J a . 

2) Em seguida, partindo da operação do motor sem carga, acrescente carga 

(torque resistente externo) gradativamente, até conseguir uma redução de 15% na 

velocidade angular do motor, o que representa o escorregamento usual de um motor. 

Quando atingir a redução de velocidade desejada, verifica-se a corrente e o torque 

resistente máximo que pode ser aplicado. Com esses valores pode-se verificar a 

potência produzida pelo motor, P = Val a, e a potência mecânica máxima disponível 

no eixo do motor, P.uec = T(V . 

Exemplo de Caracterização dos Modelos dos Motores 

Os valores das constantes de tempo do motor CC utilizado são: 

L JR 
T = - " = Ü S T = a = 0,034529 S (~34ms) 

a R "' K K 
a b n1 

.! 
Tb = - = 1,46729 S 

B 
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As Tabelas A.2 e A.3 mostram os valores da simulação dos motores com 

comportamento proporcional, sendo o número 2 o utilizado como referência. 

Tabela A.2 Valores da operação em vazio ( Vo= l70V). 

Motor R ri J H la (U(mm) pl'{IZiO 

I 1,0 6,5939E-3 4,4939E-3 3,930 380,02 668,10 

2 2,5 2,638E-3 1,798E-3 1,583 379,96 269, 11 

3 5,25 1,256E-3 8,5úE-4 0,7463 380,037 127,04 L 

4 lO 6,5939E-4 4,4939E-4 0,3919 380,049 66,623 

5 100 6,5939E-5 4,4939E-5 0,04083 379,67 6,941 

6 1 000 ú,5939E-ú 4,4939E-ú 0,00393 1 380,02 0,66827 

7 10 000 ú,5939E-7 4,4939E-7 0,000431 379, 15 0,07327 

8 100 000 ú,5939E-8 4,4939E-8 7.927e-5 370 0,01347 

Tabela A.3 Valores da operação em carga máxima ( Va= l70V). 

Motor R a l a T (I) Pmagnética F mecânica 

l 1,0 26,22 10 329,00 4457,40 3290,00 

2 2,5 10,52 4 328,85 1778,40 1315,40 

3 5.25 5,217 2 326,342 886,89 652,68 

4 lO 2,749 1,048 326,120 467,33 341,773 

5 100 0,2629 0,1 328,84 44,693 32,884 

6 l 000 0,02612 0,01 329,25 4,4404 3,2925 

7 10 000 0,002586 0,001 329,83 0,43962 0,32983 

8 100 000 0,000276 0,00011 330,00 0,04692 0,0363 
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APÊNDICE B- ATRITO EM MÁQUINAS 

O fenômeno físico atrito está presente em todas as máquinas que incorporam 

partes com movimento relativo. Embora, o atrito possa ser uma propriedade 

desejável, como no caso de freios, ele é geralmente fonte de dificuldades 

operacionais em alguns sistemas de servo controle, pois pode induzir instabilidades. 

A tribologia, primordialmente, é a ciência da mecânica do contato (dinâmica 

friccionai), ou seja, o conhecimento dos processos físicos do contato deslizante em 

componentes de máquinas, tais como: mancais, elementos de transmissão, escovas, 

selos mecânicos (vedações), etc. Na tribologia, também, são considerados os 

aspectos dos mecanismos de desgaste, do tempo de vida, da área de contato 

verdadeira, dos processos de lubrificação, das relações entre os atritos, das 

propriedades químicas e físicas das superfícies. A dinâmica friccionai (do atrito) é de 

fundamental interesse para os engenheiros de controle (ARMSTRONG

HÉLOUVRY, 1994; FEENY, 1998, IBRAHJM, 1994). 

Modelos do Atl'ito 

As investigações dentro do campo de controle devem considerar 

adequadamente modelos do atrito disponíveis de trabalhos experimentais e teóricos 

da tribologia. As ferramentas da teoria da estabilidade, do controle não-linear, da 

identificação de sistemas não-lineares, de controle adaptativo são bem desenvolvidas, 

mas muitas investigações ainda são baseadas nos modelos de Leonardo Da Vinci ou 
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da física elementar. Dessa forma, as ferramentas de análise capazes de predizer a 

oconência de oscilações adere-desliza e outros compot1amentos friccionais podem 

não ser plenamente confiáveis. Dentro da tribologia existe amplo entendimento da 

dinâmica friccionai do contato lubrificado metal-metal, enquanto que o mais 

complexo modelo de atrito no contato seco utilizado é o que considera a lei do atrito 

de Coulomb mais a lei do atrito estático de Leonardo Da Vinci, conforme mostrado 

na Figura B.l (IBRAHIM, 1994). 

F(v) 

(a) Atrito Coulomb 

Limite do A trito Estático 

No atrito Coulomb ocorre 
apenas mudança no sentido da 
força de atrito 

1' 

/ Valor do Atrito Coulomb 

(b) Atrito estático + Atrito Coulomb 

Figura B.l Modelos da lisica elementar para o atrito no contato seco. 

Quando os métodos de controle por realimentação são aplicados a corpos em 

movimento, o atrito é inevitável dentre as forças principais do movimento. Por este 

fato, na engenharia de controle são investigadas as contribuições do atrito nas forças 

do movimento, quando estuda-se a dinâmica de multi-corpos, a aero ou fluido

dinâmica. Mas, a contribuição às forças do movimento devido ao atrito são 
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rrequentemente estudadas com modelos simples, similares àqueles empregados por 

Leonardo Da Vinci. O grande esforço da área de tribologia para entender esse 

fenômeno, tem sido motivado pelo consumo de energia devido ao atrito e a falhas de 

equipamentos devido a desgaste e que representam uma parcela considerável de toda 

a economia moderna. 

O controle por realimentação é frequentemente aplicado em sistemas 

mecânicos que envolvem contato metal-metal com graxa ou óleo lubrificante. As 

especificações de fabricação ou desempenho motivam a escolha de metais para os 

componentes de trabalho e as especificações de tempo de vida em serviço motivam o 

uso de fluidos lubrificantes. Estudos especializados em tribologia propõem outras 

combinações de materiais de engenharia, tais como plásticos sobre metal e 

lubrificação a seco e contatos elétricos. 

O modelo clássico de força de atrito proporcional à carga normal , opondo ao 

movimento, independente da área de contato é conhecido como modelo de Leonardo 

Da Vinci, e permaneceu obscuro por séculos. Em 1965, Rabinowicz argumenta que 

os primeiros estudos científicos do atrito apareceram após a fonnulação da primeira 

lei de Newton em 1687 e a concepção moderna de força . A idéia de Da Vinci em 

1519 sobre a natureza das forças, na qual o atrito era um exemplo de força , fornece 

uma fascinante compreensão dos problemas da filosofia natural pré-Newtonianas. 

O modelo do atrito de Da Vinci foi redescoberto por Amontons em 1699 e 

desenvolvido por Coulomb em 1785. Amontons afirmava que o atrito é independente 

da área de contato (segunda lei de Da Vinci), o que já tinha sido verificado por Da 

Vinci . Morin em 1833 introduziu a idéia de atrito estático e Reynolds em 1866 

introduziu a equação do fluxo de fluido viscoso, completando o modelo de atrito que 

é o mais utilizado em engenharia: o modelo de atrito estático + Coulomb + viscoso, 

como mostrado na Figura B .2. 
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(a) Atrito Coulomb +Atrito viscoso 

Limite do Atrito Estático 

Inclinação posilil'a devido 
ao atrito viscoso 

v 

(b) Atrito estático + Atrito Coulomb + Atrito viscoso 

v 
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(c) Atrito viscoso negativo+ Atrito Coulomb + Atrito Viscoso (efeito Stribeck) 

Figura 8 .2 Outros modelos de atrito. 
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A Tribologia do Atrito de Máquinas 

A maioria das máquinas servo-controladas são lubrificadas com óleo ou graxa. 

Esses lubrificantes são empregados porque eles fornecem uma barreira fluida entre as 

partes metálicas em deslizamento mudando a interação de atrito seco para atrito 

viscoso e assim, reduzindo drasticamente o desgaste. A barreira de fluido pode ser 

mantida através de lubrificação forçada sob pressão dentro da intetface de carga do 

mancai , esta técnica é denominada de lubrificação hidrostática e exige complexos 

mecanismos, não sendo possível sua aplicação em muitos tipos de transmissões e 

mancais. A técnica mais comum de lubrificação é a hidrodinâmica, na qual o 

lubrificante é impelido para a interface de carga através do movimento das partes. A 

lubrificação hidrodinâmica apresenta simples implementação, requerendo apenas um 

caminho do óleo ou graxa ou talvez um jato (spray) de fluido. Entretanto, esta 

técnica sofre limitações por não manter o filme de fluido quando opera em 

velocidades inferiores a uma velocidade crítica (mínima). Abaixo dessa velocidade 

crítica ocorre contato sólido-sólido. 

Para entender a tribologia das superficies de engenharia é necessário considerar 

a topografia da superfície. Os primeiros modelos do atrito falhavam porque a 

topografia das superfícies não eram compreendidas. As interações na superfície de 

contato são analisadas considerando os pequenos contatos progressivamente. Na 

Figura B.3 um contato elo tipo conforme (conformai) é mostrado, onde a parte A 

repousa na pat1e B. Em tais contatos, a área aparente do contato é determinada pela 

dimensão das pm1es. 
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Superfície B 

Contato C01úorme 

Superfície A 

Tcnsi'io proporcional a (Força/ Área) 

Área de contato proporcional as 
dimensões 

II/I 

Figma B.3 Contato cotúorme. Exemplos: guias de máquinas c mancais. 
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Partes que não se encaixam perfeitamente, isto é, existe diferença no raio de 

curvatura, apresentam contato não conforme ou Hertziano (nonconformal), como 

mostrado na Figura B.3. Esses contatos são denominados de pontos ou linhas de 

contato, o que é uma idealização. Na realidade, as partes se deformam para criar uma 

área de contato aparente, uma área que aumenta com o aumento da carga. 

Contato não C01úonne 

Superfície B 

10-3 m, Aço típico 

Contato Ideal: 
ponto ou linJm 
com área zero 

Área de Con~ ~ 
proporcional a Carga 

c a Resistência do Material 

Figura B.4 Contato não conforme. Exemplos: contato no rolamento de rolos e contato entre os dentes 

de engrenagens. 
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A tensão encontrada em contatos conforme entre pa11es de aço são raramente 

maiores do que 7MPa (7MPa= 1 OOOpsi), enquanto que em contato não conforme o 

pico de tensão pode ser l 00 vezes maior. Uma tensão de 700MPa é maior do que o 

limite de resistência ao escoamento de muitos tipos de aço. Valores dessa ordem na 

tensão do contato Hertziano são possíveis porque a tensão é compressiva. Superfícies 

cristalinas, mesmo aparentemente superfícies suaves, são microscopicamente rugosas 

(ásperas). As características protuberantes das superficies de contato são chamadas 

de asperezas e o contato verdadeiro ocone em pontos onde as asperezas tocam-se, 

como mostrado na Figura B .S. Desta forma, a área verdadeira é muito menor do que 

a área aparente do contato. Sobre uma grande variedade de materiais de engenharia, 

as asperezas apresentam faixas de inclinação de O a 25 graus e estão concentradas na 

banda de 5 a 1 O graus. 

Contato verdadeiro entre superficies de engenJmria 

Filme lubrificante ( 10"7m) 

~ 
Região de Contato verdadeira 

~---- Largura da junção (l0-5m, Aço) 

Figura 8 .5 Contato parte-parte ocorre nas asperezas, os pequenos caracteres superficiais. 

Quando as asperezas estão em contato, a capacidade de carga local é 

determinada através da resistência dos materiais. As asperezas deformam-se para 

gerar a área de contato necessária para suportar a carga total. Como uma primeira 

aproximação, pode-se considerar a tensão local em uma junção de asperezas como 

sendo proporcional ao limite de resistência ao escoamento do material. A área de 

contato, por outro lado, é diretamente proporcional à carga total. Como uma regra 

prática, a área de contato verdadeira, A, é dada por A= W/3 Y, onde W é a carga e Y é 

o limite de resistência ao escoamento do material. A tensão de contato em uma 

aspereza é adotada, por regra prática, como sendo três vezes o limite de resistência 

ao escoamento do material. Quando em contato não conforme, a tensão maior do que 
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o limite de resistência ao escoamento é possível porque as asperezas estão sob 

compressão. 

O atrito é proporcional à resistência ao cisalhamento das junções de asperezas. 

Quando a carga cresce, a área da junção cresce, mas a resistência ao cisalhamento 

(medida por unidade de área) permanece constante. Desta forma, o atrito é 

proporcional à carga. Se superficies verdadeiramente limpas são colocadas em 

contato, a resistência ao cisalhamento da junção (açao do atrito) pode ser maior do 

que a resistência ao cisalhamento do material e o coeficiente de atrito pode ser muito 

maior do que o valor unitário. Felizmente para operação de máquinas, a obtenção de 

superficies verdadeiramente limpas é algo praticamente impossível. Mesmo na 

ausência de lubrificantes, filmes de óxidos formam-se na superficie do aço e de outro 

materiais de engenharia produzindo uma camada limite. Na presença de 

lubrificantes, aditivos para o óleo reagem com a superfície formando a camada 

limite. Os aditivos de camada limite são formulados para controlar o atrito e desgaste 

das superficies. A camada limite é um sólido e a maior parte do cisalhamento ocorre 

nesse filme. Se a camada limite tem baixa resistência ao cisalhamento, o atrito será 

baixo e se ela tem boa adesão à superficie e pode ser preenchida de óleo, o desgaste 

será reduzido. A espessura da camada limite varia da espessura de uns poucos 

átomos a fração de um microm. Como sugere a Figura B.S, um décimo de um 

microm é uma espessura típica da camada limite formada por aditivos lubrificantes 

de óleos industriais. Note que essa espessura é duas ordens de grandeza menor que a 

dimensão típica da aspereza das junções no material metálico aço. 

O Atrito como Função da Velocidade: Quatro Regimes Dinâmicos 

Existem quatro regimes de lubrificação em um sistema com qraxa ou óleo: 

atrito estático, camada lubrificante, lubrificação fluida parcial e lubrificação fluida 

completa. Desses quatro regimes cada um contribui para a dinâmica que um 

controlador apresenta quando a máquina acelera a pat1ir da velocidade zero. Na 

Figura B.6 é mostrado a curva do efeito Stribeck juntamente com os três regimes do 
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movimento lubrificado. A característica interessante do regime I, atrito estático, é 

que o mesmo não é dependente da velocidade. 

Regime I (Sem deslizamento vRr~=O) 
Deformação Elástica 

I 
I 
I 
I 

Regime IV 
Lubrificação Fluida Completa 

Regime 11 I 
Lubrificação por Camada 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Regime lil 
Lubrificação Fluill11 Parci11l 

I 
I 
I 

Velocidade de Deslizamento ~ 

Figura 8.6. Ctm'a do efeito Stribeck generalizada mostrando o atrito como uma função da velocidade 

para a faixa de baixa velocidade. 

O primeiro regime: atrito estático e deslocamento pré-deslizamento 

Na Figura B.5 é mostrado o contato que ocorre nas junções das asperezas. Do 

ponto de vista de controle, estas junções têm dois comp011amentos importantes: elas 

deformam elasticamente, produzindo um deslocamento pré-deslizamento e ambas, 

camadas limites e asperezas deformam plasticamente, produzindo a elevação do 

atlito estático. Assume-se frequentemente quando se estuda o atrito que não existe 

movimento durante o atrito estático, o qual é denominado de regime de não 

movimento sem deslizamento. Mas, em máquinas é bem conhecido que os contatos 

são t1exíveis em ambas direções, normal e tangencial. Dahl ( 1968) estudou 

experimentalmente o atrito em mancais de rolamento para pequenas rotações e 

concluiu que para pequenos movimentos, uma junção em atrito estático comporta-se 

como uma mola e considerou as implicações para o controle. Existe um 

deslocamento (deslocamento pré-deslizamento) o qual é aproximadamente uma 

função linear da força aplicada, até que uma força crítica seja atingida, na qual ocorre 

uma transição brusca no regime do movimento (breakaway). A elasticidade das 

asperezas é representada esquematicamente na Figura B.7. 
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Superficie A 

Junções Asperezas Idealizadas 

~ 

Superficie B 

Figura 8.7. Contato idealizado entre superficies de engenharia em atrito estático. As asperezas do 

contato comportam-se como molas. 

Quando as forças são aplicadas, as asperezas deformam-se, como mostrado 

esquematicamente na Figura B.8, mas recuperam quando a força é removida, como 

em uma mola. Neste regime, a força tangencial é representada por 

(1) 

onde Fr é a força tangencial, kr é a rigidez tangencial no contato e x é o 

deslocamento a partir da posição de equilíbrio. Fr e x referem-se à força e ao 

deslocamento no contato antes do deslizamento começar, como indicado nas Figuras 

B.8 e B.9. Quando a força aplicada excede a força requerida para a transição brusca, 

a junção rompe (na camada limite, se presente) e o deslizamento verdadeiro começa, 

como mostrado esquematicamente na Figura B.9. 

Força < Limite do Atrito Estático (Brcak-away) 
Deslocamento pré-deslizamento é proporcional a força (5xl0-6m máximo típico) 

Superficie A 

Superficie B ////11 
Figura 8.8. Deformação da aspereza sob a força aplicada, deslocamento pré-deslizamento. 
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O atrito estático não é uma força de atrito verdadeira, pois o atrito estático não 

é nem dissipativo e nem é uma consequência do deslizamento, isto é, ele é apenas 

uma força restritiva ao movimento, ou seja uma força tangencial no contato. 

Força ~ Limite do Atrito Estútico (Brcak-away) 

Superficie A 

Limite (Break-away) 

Superfície B ////11 
Figura 8 .9 Na transiç<1o bntsca do regime do movimento (breakaway) ocorre o começo do verdadeiro 

deslizamento. 

A rigidez tangencial no contato, kr, é uma função da geometria da aspereza, da 

elasticidade do material e da força normal aplicada. Note que a rigidez tangencial no 

contato devido ao deslocamento pré-deslizamento é completamente diferente (e pode 

ser substancialmente menor do que) da rigidez da própria máquina, isto é, na análise 

do atrito, as asperezas são consideradas deformáveis enquanto que a máquina é 

considerada como rígida. Quando a força normal está variando, o comportamento 

pode ser completamente complexo, porque a força normal , a rigidez normal e a 

rigidez tangencial são não-lineares, sendo funções de interação elo deslocamento 

normal. Para primeira aproximação, o deslocamento de transição brusca (breakaway) 

é adotado como sendo constante e a rigidez é então dada por: 

F 
k - b 1'- -

.xb 
(2) 

onde Fb é a força de transição brusca (breakaway) e xb é a deformação máxima das 

asperezas antes da transição brusca (breakaway). Se a força normal está variando e o 



'· 

APÉNDICE I3- ATRlTO E:-.1 :-.IJÍ.QUINAS 170 

coeficiente de atrito estático é aproximadamente constante, então kr torna-se 

proporcional à força normal. 

O deslocamento de transição brusca (breakaway) pode ser medido em materiais 

de engenharia, a transição brusca é observada através das deflexões na ordem de 2-5 

microns em junções de aço. Mas, por outro lado, grandes deslocamentos podem ser 

observados em um mecanismo. Como por exemplo, em um rôbo com controle por 

realimentação, onde os microns do movimento nos dentes de uma engrenagem são 

amplificados para milímetros através da alavanca representada pelo braço do rôbo. 

O deslocamento pré-deslizamento tem sido amplamente estudado pela 

comunidade mecânica sendo, algumas vezes, denominado de micro-deslizamento 

(micro-slip). A transição do contato elástico para o deslizamento não é simples. O 

deslizamento é observado que se origina primeiro no contorno de um região de 

contato e propaga-se em direção ao centro. Assim, não existe transição abrupta para 

o deslizamento. O deslocamento pré-deslizamento é um fenômeno de interesse da 

comunidade de controle em aplicações de posicionamento de extrema alta precisão, 

em dinâmica e em simulação. Outro aspecto também importante é a determinação da 

não existência de descontinuidades no atrito como uma função do tempo. 
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O segundo regime: lubrificação de contorno 

No segundo regime, aquele de baixa velocidade de deslizamento onde a 

lubrificação fluida não é importante, a velocidade não é adequada para a formação do 

filme de fluido entre as superflcies. Como descrito, a camada limite serve como 

lubrificação. A camada limite deve ser sólida para que seja mantida sob a tensão de 

contato, mas a baixa resistência ao cisalhamento reduz o atrito. Na Figura B.l O o 

deslizamento na lubrificação de contorno é mostrado. Por causa da existência do 

contato sólido-sólido, existe cisalhamento na camada lubrificante. Por isto a 

lubrificação de contorno é um processo de cisalhamento em um sólido, sendo 

frequentemente considerado que o atrito na lubrificação de contorno é maior do que 

para lubrificação fluida, ou seja, os regimes denominados de três (lll) ou quatro (IV). 

Certos lubrificantes de contorno reduzem o atrito estático a níveis inferiores ao atrito 

Coulomb e eliminam totalmente o movimento adere-desliza (stick-slip). 

Filme lubrificante (10"7m) 

~ 

Cisalhamento oco1Te na camada lub1ificantc. 
A resistência da camada determina o atrito. 

Deslizamento 

Figura 8.10. Lubrificação de contorno, regime li da curva Stribeck. 
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O terceiro regime: lubrificação fluida narcial 

O processo de enchimento de lubrificante na zona de contato, através do 

movimento, é mostrado na Figura B.ll. O lubrificante é trazido para a região da 

carga de contato através do movimento, de deslizamento ou ele rolamento. Um 

quantidade de lubrificante é expelida pela elevação de pressão devido a carga, mas a 

viscosidade evita que todo o lubrificante escape e assim um filme de fluido 

lubrificante é formado. 

Superfície B 

Movimento de Deslizamento ou 
Rolamento 

Lubrificante introduzido 
pelo movimento 

' .. ~ . ' .. . .. 

Figura B.ll O movimento introduz o fluido lubrificante na zona de contato. 

O processo de enchimento é dominado pela interação da viscosidade do 

lubrificante, da velocidade e da geometria do contato. Quanto maior a viscosidade ou 

a velocidade do movimento, maior será a espessura do filme de fluido. Quando a 

espessura do filme de fluido não é maior do que a altura das asperezas, alguns 

contatos sólido-sólido ocorTerão e existirá uma lubrificação fluida parcial, como 

mostrado na Figura B. 12. 
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Dcsl i zamento 
Parcialmente suportado pelo fluido lubrificante 

\ 

Parcialmente suportado pelo contato sólido sólido Superficie 8 

Figura 8 .12 Lubrificação fluida parcial, regime III da curva Stribeck. 

O quarto regime: lubrificação fluida completa 

A lubrificação hidrodinâmica ou elasto-hidrodinâmica são duas formas de 

lubrificação fluida completa. A lubrificação hidrodinâmica aparece em contatos do 

tipo conforme (conformai), e a lubrificação elasto-hidrodinâmica em contatos do tipo 

não-conforme (nonconformal). Como mostrado na Figura B.l3, o contato sólido

sólido é totalmente eliminado. Neste regime de lubrificação, o desgaste é bastante 

reduzido e o atrito é bem compo1tado. O objetivo da engenharia da lubrificação é a 

manutenção de uma lubrificação fluida completa eficiente e de baixo custo. 

Suportado totalmente pelo fluido lubrificante 

\ 
~ .... i • I 

. . / 
t ," • 

. ' . . . , ' 

Desl iznmcnto 

Figura B. J 3 Lubrificação fluida completa, regime IV da curva Stribcck. 
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Oscilações com Relaxação: Comportamento do Atrito num Ciclo Limite Adere

Desliza (Stick-Siip) 

As oscilações adere-desliza (stick-slip) apareceram nos primeiros estudos sobre 

movimentos em baixa velocidade de sistemas com atrito e são classificadas como 

oscilações com relaxação. Os primeiros esforços em representar esse fenômeno físico 

foram através do modelo de atrito que incorpora o conceito do atrito estático mais o 

atrito Coulomb (dinâmico), como mostrado na Figura B.l(b). 

1\'lecanismo com deslizador: sistema massa-mola 

Os estudos pioneiros sobre oscilações com relaxação do tipo adere-desliza 

(stick-slip) utilizaram a análise do plano de fase para estudar as oscilações possíveis 

em mecanismos com deslizador, ou seja sistemas massa-mola, equivalendo a um 

controle proporcional+derivativo (PD), como mostrado na Figura B.l4. Um atrito 

viscoso negativo, como mostrado na Figura B.2(c), foi adotado e os esforços foran1 

direcionados na determinação da influência do atrito nas características das 

oscilações adere-desliza observadas. 

Movimento do ciclo adere-desliza 

Força normal no contato 

kp 

kv 

I' 

) 

Figura B.l4 Esquema de mé\quina elementar com atrito: sistema massa-mola onde a superfície plana 

deslizando sob um pino. 
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Na Figura B.l4, a superfície plana move-se em velocidade constante. Esse 

mecanismo é análogo a uma servo-máquina movendo com uma desejada velocidade 

v, um ganho de controle proporcional kp e um amortecimento kv. Sobre condições 

específicas esse sistema apresenta oscilações adere-desliza. A força da mola (ação de 

controle) observada durante o movimento é mostrada na Figura B. IS. 

Durante a adesão, intervalo a-b, a força eleva-se em uma taxa de variação 

dF;nola I dt = k P v . No ponto b, a força atinge o valor Fs,cr., o nível do atrito estático 

quando o sistema ficou em repouso por um grande tempo, e o deslizamento começa. 

Durante o intervalo b-c, o deslizamento ocorre e o movimento exato é governado 

pela dinâmica massa-mola mais os efeitos das forças de atrito. No ponto c, o pino 

está em repouso relativo sobre a superfície e a força da mola novamente começa a 

elevar-se com taxa de variação dF;nola I dt = k P v entrando em um ciclo limite 

estável de pontos c-d-e. O ponto d é mais baixo do que o ponto b por causa do 

sistema ter só estado em repouso por um tempo c-d. No ponto g, a velocidade é 

aumentada. O fato empírico impot1ante é que quando a velocidade é aumentada, a 

amplitude do ciclo limite, i-j-k, diminui. A Figura B.l6 mostra a força de atrito 

estático (breakaway force) como uma função do tempo de repouso (dwell time) 

correspondente aos intetvalos do movimento apresentado na Figura B. IS. 

Statlc Frfctlon Dtpendenl Upon Rale 

F s.oo 

e 

Slip Timt. O..tll Timt. 
TI T1 

Time ---- • 

I 

--~-- -· 

Vtlocily lncr(a!(d 

Figura B.l5 Perfil da força nn mola durante o movimento ndere-desliza em velocidades diferentes. A 

força na mola decresce quando a velocidade aumentn. 
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~'stalic 

F 
l'OUhllll;' 

Dwell Time 

Figura B.l6 Atrito estático (breakaway force) como uma função do tempo de repouso (dwell time). 

A principal motivação da discussão apresentada é a determinação de quais as 

condições para eliminação das oscilações adere-desliza. Observou-se que com o 

aumento da velocidade atinge-se uma velocidade crítica onde as oscilações adere

desliza (stick-slip) são extintas. Para os engenheiros de controle estas análises 

fornecem um procedimento para levantar os limites de operação, ou seja, quão lento 

uma máquina pode operar, antes de apresentar oscilações adere-desliza e de quais 

parâmetros dependem esses limites. Uma das formas de eliminar oscilações adere

desliza é o aumento da rigidez da mola. 




