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Resumo 

 

Este trabalho propõe uma nova metodologia de projeto para sistemas analógicos 

de medição multisensor baseado em lógica fuzzy. Uma abordagem inovadora acerca da 

implementação da estrutura lógica de um sistema fuzzy em sistemas de medição propõe 

o uso de uma interface de fuzzificação cujas funções de pertinência do sistema fuzzy são 

as próprias curvas estáticas analógicas de seus elementos sensoriais. Desta forma, o 

sistema fuzzy de medição projetado apresenta uma medição contínua dentro de sua faixa 

de operação, sem a presença de discretização no processo. Com a finalidade de preservar 

a natureza contínua do sinal, uma interface eletrônica analógica é projetada para a 

implementação do procedimento de inferência fuzzy de Takagi-Sugeno. A performance 

do sistema fuzzy de medição proposto é avaliada por meio de uma aplicação a um encoder 

magnético. Neste caso, os sinais de saída dos sensores Hall do encoder são interpolados e 

manipulados por meio da lógica fuzzy, obtendo uma medição contínua entre os ângulos 

intermediários à dois sensores. Desta forma, o sistema fuzzy de medição angular destaca-

se em relação à um encoder magnético típico por oferecer, para condições de desempenho 

estático similares, resolução absoluta, além de uma maior simplicidade construtiva e, 

consequentemente, menor custo. Os benefícios do sistema fuzzy de medição proposto são 

apresentados neste trabalho por meio de simulações computacionais e resultados 

práticos. 

 

 Palavras-chave: sensor fuzzy analógico; metodologia de projeto; sistema de 

medição multisensor; encoder magnético; sensor de efeito Hall  
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Abstract 

This work proposes a new methodology for analog multi-sensor data fusion design 

based on fuzzy logic. A new approach regarding the typical fuzzification interface is 

presented as the system uses each sensor’s output signal as its own membership function. 

Thus, the fuzzy sensor project provides an continuous measurement for its measuring 

range. In order to preserve the signal’s continuous nature, a projected electronic interface 

implements the Takagi-Sugeno’s method of inferece process. The fuzzy sensor 

performance is evaluated through an angular position sensor application. In this case, the 

proposed system interpolates the hall-effect sensor’s output signal, allowing an 

continuous measurement of the intermediary angles between two sensors. Therefore, the 

fuzzy sensor stands out over a typical magnetic encoder by offering, for similar static 

performance, absolute resolution, greater constructive simplicity and, therefore, lesser 

cost. The system’s benefits are shown through simulations and experimental results in 

this work. 

 

Palavras-chave: analog fuzzy sensor design; multi-sensor data fusion; magnetic 

encoder; hall-effect sensor. 
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𝐼𝑋 , 𝐼𝑌  Corrente de entrada do circuito multiplicador de 2 quadrantes 

𝑉𝑛  Tensão nodal 

𝐾𝑛   Constantes 
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Lista de Abreviações 

AOP Amplificador operacional 

CC Corrente contínua 

CI Circuito integrado 

COA Center of Area (centro da área ou centroide) 

d.d.p. Diferença de potencial 

FOM First of Maximum (primeiro máximo) 

LOM Largest of Maximum (maior máximo) 

MISO Multiple inputs and single output (múltiplas entradas e única saída) 

MOM Middle of Maximum (media dos máximos) 

SNR Signal-to-noise ratio (relação sinal-ruído) 

SOM Smallest of Maximum (menor máximo) 

GND Ground (terra eletrônico) 

A/D Analógico/Digital 
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Capítulo 1 

Introdução 

Neste capítulo, é apresentado a relevância do tema desenvolvido neste trabalho, 

estabelecendo seus objetivos tal como a metodologia empregada durante o 

desenvolvimento. Finalmente, um breve sumário de cada capítulo é disponibilizado. 

1.1. Relevância 

No contexto atual, a preocupação por sensores de maior precisão e melhor 

resposta em frequência intensifica-se consideravelmente diante da exigência de sistemas 

automatizados mais eficientes. Enquanto uma parcela considerável de pesquisas 

concentra na maximização da resolução de sistemas de medição digitais, este trabalho 

propõe uma nova metodologia de projeto para sistemas de medição analógicos, baseando-

se na lógica fuzzy. 

Elaborada em 1965 por Lofti A. Zadeh, a lógica fuzzy é de grande influência para a 

área de controle de processos, uma vez que permite o tratamento de dados cujas 

informações são de natureza ambígua e/ou imprecisas. Sistemas fuzzy são conhecidos, 

portanto, pela capacidade de manipulação e interpolação entre seus dados de entrada em 

busca de uma saída mais condizente com o valor esperado. Em instrumentação eletrônica, 

a aplicação da lógica fuzzy apresenta grande competência para o tratamento de 

imprecisões de um sistema eletrônico e seus elementos sensoriais. 

Desta forma, por meio de uma abordagem inovadora acerca da implementação da 

estrutura lógica de um sistema fuzzy em sistemas de medição, este trabalho desenvolve 

um sensor fuzzy cujos sinais de saída de seus elementos sensoriais são interpolados a fim 

de obter uma medição contínua para toda a faixa de medição de projeto. Com o objetivo 

de preservar esta natureza contínua do sinal de saída do sensor, todo o tratamento de 

dados é realizado por uma interface eletrônica analógica. O sistema fuzzy de medição 

proposto, portanto, destaca-se por oferecer uma resolução absoluta à sua saída, 
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descartando o uso de um número excessivo de sensores para aumento de resolução em 

sistemas de medição digitais, além de não apresentar perda de informação por 

discretização. A metodologia de projeto proposta é aplicável a qualquer sistema que 

utilize múltiplos sensores analógicos para indicar uma única saída. 

Com o objetivo de avaliar a performance do sistema fuzzy de medição proposto, a 

metodologia é aplicada à um sensor de posição angular, o encoder magnético. Por meio 

de simulações computacionais e resultados práticos, o sensor fuzzy de posição angular 

oferece uma medição contínua e de grande linearidade por meio da interpolação dos 

sinais de saída de seus sensores de efeito Hall, sendo capaz de indicar a posição angular 

intermediária à dois sensores. O sensor fuzzy projetado, com menor complexidade 

construtiva e, consequentemente, menor custo que um encoder magnético típico, 

comprova a eficiência do projeto proposto além de se apresentar como uma alternativa 

para sensores de posição no mercado. Um sinal analógico também oferece melhor 

performance para medição de variáveis derivativas, no caso, velocidade e aceleração 

angular, e para controle em malha fechada em altas velocidades de operação. 

1.2. Objetivos 

Este trabalho consiste em desenvolver uma metodologia de projeto para sistemas 

de medição baseado em lógica fuzzy, estabelecendo suas etapas de projeto e os pré-

requisitos necessários para sua aplicação.  

Para validação da metodologia de projeto, a sua aplicação à um sensor de posição 

angular, o encoder magnético, também é objetivo deste trabalho. Para esse fim, o trabalho 

apresenta simulações computacionais e um experimento prático do sensor fuzzy de 

posição angular a fim de avaliar seu desempenho estático e, desta forma, compará-lo aos 

demais sensores de posição angular disponíveis no mercado. 

1.3. Metodologia 

Para a elaboração deste trabalho, inicialmente foi realizado uma revisão 

bibliográfica a respeito da estrutura lógica de um sistema fuzzy, levantando todo o 

embasamento matemático necessário para seu entendimento e aplicação. A revisão 
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também conta com uma seção destinada ao estudo de sistemas de medição analógicos 

necessários para o experimento prático, como aspectos de calibração e sua caracterização 

estática e dinâmica. Para comparação de desempenho do sensor projetado, é reunido 

neste trabalho os principais sensores de posição angular presentes no mercado, 

descrevendo seus princípios de funcionamento, principais características e suas 

vantagens e desvantagens. 

Com base na revisão bibliográfica apresentada, o trabalho apresenta a metodologia 

de projeto para sistemas fuzzy de medição, descrevendo suas etapas de projeto e pré-

requisitos necessários para implementação. A metodologia é aplicada ao projeto de um 

sensor de medição angular, o encoder magnético. A avaliação do desempenho estático do 

sistema fuzzy de medição proposto é realizada por meio de simulações computacionais e 

de um experimento prático, cujo projeto é devidamente detalhado. 

Dentre as ferramentas utilizadas no trabalho, estão: o software Matlab, para 

simulação do sistema fuzzy; o software AutoCAD para o desenho técnico da bancada; e o 

software Multisim para simulações computacionais dos circuitos. 

1.4. Organização do Texto 

Este trabalho foi dividido em sete capítulos, conforme o tema abordado. 

O Capítulo 2 introduz os conceitos básicos da estrutura lógica de um sistema fuzzy, 

envolvendo aspectos como o seu princípio de funcionamento, os operadores matemáticos 

envolvidos, os principais métodos de inferência e suas aplicações. Uma breve revisão 

bibliográfica a respeito de sistemas de medição analógicos é apresentada no Capítulo 3, 

descrevendo as principais características estáticas e dinâmicas para sua avaliação e os 

aspectos de calibração envolvidos. Por fim, a seção apresenta uma comparação entre 

principais sensores de posição angular disponíveis no mercado. 

O Capítulo 4, por sua vez, descreve a metodologia de projeto para sistemas de 

medição baseado em lógica fuzzy, aplicando-a em um sensor de posição angular, o 

encoder magnético. A análise de desempenho estático do sistema é realizada por meio de 

simulações computacionais e um experimento prático, apresentados nos Capítulo 5 e 6, 

respectivamente. As contribuições e propostas de continuidade encerram este trabalho 

no Capítulo 7.  
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Capítulo 2 

Sistemas Fuzzy 

Nesta seção, são apresentados os conceitos de lógica fuzzy, ou lógica nebulosa1, 

necessários para o entendimento e desenvolvimento da metodologia de projeto 

apresentado no Capítulo 4. Os conceitos abordam todos os aspectos relacionados à 

estrutura de funcionamento de um sistema fuzzy, como as definições básicas da teoria de 

conjuntos fuzzy, métodos de inferência e desfuzzificação2 e o uso de operadores 

matemáticos. Por fim, esta seção aborda a respeito das aplicações da lógica fuzzy em 

hardwares. 

2.1. Introdução 

A lógica fuzzy foi desenvolvida em 1965 por Lofti A. Zadeh no artigo Fuzzy Sets com 

o intuito de emular a lógica humana em determinados aspectos, dentre eles, definir a 

melhor decisão diante de uma base de informações. O artigo Fuzzy Sets será o principal 

artigo de referência para este capítulo [1]. 

Raciocínios lógicos que envolvem informações vagas ao invés de precisas podem 

ser trabalhados por meio de um sistema fuzzy, ou fuzzy, desde que fornecido um conjunto 

de regras e dados. A lógica fuzzy surge, portanto, como uma metodologia científica 

responsável por representar e manipular valores intermediários de verdade e como um 

artifício responsável por modelar um determinado sistema como um sistema fuzzy. Trata-

se de uma formalização do raciocínio aproximado por meio de regras heurísticas com o 

objetivo de encontrar a solução adequada ao problema. No sistema fuzzy, aspectos 

quantitativos não são estritamente necessários, podendo-se trabalhar com modelos de 

aspectos qualitativos. Valores exatos ou conceitos como verdadeiro e falso são 

                                                        
1 Usados em todo texto indistintamente. 
 
2 Apesar de ser mais frequente na literatura o termo “defuzzificação”, foi utilizado neste trabalho o 

termo “desfuzzificação” por ter sido considerado uma tradução mais adequada. 
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subconjuntos do sistema fuzzy, visto que este permite a análise dos valores 

intermediários. 

Desta forma, a teoria de sistemas fuzzy tem encontrado grande aplicação em 

sistemas automatizados que utilizam informações fornecidas por seres humanos, como 

em controle de processos, reconhecimento de padrões e auxílio a decisões. Processos 

complexos e até mesmo não lineares podem ser controlados por meio de sistemas fuzzy, 

característicos por sua simplicidade de projeto, baixo custo e desempenhos satisfatórios. 

Dentre os processos, estão: otimização e planejamento de produção, controle e navegação 

de robôs, previsão de carga elétrica, otimização da alocação de capacitores, 

reconhecimento de descargas elétricas, previsão de indicadores financeiros, entre outros 

[2]. 

2.2. Lógica Fuzzy 

 

Figura 2.1: Estrutura de um Sistema Fuzzy. 

A Figura 2.1 apresenta um diagrama de blocos que compreende toda a lógica de 

um sistema fuzzy. Em uma breve análise, é possível perceber que os valores das entradas 

numéricas do sistema fuzzy correspondem à saída dos sensores de um determinado 

processo. Estas entradas são “fuzzificadas”, ou seja, convertidas em conjuntos fuzzy, para 

que possam ser tratadas por meio de um método de inferência. A base de conhecimento, 

composta por uma base de dados e de regras, é responsável por determinar o método de 
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inferência aplicado ao sistema. Finalmente, as saídas fuzzy são desfuzzificadas para que 

possam exercer uma ação de controle aos atuadores do processo [2] [3].  

Para um entendimento mais claro da estrutura de um sistema fuzzy, é interessante 

analisar cada bloco da Figura 2.1 individualmente, entendendo sua função e importância 

no sistema completo, tal como os conceitos básicos que compõem a teoria dos conjuntos 

fuzzy. 

2.2.1. Interface de Fuzzificação 

A etapa de fuzzificação consiste na avaliação da pertinência do valor de entrada a 

determinados conjuntos fuzzy cujos limites variam gradualmente. 

Para isso, assume-se que os valores numéricos de entrada do sistema fuzzy são 

valores crisp, isto é, valores reais representados por conjuntos de um único elemento. 

Após a fuzzificação, estas entradas assumem uma característica fuzzy, apresentando uma 

margem de possibilidade em seus limites. 

 

Figura 2.2: Função característica do conjunto crisp e função trapezoidal característica do conjunto fuzzy. 

A Figura 2.2 apresenta as funções características para um conjunto crisp e fuzzy 

que determina a faixa de idades que definem a adolescência. No conjunto crisp, a 

adolescência é determinada por uma idade de 13 a 17 anos, sendo que um indivíduo com 

12 anos e 11 meses, por exemplo, já não se enquadraria nesse conjunto. O conjunto fuzzy 

proposto, com uma função trapezoidal, apresenta uma solução para este problema, no 

qual indivíduos com idade entre 11 e 13 anos e 17 e 19 anos apresentam um determinado 

grau de proximidade com o conjunto. Um indivíduo com 12 anos, por exemplo, 

apresentaria um grau de 50% de pertinência e 50% de não pertinência ao conjunto 

adolescente. No conjunto fuzzy, portanto, a transição entre os grupos “adolescentes” e 

“não adolescentes” é mais suave e aceitável. 

a) Função crisp                                               b) Função trapezoidal 
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É interessante citar que as funções características que definem o conjunto fuzzy 

podem ser de natureza triangular, trapezoidal, gaussiana, sino-gaussiana, entre outras [4]. 

Formalmente proposto por Zadeh, o grau de compatibilidade entre o elemento 𝑥 e 

o conjunto 𝐴 é dado pela função de pertinência 𝜇𝐴(𝑥), tal que [1]: 

 𝜇𝐴(𝑥) = 1 , quando a variável 𝑥 é completamente compatível com o 

conjunto 𝐴; 

 𝜇𝐴(𝑥) = 0 , quando a variável 𝑥 é completamente incompatível com o 

conjunto 𝐴; 

 0 < 𝜇𝐴(𝑥) < 1 , quando a variável 𝑥 é parcialmente compatível com o 

conjunto 𝐴. 

No conjunto fuzzy descrito pela Figura 2.2, por exemplo, o grau de pertinência 

entre 13 e 17 anos é 𝜇𝐴(𝑥) = 1, acima de 19 e abaixo de 11 anos é 𝜇𝐴(𝑥) = 0 e para 12 e 

18 anos é 𝜇𝐴(𝑥) = 0,5. 

Portanto, diz-se que um conjunto fuzzy A de um determinado universo Ω é definido 

por uma função de pertinência 𝜇𝐴 ∶ Ω → [0, 1], tal que a cardinalidade do conjunto A é 

expressa por: 

 Para  Ω discreto: 

 |𝐴| = ∑ 𝜇𝐴(𝑥)

𝑥∈Ω

 (2.1) 

 Para = Ω contínuo: 

 |𝐴| = ∫ 𝜇𝐴(𝑥)
Ω

 (2.2) 

As Equações (2.1) e (2.2) evidenciam a diferença entre um sistema de natureza 

crisp e fuzzy. Enquanto o sistema crisp é um agrupamento de natureza definida, 

pertencendo ou não à determinado grupo, o sistema fuzzy é um agrupamento impreciso 

e indefinido, cuja a transição entre a não-pertinência da variável para a pertinência em 

relação a um determinado grupo é gradual [5]. 
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2.2.2. Base de Conhecimento 

Obtidas as entradas fuzzy, é necessário determinar o procedimento de inferência 

a ser aplicado. Entretanto, para isto, é necessário definir a base de conhecimento do 

sistema, formado por um conjunto de dados e regras. 

A base de regras da lógica fuzzy é formada por estruturas do tipo causa e 

consequência:  

Se <premissa>, Então <conclusão>. 

Por exemplo: 

Se Serviço é excelente e Comida é deliciosa 

Então Gorjeta é generosa 

As premissas podem ser relacionadas por conectivos lógicos dados por 

operadores, como o de conjunção (e) e o de disjunção (ou), descritos na Seção 2.2.3. 

A base de dados, por sua vez, armazena as definições do conjunto fuzzy 

estabelecido, como as relações entre as variáveis de entrada e saída com as suas 

respectivas funções de pertinência e a natureza destas funções que podem ser discretas, 

para conjuntos crisp, ou contínuas, com formas comumente triangulares, gaussianas ou 

trapezoidais, como citado na Seção 2.2.1.  

2.2.3. Operações em Conjuntos Fuzzy 

Dentre as operações em conjuntos fuzzy existentes, destacam-se as operações de 

interseção, união, implicação e agregação, aplicadas nos métodos de inferência. 

 

Operadores de Interseção e União 

 

Os operadores de interseção e união são utilizados para determinar as relações 

matemáticas entre as premissas e a conclusão de uma regra do tipo múltiplas entradas e 

única saída (MISO). No caso, quando as premissas são relacionadas por um conectivo 

lógico de conjunção (e), utiliza-se um operador de união, e quando as premissas são 

relacionadas por um conectivo de disjunção (ou), utiliza-se um operador de interseção. 
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Considere os conjuntos fuzzy 𝐴 e 𝐵 definidos em um mesmo universo Ω. É possível 

expressar a interseção e a união entre estes conjuntos por meio de um terceiro conjunto 

𝐸 = 𝐴 ∩ 𝐵 e 𝐹 = 𝐴 ∪ 𝐵, respectivamente. 

Entretanto, enquanto as normas clássicas para operadores de união e interseção 

se aplicam a conjuntos do tipo crisp, para conjuntos fuzzy, estas são implementadas, 

respectivamente, via novas famílias de operadores denominadas t-normas e s-normas. A 

Tabela 2.1 apresenta os tipos de t-normas e s-normas mais utilizadas, enquanto a Figura 

2.3 e a Figura 2.4 ilustram-nas: 

Tabela 2.1: Principais t-normas e s-normas. 

Nome 𝒕 − 𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝒔 − 𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 

Zadeh min (𝑎, 𝑏) max (𝑎, 𝑏) 

Probabilista 𝑎 . 𝑏 𝑎 + 𝑏 − 𝑎𝑏 

Lukasiewicz 
max (𝑎 + 𝑏

− 1, 0) 
min (𝑎 + 𝑏, 1) 

Weber {
𝑎 , 𝑠𝑒 𝑏 = 1
𝑏 , 𝑠𝑒 𝑎 = 1
0 , 𝑠𝑒 𝑛ã𝑜

 {
𝑎 , 𝑠𝑒 𝑏 = 0
𝑏 , 𝑠𝑒 𝑎 = 0
1 , 𝑠𝑒 𝑛ã𝑜

 

 

Figura 2.3: Ilustração das principais t-normas. 

 

Figura 2.4: Ilustração das principais s-normas. 

A t-norma e s-norma de Zadeh e Weber representam os extremos dos conjuntos de 

união e interseção, sendo Zadeh a maior t-norma e menor s-norma e Weber o inverso. 

 

 

               a) Zadeh                        b) Probabilista                 c) Lukasiewicz                      d) Weber 

       a) Zadeh                          b) Probabilista                 c) Lukasiewicz                      d) Weber 
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Operadores de Implicação 

 

Os operadores de implicação são responsáveis por estabelecer a relação entre a 

saída e um determinado número de entradas, tal que cada entrada está agregada a uma 

função de pertinência que determina a sua compatibilidade com a saída.  

Considere os conjuntos fuzzy 𝐴 e 𝐵 definidos em um mesmo universo Ω, tal que 

cada conjunto é definido por suas funções de pertinência 𝜇𝐴 ∶ 𝑋 → [0, 1] e 𝜇𝐵 ∶ 𝑌 → [0, 1]. 

A relação 𝐴 → 𝐵 é expressa pelo operador de implicação 𝐼 ∶ [0, 1]2 → [0, 1]: 

 𝜇𝐴→𝐵(𝑥, 𝑦) = 𝐼(𝜇𝐴(𝑥), 𝜇𝐵(𝑦)) (2.3) 

Tal como os operadores de interseção e união, existem diversos tipos de 

operadores de implicação, apresentados na Tabela 2.2 e ilustrados na Figura 2.5. 

Tabela 2.2: Principais operadores de implicação. 

Nome Implicação 

Kleene-Diemes max (1 − 𝑎, 𝑏) 

Lukasiewicz min (1 − 𝑎 + 𝑏, 1) 

Rescher-Gaines “Sharp” {
1, 𝑠𝑒 𝑎 ≤ 𝑏
0, 𝑠𝑒 𝑛ã𝑜

 

Brower-Gödel {
1, 𝑠𝑒 𝑎 ≤ 𝑏
𝑏, 𝑠𝑒 𝑛ã𝑜

 

Goguen {
min(𝑏 𝑎⁄ ) , 𝑠𝑒 𝑎 ≠ 𝑏

1,                      𝑠𝑒 𝑛ã𝑜
 

Reichenbach “Estocástica” 1 − 𝑎 + 𝑎𝑏 

Zadeh-Wilmott max(1 − 𝑎,min(𝑎, 𝑏)) 

Mamdani min (𝑎, 𝑏) 

Larsen 𝑎 . 𝑏 

 

 

Figura 2.5: Ilustração das principais implicações. 

                 a) Mamdani                                b) Larsen                                   c) Göedel 
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Operador de Agregação 

 

Em um sistema fuzzy, cada regra criada é representada por uma relação fuzzy. 

Desta forma, o comportamento do sistema global é representado por uma única relação 

fuzzy que é a combinação de todas as relações fuzzy provenientes destas regras 

estabelecidas. Esta combinação envolve um operador de agregação: 

 𝑅 = ∇(𝑅1, 𝑅2, … , 𝑅𝑛) (2.4) 

Tal que 𝑅 é a regra geral definida pelo operador de agregação  ∇ que combina as 

várias regras estabelecidas 𝑅𝑛. Usualmente, o operador de agregação é interpretado como 

um operador de união do tipo 𝑚𝑎𝑥. Este operador, portanto, é responsável por 

determinar a saída fuzzy do sistema [2]. 

2.2.4. Métodos de Inferência 

Com as entradas numéricas convertidas em entradas fuzzy, por meio da interface 

de fuzzificação, e estabelecido a base de regras, é necessário definir o método de 

inferência responsável por definir uma saída para o sistema fuzzy. 

De forma literal, o procedimento de inferência determina o grau de 

compatibilidade entre a variável de entrada e a premissa definida para cada regra. Por 

meio de um operador pré-definido, o método de inferência determina o valor da 

conclusão de cada regra e, por fim, agrega os valores obtidos como conclusão nas várias 

regras para uma saída global. 

Portanto, o método de inferência depende da escolha de determinados operadores 

que relacionarão as premissas à conclusão de cada regra tal como definir a correlação 

entre todas as regras do sistema. Desta forma, é necessário definir os operadores em 

conjuntos fuzzy e suas normas matemáticas. 

2.2.4.1. Tipos de Modelos de Inferência 

Destacam-se entre os modelos de inferência, os modelos de Mamdani, Larsen, 

Takagi-Sugeno e Tsukamoto. 
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Modelos de Mamdani e Larsen 

 

Os modelos de Mamdani e de Larsen são modelos semelhantes que trabalham com 

o mesmo princípio lógico, se diferenciando apenas na escolha dos operadores utilizados. 

 

Figura 2.6: Modelos clássicos de inferência. Fonte: Adaptado de [6]. 

A Figura 2.6 apresenta o mecanismo clássico de inferência baseado no modelo de 

Mamdani e Larsen. Em ambos os casos, o modelo foi aplicado a um sistema fuzzy do tipo 

MISO, constituído por duas regras e duas entradas. Os conjuntos 𝐴1 e 𝐵1 apresentam a 

função de pertinência das variáveis de entrada 𝑋 e 𝑌, respectivamente, para uma 

determinada regra, enquanto os conjuntos 𝐴2 e 𝐵2 são relativos às funções de pertinência 

das mesmas variáveis de entrada 𝑋 e 𝑌 submetidas a uma diferente regra. Note que os 

conjuntos de saída de cada regra 𝐶1 e 𝐶2 foram obtidos por meio do operador de 

implicação, responsável por determinar a saída para dois ou mais conjuntos de uma 

mesma regra. A saída global do sistema fuzzy 𝐶′, por sua vez, foi obtida por meio do 

operador de agregação, responsável por agregar as saídas dos conjuntos fuzzy do sistema. 

Para o modelo de Mamdani, os operadores utilizados foram: t-norma ⏉(𝑎, 𝑏) =

min (𝑎, 𝑏), implicação 𝐼 = min (𝑎, 𝑏) e agregação ∇(𝑎, 𝑏) = max (𝑎, 𝑏). Já para o modelo de 

Larsen que, por sua vez, diferencia-se apenas pelos operadores utilizados, tem-se: t-

norma ⏉(𝑎, 𝑏) = 𝑎 . 𝑏, implicação 𝐼 = 𝑎 . 𝑏 e agregação ∇(𝑎, 𝑏) = max (𝑎, 𝑏). Note que os 

operadores de implicação de Mamdani e Larsen apresentados na Figura 2.5 são evidentes 

nos conjuntos 𝐶1 e 𝐶2 das Figura 2.6. 

 

                a) Modelo de Mamdani                                                                                 b) Modelo de Larsen 
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Modelo de Takagi-Sugeno 

 

Figura 2.7: Modelo Takagi-Sugeno. Fonte: Adaptado de [6]. 

A Figura 2.7 apresenta um esquema típico de fuzzificação por meio do modelo de 

Takagi-Sugeno para o mesmo sistema de tipo MISO apresentado na Figura 2.6. De forma 

sucinta, é possível perceber que, a partir das funções de pertinência estabelecidas para 

cada variável em cada base de regras, dados pelos conjuntos 𝐴1, 𝐴2, 𝐵1 e 𝐵2, obtém-se, por 

meio de um operador de implicação (usualmente do tipo mínimo ou produto), as variáveis 

𝑤𝑖 que descrevem o grau de pertinência de cada regra inferida em relação a saída global 

do sistema fuzzy. 

As variáveis 𝑧𝑖 , por sua vez, são funções das variáveis de entrada, no caso 𝑋 e 𝑌, 

responsáveis por definir as conclusões de cada regra, apresentadas na Equação (2.5): 

 𝑧𝑖 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑖) (2.5) 

Tal que as funções são lineares e de primeira ordem conforme a Equação (2.6): 

 𝑧𝑖 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑖) = 𝑑0 + 𝑑1𝑥1 + 𝑑2𝑥2 + ⋯+ 𝑑𝑖𝑥𝑖  (2.6) 

Sendo cada 𝑑𝑘 uma constante. 

Por fim, o processo de agregação das saídas fuzzy de todas as regras, e 

simultaneamente de desfuzzificação do sistema, como será explicado na seção 2.2.5, é 

dado por uma média ponderada no qual 𝑤𝑖 é a saída de cada regra, ou seja, seu grau de 

pertinência para a saída global, enquanto 𝑧𝑖é o peso de cada regra, conforme apresentado 

na Equação (2.7): 

 𝑧 =
∑ (𝑤𝑖𝑧𝑖)

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1

 (2.7) 
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Modelo de Tsukamoto 

 

Figura 2.8: Modelo Tsukamoto. Fonte: Adaptado de [6]. 

A Figura 2.8 apresenta um esquema típico de fuzzificação por meio do modelo de 

Tsukamoto para o mesmo sistema de tipo MISO apresentado nas Figura 2.6 e Figura 2.7. 

Conforme explicado no modelo de Takagi-Sugeno, conhecendo as variáveis de entrada e 

suas bases de regras, obtém-se o conjunto de saída para cada regra 𝐶1 e 𝐶2 por meio de 

um operador de implicação, do tipo mínimo ou produto, e, a partir da função de 

pertinência resultante de cada conjunto de saída, define-se as variáveis 𝑤𝑖 .  

Os conjuntos 𝑍𝑖 , por sua vez, são funções monotônicas estabelecidas na base de 

regras para atuarem como o consequente de cada regra. Desta forma, a saída 𝑧𝑖 do 

conjunto fuzzy de uma determinada regra está relacionada a uma função 𝑍𝑖  definida pelo 

consequente desta mesma regra, tal que o seu grau de pertinência 𝜇 é igual a variável 𝑤𝑖. 

Desta forma, a variável 𝑤𝑖 determina o grau de compatibilidade entre as entradas e a 

função de consequência, definindo a saída do conjunto. 

Tal como no modelo de Takagi-Sugeno, a saída do sistema e sua desfuzzificação é 

dado por uma média ponderada sendo 𝑤𝑖 os pesos e 𝑧𝑖 as saídas de cada regra, conforme 

a Equação (2.7). 
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2.2.5. Interface de Desfuzzificação 

A interface de desfuzzificação é responsável por realizar a conversão da saída 

inferida, ou saída fuzzy, em uma saída real que permita exercer, por exemplo, uma ação 

de controle. 

Dentre os modelos de inferência apresentados, os modelos de Takagi-Sugeno e de 

Tsukamoto não necessitam de uma interface de desfuzzificação, visto que a própria média 

ponderada é responsável por agregar os conjuntos fuzzy de todas as regras e, ao mesmo 

tempo, retornar uma saída com valor numérica para o sistema real. Os modelos de 

Mamdani e Larsen, por sua vez, retornam conjuntos fuzzy como saída em seus 

procedimentos de inferência e, portanto, necessitam de interfaces de desfuzzificação. 

Os métodos de desfuzzificação mais utilizados são: 

 Método do Centro da Área (Center of Area - COA): O valor de saída é igual ao 

centro de gravidade da função de distribuição da saída fuzzy; 

 Menor Máximo (Smallest of Maximum - SOM) e Maior Máximo (Largerst of 

Maximum - LOM): Encontra o valor de saída por meio do ponto no qual o 

grau de pertinência da distribuição atinge o menor ou maior valor máximo; 

 Primeiro Máximo (First of Maximum - FOM): Encontra o valor de saída por 

meio do ponto no qual o grau de pertinência da distribuição atinge o 

primeiro valor máximo; 

 Método da Média dos Máximos (Middle of Maximum - MOM): Encontra o 

ponto médio entre os valores com maior grau de pertinência inferidos pelas 

regras. 

A Figura 2.9 apresenta dois exemplos de métodos de desfuzzificação: 

 

Figura 2.9: Método de desfuzificação COA e MOM. Fonte: [7]. 
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2.3. Sistemas Fuzzy em Hardware 

Os sistemas baseados em lógica fuzzy têm apresentado grande potencial para 

resolução de diversos problemas do cotidiano e da engenharia, sendo implementados 

tanto em softwares quanto em hardwares. Dentre suas possíveis aplicações, a área de 

controle de processos foi pioneira para os sistemas fuzzy. Enquanto modelos matemáticos 

baseados em expressões matemáticas e modelos computacionais não-lineares são 

eficientes para análise de sistemas de controle simples e complexos, respectivamente, o 

uso de controladores baseados em tais métodos se torna ineficiente quando confrontado 

por problemas cuja natureza se aproxima do subjetivo, com informações caracterizadas 

por suas imprecisões e ambiguidades, além de uma inferior base de dados numéricos. O 

controlador fuzzy, portanto, é o principal tipo de implementação em software e a principal 

alternativa para a solução de problemas subjetivos, visto que simula o raciocínio dedutivo 

de uma pessoa para inferir conclusões baseadas em informações imprecisas de um 

especialista. 

Entretanto, a lógica fuzzy abrange campos além de sistemas de controle e solução 

de problemas, podendo também ser aplicada no desenvolvimento e síntese de hardwares. 

As implementações em hardwares podem ser realizadas em circuitos analógicos, 

microprocessadores e sistemas digitais [7]. Entretanto, a lógica fuzzy é um pensamento 

elaborado para a implementação em processos e, por isso, ganha maior aplicação na área 

de processos que na área de instrumentação eletrônica. 

A lógica fuzzy foi desenvolvida para operar inclusive com sistemas do tipo MISO e, 

por isso, abrange um raciocínio que permite a manipulação, interpretação e interpolação 

de informações provenientes de diversas entradas. Como explicado na Seção 2.2, a lógica 

fuzzy analisa o grau de pertinência de suas entradas e saída em relação a conjuntos 

específicos, retornando o melhor resultado após sua inferência e desfuzzificação. 

Portanto, no campo de instrumentação eletrônica, o sistema fuzzy permite 

trabalhar com diversos sensores, de naturezas, aplicações e propriedades diferentes, e, 

por meio das múltiplas informações fornecidas, retornar uma saída cujo comportamento 

será definido pelo o grau de pertinência das saídas de cada sensor em relação ao(s) 

estado(s) da(s) variável(is) medida(s). Dentre as vantagens do uso de múltiplos sensores 

interligados por um sistema fuzzy, destaca-se a melhoria do processo de medição em 

virtude do melhor tratamento de imprecisões inerentes aos sensores utilizados (Garcia, 
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2009). Um sistema fuzzy apresenta, em geral, melhores resultados do que um sistema 

comum com menor número de sensores. 

A seguir são apresentados alguns exemplos de aplicação de lógica fuzzy em 

hardwares [5]: 

Em fornos de microondas, as informações fornecidas pelas saídas de sensores de 

naturezas diferentes (temperatura por infravermelho, umidade, pressão atmosférica), 

permitem o ajuste de intensidade e duração de cozimento para cada tipo de comida. 

Aparelhos de ar-condicionado, cujos sinais de referência para a regulação das 

válvulas de água fria e quente são provenientes de sensores, também utilizam da 

interpolação de sinais de saída de diferentes tipos de sensores, como temperatura e 

umidade, para maior aproveitamento de energia. 

 Um sistema de identificação de gases, elaborado por [8], utiliza da interpolação de 

dados provindos de diferentes tipos de sensores para detecção da concentração de um 

determinado gás no meio. Dentre os sensores utilizados, estão sensores para medição da 

temperatura ambiente, e sensores resistivos, cuja resistência varia de acordo com a 

concentração de um determinado gás na câmara. 

Um sistema de correção da medição de posição angular de um servo motor CC sem 

o uso de sensores é proposto e aplicado por [9]. No projeto, a implementação da lógica 

fuzzy foi eficiente para a correção dos erros fornecidos pelas imprecisões das medidas 

fornecidas por outros parâmetros do rotor. 

A referência [7] apresenta uma metodologia para a construção de uma plataforma 

analógica que permite criar um sistema fuzzy em hardware baseado em circuitos 

eletrônicos que simulam as propriedades de inferência e desfuzzificação da lógica fuzzy. 

Os circuitos somadores e comparadores, por exemplo, seriam responsáveis por simular 

os operadores união e interseção do sistema. Esse artigo apresenta uma potencial 

metodologia para o crescimento de aplicações de lógica fuzzy em hardwares. 

Finalmente, o artigo [10] demonstra uma nova topologia para fusão de dados, por 

meio da lógica fuzzy, entre elementos sensoriais de diferentes características. Desta 

forma, a topologia busca, em seu sinal de saída, beneficiar-se apenas dos sensores cujas 

características são benéficas diante das condições apresentadas, descartando as 

informações dos demais sensores que prejudicam seu desempenho.  
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2.4. Considerações Finais 

A lógica fuzzy tem sido aplicada com sucesso em diversas áreas, como modelagem, 

controle e classificação. Sua implementação é, na grande maioria dos casos, realizada 

computacionalmente. 

Dentre os exemplos apresentados e pesquisados, nota-se que pode ser vantajoso a 

implementação da lógica fuzzy, a nível de hardware, em circuitos eletrônicos. É visível, 

também, que a maior parte das aplicações foram realizadas em sistemas do tipo MISO, 

sendo que estas múltiplas entradas poderiam ser provindas de sensores de mesma 

natureza ou não. Deste modo, buscam reduzir a imprecisão fornecida por sensores de 

mesmo tipo ou relacionar as informações fornecidas pela saída de cada sensor, que 

medem variáveis diferentes ou baseiam-se em princípios de funcionamento diferentes, a 

fim de obter a saída mais adequada a situação aplicada. 

Embora pareça relevante o uso da lógica fuzzy em sistemas de medição, nota-se 

também que as pesquisas e aplicações concretas de sistemas fuzzy em instrumentação 

eletrônica focada na medição de posição angular é escassa. 
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Capítulo 3 

Sensores de Posição Angular 

Nesta seção, são abordados conceitos de instrumentação e medidas para a 

caracterização e análise de desempenho de sensores de posição angular. O objetivo é 

apresentar suas principais características e parâmetros, como os princípios de 

funcionamento no qual se baseiam, a fim de analisar as vantagens e desvantagens de cada 

sensor e definir seus principais focos de aplicação. 

3.1. Fundamentos de Instrumentação Eletrônica 

Sistema de medição é o conjunto de instrumentos de medição, padrões, operações, 

métodos, dispositivos de fixação, softwares, condições ambientes e premissas necessário 

para quantificar uma unidade de medição ou corrigir a avaliação de uma característica 

sendo medida [11]. Sua entrada é nomeada mensurando, grandeza física a ser medida, e 

a saída como valor medido, cujo objetivo é ser o mais próximo possível do valor real do 

mensurando. 

 

Figura 3.1: Configuração de um instrumento de medição. 

A Figura 3.1 apresenta a configuração típica de um instrumento de medição [12]. 

O elemento sensorial é responsável por captar a informação desejada do meio físico 

medido e gerar um sinal de saída que é função desta grandeza. Este sinal de saída é 

convertido para um sinal mais apropriado para manipulação algébrica, como um dado 

digital para processamento computacional ou um sinal elétrico de tensão para 

condicionamento por meio de circuitos eletrônicos. O resultado final da manipulação é, 

finalmente, transmitido ao apresentador de dados para monitoramento, controle ou 
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análise, podendo também ser enviado a um elemento armazenador de dados, caso 

necessário. 

 Classificados tipicamente em passivos ou ativos, contínuos ou discretos e 

analógicos ou digitais [13] [14], um sensor ativo diferencia-se de um passivo pela 

necessidade de alimentação por uma fonte externa. Entretanto, as diferenças entre sinais 

contínuos, analógicos, discretos e digitais são sutis e devem ser devidamente tratadas e 

evidenciadas para o completo entendimento das razões explicitadas no Capítulo 4 pelo 

qual o projeto de sensor de posição angular apresentado neste trabalho é de natureza 

contínua e analógica. 

Um sinal contínuo assume uma infinidade de valores possíveis dentro do intervalo 

de tempo e de amplitude da grandeza medida, enquanto um sinal discreto se diferencia 

pela existência de uma descontinuidade temporal de suas medições, sendo composto por 

uma sequência finita de quantidades medidas amostradas em um determinado intervalo 

de tempo. Desta forma, um sinal contínuo ou discreto pode ser de natureza analógica visto 

que se trata de um sinal cuja variação de amplitude é função da variação de tempo. O sinal 

digital, por sua vez, se diferencia por ser composto por uma sequência codificada e, 

consequentemente, discreta, ou descontínua, no tempo e em amplitude. 

 

Figura 3.2: Digitalização de um sinal analógico. 

As diferenças entre estes conceitos podem ser evidenciadas pelo processo de 

conversão de um sinal analógico para digital, composto por três etapas ilustradas pela 

Figura 3.2: amostragem, quantização e codificação. A amostragem realiza a discretização 

do sinal analógico original no tempo, sem que este perca sua natureza analógica. A 

quantização e codificação, por sua vez, são responsáveis por, respectivamente: discretizar 

a amplitude do sinal amostrado e atribuir códigos, normalmente binários, às amplitudes 

e tempos do sinal quantizado, convertendo-o em um sinal digital.  
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 Desta forma, as vantagens e desvantagens do uso de instrumentos analógicos e 

digitais são resultados de suas particularidades. A continuidade do sinal analógico garante 

ao instrumento resolução infinita de sua medição, sem qualquer perda de informação em 

sua medição. Entretanto, em projetos cuja manipulação de variável é mais complexa, a 

necessidade de circuitos condicionadores extensos e com muitos elementos não-lineares 

pode resultar em maiores valores de incerteza no resultado final. Os instrumentos 

digitais, por sua vez, permitem processamento mais eficaz, simples e preciso de variáveis 

por meio de softwares computacionais ao custo de maiores perdas de informação no sinal 

em função da discretização e quantização presente. 

 Finalmente, a fim de se levantar a curva estática de um sensor utilizada para sua 

caracterização e análise de desempenho, é necessário rever determinados aspectos de 

calibração. 

3.2. Aspectos de Calibração 

O processo de obtenção da curva característica estática, por meio da qual se define 

as relações entre a entrada e a saída do sistema, é nomeado calibração estática [15]. Um 

sistema de medição é composto por três tipos de entradas, conforme o diagrama da Figura 

3.3: 

 

Figura 3.3: Configuração das entradas e saídas de um sistema de medição. 

 Entrada desejada: representa a quantidade que o instrumento se destina a 

medir (mensurando). 

 Entrada interferente: representa a quantidade captada pelo instrumento de 

maneira não intencional com característica aditiva. 

 Entrada modificadora: representa a quantidade que causam uma mudança 

na relação entrada-saída. 
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Durante o processo de calibração, todas as entradas devem ser mantidas sob 

controle. A entrada desejada deve, então, ser variada gradualmente em valores 

conhecidos para que possa ser registrado os seus respectivos valores de saída após 

acomodação. Desta forma, a calibração estática é válida apenas para as condições 

estabelecidas, com o objetivo de se garantir reprodutibilidade e repetitividade do 

instrumento de medição. 

 Após o levantamento dos dados de entrada e saída pelos procedimentos de 

calibração, é determinada, por meio de uma regressão linear, a função que descreve o 

comportamento estático do instrumento. A Figura 3.4 apresenta um exemplo de reta de 

calibração obtida por meio da regressão linear de dados medidos em um experimento. 

 

Figura 3.4: Reta de calibração. 

3.3. Caracterização Estática e Dinâmica 

A caracterização de um sistema de medição consiste no levantamento de 

parâmetros que avaliam o desempenho do comportamento do sinal de saída do sistema. 

Tal caracterização pode ser estática, que analisa a relação de entrada-saída do sistema, ou 

dinâmica, que analisa o comportamento temporal do sinal de saída para um determinado 

tipo de entrada [13]. 

Na caracterização estática, a relação entrada-saída do sistema é avaliada para 

condições de regime permanente, sendo expressa graficamente por meio da curva 

estática – curva que apresenta a variação do sinal de saída para todos os valores de 

entrada, em regime permanente, dentro do intervalo de medição do instrumento. A curva 

estática, assim como as condições na qual foi levantada, é essencial para extração dos 
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parâmetros estáticos de desempenho de um sistema de medição. A seguir são listadas as 

principais características estáticas  [11] [13] [14]: 

 Sensibilidade: Razão entre a variação da saída pela variação da entrada, 

definida pela inclinação angular da curva estática. Em sistemas não-

lineares, a sensibilidade é variável e, portanto, é substituída pelo erro de 

linearidade como parâmetro de avaliação de desempenho. 

 Erro de linearidade: Razão entre o erro absoluto do sistema em relação a 

reta de calibração e sua faixa de medição. 

 Resolução: Menor taxa de variação no sinal de entrada perceptível ao sinal 

de saída. 

 Limiar de mobilidade: Maior taxa de variação no sinal de entrada 

perceptível ao sinal de saída. 

 Exatidão de medição: Grau de concordância entre o valor medido e o valor 

verdadeiro do mensurando. 

 Precisão de medição: Grau de concordância entre os valores obtidos por 

medições repetidas em condições específicas. 

 Repetitividade: É a precisão de medição exercida sob as mesmas condições 

de repetitividade, que consistem em um mesmo conjunto de condições que 

compreendem o mesmo procedimento de medição: o mesmo sistema de 

medição, as mesmas condições de operações, o mesmo local, os mesmos 

operadores e nos mesmos objetos ou similares. 

 Reprodutibilidade: É a precisão de medição exercida sob as mesmas 

condições de reprodutibilidade, que compreendem um conjunto de 

condições para locais, operadores, instrumentos e objetos diferentes. 

 Faixa de medida (range): São os valores máximo e mínimo do parâmetro de 

entrada que pode ser medido. 

 Alcance (span): Diferença entre o valor superior e inferior da faixa de 

medição. 

 Histerese: Máxima diferença entre as medições do instrumento para um 

mesmo valor de mensurando quando este é submetido a um incremento ou 

decremento do sinal de entrada. 
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 Offset (deriva de zero): Deslocamento da curva estática resultante da 

presença de uma entrada interferente cuja magnitude é independente do 

valor de entrada desejada. 

 Drift (deriva de sensibilidade): Modificação dos valores de sensibilidade 

estática para cada valor de entrada, resultante da presença de uma entrada 

modificadora cuja magnitude é função da variável de entrada. 

 Zona morta: Intervalo máximo no qual o sinal de entrada pode variar sem 

produzir variação no sinal de saída de um instrumento de medição. 

 Estabilidade: Aptidão de um instrumento de medição em conservar 

constantes suas características metrológicas ao longo do tempo. 

A caracterização dinâmica, por sua vez, pode ser realizada através de uma análise 

do comportamento dos sistemas de medição no domínio da frequência, por meio de sua 

resposta em frequência, ou no domínio do tempo, por meio de parâmetros como tempo 

de resposta, tempo de subida, fator de amortecimento, etc. 

O comportamento temporal do sistema de medição pode ser modelado por meio 

de equações diferenciais lineares, sendo comum a aproximação de sistemas não-lineares 

para modelos lineares em torno de um determinado ponto de operação em virtude de sua 

simplicidade, mesmo que apresente pequenas imperfeições. A ordem da equação 

diferencial define a ordem do sistema, pela qual é possível extrair parâmetros 

consagrados que auxiliam na sua análise do desempenho temporal. Os parâmetros se 

diferenciam pela ordem do sistema, tornando comum a simplificação do modelo para 

modelos de menor ordem. A grande maioria dos sistemas físicos podem ser descritos por 

modelos de segunda ordem, apesar de suas limitações [13]. 

Sabendo que é essencial, para sensores de posição angular, determinar os seus 

limites de velocidade e frequência, a análise da resposta em frequência via funções de 

transferência ou diagramas de Bode é importante para a caracterização dinâmica uma vez 

que facilitam o tratamento matemático do modelo e evidenciam parâmetros como 

frequência de corte, frequências superior e inferior, e taxa de decaimento, em dB, do 

sistema. Sendo assim, a seguir são apresentadas as principais características dinâmicas 

de um sistema. 

 Ganho estático: Razão entre o sinal de saída e entrada em regime 

permanente. 
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 Tempo de acomodação: Tempo necessário para que o sistema se acomode 

dentro de uma determinada margem em torno do valor final, usualmente 

de ±5%. 

 Tempo morto: Tempo necessário após uma variação do sinal de entrada 

para que o sinal de saída varie. 

 Tempo de subida: Tempo percorrido entre o primeiro cruzamento de um 

limite inferior (10%) e o primeiro cruzamento de um limite superior (90%). 

 Máximo sobressinal: Diferença entre o valor máximo e o valor em regime 

permanente, usualmente expresso de forma percentual. 

3.4. Medidores de Posição Angular 

Nesta seção, são apresentados os principais tipos de medidores de posição angular 

comerciais, descrevendo, brevemente, seus princípios de funcionamento, principais 

características e circuitos de condicionamento utilizados [16]. 

 Transdutor potenciométrico rotacional: Sabendo que a resistência de um 

material é diretamente proporcional ao seu comprimento, um transdutor 

potenciométrico opera por meio da variação de sua resistência em resposta à posição de 

um cursor acoplado a um mecanismo linear ou rotacional em contato direto com o sistema 

de medição. Sendo os terminais extremos alimentados por uma fonte externa, o sinal de 

saída é função de um divisor resistivo cuja resistência de saída depende da posição do 

cursor e, consequentemente, do deslocamento no sistema. O sistema apresenta um erro 

de linearidade em função das imperfeições presentes em sua construção física e uma 

resolução limitada pelo menor incremento na resistência do potenciômetro possível pelo 

cursor. O transdutor potenciométrico, por apresentar um desempenho dependente de sua 

resistividade, é sensível a variações de temperatura, poeira, umidade, desgaste e ruídos 

resultantes da fricção e inércia de seu cursor. 

 RVDT (Rotary Variable Differential Transformer): Analogamente ao LVDT 

(linear variable differential transformer), o RVDT é um transdutor eletromecânico que 

fornece um sinal de saída linear diferencial proporcional ao deslocamento de seu eixo por 

meio das tensões induzidas entre enrolamentos primário e secundários. Sendo o 

enrolamento primário alimentado por uma fonte CA, o sinal de saída do RVDT é obtido 
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por meio da tensão diferencial entre as tensões induzidas em seus enrolamentos 

secundários. Estas tensões induzidas, por sua vez, são funções da relutância magnética do 

meio entre os enrolamentos primário e secundários. No RVDT, o núcleo ferromagnético é 

móvel e rotacional, acoplado ao eixo de rotação do sistema a ser medido. Desta forma, o 

sinal de saída e a indutância mútua entre as bobinas variam em função da relutância do 

meio que depende diretamente da posição angular do núcleo e, consequentemente, do 

eixo de rotação. Os circuitos de condicionamento típicos são as pontes de Wheatstone e 

derivados, sendo que determinados modelos integram circuitos eletrônicos que também 

permitem alimentação CC. A medição diferencial permite uma alta resolução do sistema 

para pequenas faixas de deslocamento angular, entretanto, o contato físico do núcleo com 

o eixo de rotação resulta em erros em virtude do aumento de inércia e atrito do sistema. 

 Encoder óptico rotativo: São transdutores que operam por meio de emissores e 

receptores de infravermelho posicionados, respectivamente, em seus eixos rotacionais e 

estáticos. Um disco opaco com setores transparentes é posicionado entre os elementos 

emissores e receptores, formando um fotosensor que resulta em dois estados de saída 

possíveis: passando luz ou não.  

Existem dois tipos de encoder: absoluto e incremental. O encoder incremental 

possui um disco com uma trilha de dentes igualmente espaçados. A posição angular 

indicada é determinada por meio da contagem da variação de estados do receptor, sendo 

cada estado associado a largura do dente e, portanto, de um ângulo conhecido. O encoder 

incremental, entretanto, necessita de um ponto referencial inicial para sua contagem. O 

processamento de dados é realizado por meio de um hardware de decodificação e de um 

contador. 

O encoder absoluto, por sua vez, apresenta uma saída digital resultante dos estados 

digitais de cada sensor ótico, que dependem de sua posição e do arranjo estampado no 

disco, normalmente em código binário ou Gray3. Cada fotosensor, portanto, é associado a 

um valor binário que refere a uma posição angular absoluta, não necessitando de 

referencial. O sistema é dependente dos aspectos construtivos do disco e do alinhamento 

de seus sensores, sendo sensíveis a condições ambientais, como poeira, umidade e 

                                                        
3 Código binário não ponderado no qual a variação de um número é dada pela variação de um único 

bit, reduzindo, desta forma, o ruído provocado em sistemas binários no qual vários bits variavam 
simultaneamente. 
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vibração, e apresentando uma resolução limitada pelo menor incremento digital 

dimensionado [16] [17]. 

 Encoder magnético rotativo: O sensor Hall fornece um sinal de saída 

proporcional à intensidade de campo magnético. Desta forma, acoplando um imã 

permanente ao eixo cujo deslocamento está sendo monitorando, o sensor Hall pode ser 

utilizado como detector de posição, uma vez que o seu sinal de saída é função da distância 

entre o imã e o sensor. 

Analogamente aos encoders ópticos, existem encoders magnéticos absolutos e 

incrementais. O encoder magnético absoluto consiste, basicamente, no posicionamento 

de um sensor Hall no eixo estático que capta a posição do imã fixado no eixo rotacional 

baseado na variação de seu campo magnético com o deslocamento angular do eixo. A 

saída do sensor Hall é associada a uma posição discreta angular conhecida e, portanto, é 

absoluta ao sistema. Quando acoplado ao eixo dois imãs de polaridades opostas, um único 

sensor é capaz de detectar duas posições defasadas de 180º. O aumento do número de 

imãs distribuídos no eixo rotacional e do número de sensores resulta em um aumento de 

resolução do sistema. Um sistema de 1024 posições angulares, ou 10-bits de resolução, 

pode ser implementado com 4 sensores Hall e 256 polos magnéticos no imã [17].  

O sensor Hall incremental, por sua vez, apresenta diferentes metodologias de 

projeto. Como o uso de um único sensor Hall que responde a variação de campo magnético 

de um imã anelar com polos magnéticos alternados. Outra alternativa, de menor 

complexidade, porém de maior custo, é o uso de um único imã fixado atrás de um sensor 

Hall posicionado em um dado ângulo do eixo estático. Neste caso, um disco 

ferromagnético dentado é acoplado ao eixo rotórico, permitindo ao sensor Hall captar a 

variação da relutância magnética do gap entre ele e o disco em função da posição dos 

dentes, incrementando, a cada passagem de dente, uma dada posição angular conhecida. 

Tal como no encoder óptico, é necessário um ponto referencial de início e de um hardware 

de decodificação e um contador, sendo que um segundo sensor Hall pode ser utilizado 

para captar a direção de rotação do eixo. O tipo de condicionamento do sensor Hall, 

analógico ou digital, resulta em uma saída senoidal ou de pulsos quadrados, 

respectivamente [17]. O encoder magnético incremental possui sua resolução limitada 

pelo espaçamento dos dentes do disco ferromagnético ou, no caso do sistema com imã 

anelar, a distância entre os polos magnéticos.  
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De forma geral, encoders magnéticos requerem um pequeno espaçamento entre 

os sensores e o imã e apresentam pouca tolerância à desalinhamento de suas peças, 

principalmente no absoluto. Também apresentam menor precisão quando comparados 

aos encoders ópticos. Uma sensibilidade típica magnética de um encoder magnético é de 

aproximadamente 15𝜇𝑚, muito inferior a precisão de 300𝑛𝑚 de um encoder 

óptico.Entretanto, são pouco sensíveis a condições ambientais como poeira, umidade e 

vibração [18]. 

 Sensor magnetorresistivo: Os sensores magnetorresistivos apresentam 

resistência elétrica proporcional a densidade de campo magnético na qual estão sujeitos. 

Com construção similar a dos sensores de rotação por efeito Hall de operação incremental 

por meio de discos dentados que variam a relutância do meio, se diferenciam por sua faixa 

de aplicação e sua natureza passiva, requisitando de circuitos de detecção da variação de 

resistência, como pontes de Wheatstone. Enquanto sensores Hall se limitam a campos 

magnéticos da faixa de ±1000G, os sensores magnetorresistivos apresentam grandes 

variações de resistência para densidades elevadas de campo magnético, entre 200G e 

4000G. 

Tabela 3.1: Comparação de performance típica de medidores de posição angular comerciais. 

  
Potenciômetro 

Angular3 RVDT3 
Encoder 
óptico 

rotativo4 

Encoder 
magnético 
rotativo4 

Sensor magnetor-
resistivo 5 

Faixa de medição 1 a 60 voltas 360º 360º 360º 180º 
Erro de linearidade 0,002% a 0,1% FS2 0,5% - - - 

Resolução 0,2º a 2º FS 0,1% FS2 16/17/18 
bits 

18/19/20 
bits 

aprox. 13 bits 

Velocidade máxima 
de rotação 

Limitado Limitado 12000 rpm 24000 rpm 24000 rpm 

Contato físico     

Resistência a 
temperatura 

    

Inerte à poeira, 
umidade e vibração 

    

Repetibilidade Moderado Excelente Alto Alto Excelente 
Complexidade Baixo Moderado Alto Alto Baixo 
Custo Baixo Moderado Moderado Moderado Alto 
1 Para as análises qualitativas comparativas entre os sensores, tal como resistência a temperatura, sensibilidade às 
condições ambientes, repetibilidade, complexidade e custo, ver referência [16]. 
2 FS : Fundo de Escala (full-scale). 
3 Referência [16]. 
4 Referência [18]. 
5 Referência [19]. 
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 A Tabela 3.1 apresenta uma comparação quantitativa e qualitativa entre os 

principais parâmetros de um sistema de medição angular. 

 O encoder magnético incremental, entretanto, apresenta uma performance 

inferior à dos encoders ópticos incrementais em função da sua baixa tolerância a 

desalinhamentos do eixo e dos sensores e a menor precisão dos sensores magnéticos, de 

15𝜇𝑚, comparado aos fotossensores, de 300𝑛𝑚. Os encoders ópticos incrementais, desta 

forma, tendem a encontrar maior aplicação em sistemas cujo objetivo é medir as variações 

de posição angular ou a velocidade de rotação. 

Os encoders magnéticos apresentam vantagens em relação aos encoders ópticos 

quando o objetivo é uma medição absoluta. Conforme observado na Tabela 3.1, encoders 

magnéticos operam com maiores velocidades de rotação e possuem maior robustez e 

durabilidade às condições do meio ambiente, sendo insensíveis a poeira, temperatura, 

umidade e vibração. Apesar de não ser uma limitação de projeto de encoder ópticos, os 

encoders magnéticos absolutos tendem a oferecer sistemas de medição com maior 

resolução [17] [18]. 

Um encoder magnético com sensores Hall ou sensores magnetorresistivos se 

diferenciam principalmente pela faixa de operação de campo magnético desejado, sendo 

sensores Hall ideais para campos de até 1000G, enquanto sensores magnetorresistivos 

operam melhor entre 2000 e 4000G. Desta forma, os sensores magnetorresistivos são 

mais eficientes quando a distância entre o sensor e o imã é grande [19]. 

Portanto, não é disponibilizado atualmente no mercado um sensor de posição 

angular que ofereça simultaneamente um sinal analógico sem a necessidade de contato 

físico com o eixo de rotação. 

Para o projeto proposto no Capítulo 4, o sensor baseia-se no princípio de 

funcionamento de um encoder magnético absoluto com sensores Hall. Comparativamente 

aos transdutores potenciométrico e ao RVDT, o encoder magnético destaca-se por não 

exigir um contato físico direto com o sistema a ser medido. O acoplamento de imãs ou de 

discos ferromagnéticos dentados não é relevante perante o atrito e inércia provocado pela 

fixação de potenciômetros, ou pior, de núcleos ferromagnéticos ao eixo de rotação. O fato 

de não apresentar contato com peças móveis permite a operação do encoder magnético 

em velocidades superiores, baixa manutenção e tempo de vida útil elevado.  
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Capítulo 4 

Sistema Fuzzy de Medição 

Neste capítulo, é proposto uma nova metodologia de projeto para sistemas de 

medição multisensor baseado em lógica fuzzy. Beneficiando-se das principais vantagens 

que um sistema fuzzy oferece, a metodologia envolve uma abordagem inovadora acerca 

da implementação da estrutura lógica de um sistema fuzzy em um sistema de medição, 

com destaque ao projeto de uma interface eletrônica analógica que executa o seu 

procedimento de inferência fuzzy e do uso de uma interface de fuzzificação intrínseca ao 

elemento sensorial do sistema, considerando seu próprio sinal de saída como as funções 

de pertinência do sistema. A metodologia de projeto proposta é aplicada a um sistema de 

medição de posição angular para posterior análise de desempenho estático via simulações 

computacionais e experimentos práticos nos Capítulos 5 e 6, respectivamente. 

4.1. Introdução 

No contexto atual, o investimento científico no desenvolvimento de sensores de 

maior precisão e melhor resposta em frequência intensifica-se consideravelmente diante 

das exigências de mercado por sistemas automatizados mais eficientes, especialmente no 

caso de sensores de posição angular cujo desempenho em ambos os atributos deve ser 

elevado para operação em maiores velocidades. Sendo assim, com base nas informações 

apresentadas na Seção 3.4 à respeito dos principais sensores de posição angular 

disponíveis comercialmente, suas vantagens e desvantagens se tornam muito claras para 

aplicação industrial. 

O transdutor potenciométrico e o RVDT são sensores que permitem medição 

analógica, porém requerem um contato direto com o eixo de rotação do sistema que, por 

sua vez, resulta em uma mobilidade limitada e, consequentemente, uma menor velocidade 

de operação. Os encoders magnéticos e ópticos, por sua vez, se destacam como primeira 

opção no mercado em virtude de sua grande precisão, usualmente na faixa de 10 a 20 bits 
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de resolução. Os encoders também não exigem um contato físico com o eixo de rotação 

além de um disco magnético ou opaco, conforme o caso. A resolução digital do sistema, 

entretanto, é inerente à construção do encoder uma vez que sua saída é codificada por 

meio de elementos sensoriais que respondem com sinais em nível alto e baixo de acordo 

com a posição do referido eixo. Desta forma, existe uma perda de informação intrínseca 

entre as posições intermediárias aos sensores. Finalmente, conclui-se que não existe um 

sensor de posição angular que ofereça simultaneamente uma medição analógica e sem a 

necessidade de contato físico com o eixo de rotação. 

Com base nesses problemas, este trabalho propõe-se a desenvolver um sistema de 

medição analógico, baseando-se na topologia de um encoder magnético, no qual a 

medição entre os valores intermediários às posições dos sensores de efeito Hall é 

contínua. Desta forma, ao contrário das tendências atuais em pesquisas para maximização 

da resolução de sistemas de medição digitais, este trabalho propõe um sistema analógico 

e, portanto, de resolução absoluta. 

A ideia consiste, portanto, em manipular e interpolar os sinais de saída dos 

elementos sensoriais do sistema a fim de definir uma posição intermediária entre eles. 

Com este objetivo em mente, o projeto para sistemas de medição apresentado neste 

capítulo baseia-se na aplicação da modelagem fuzzy à um encoder magnético. Assim como 

um sistema de tomada de decisões modelado por lógica fuzzy insere incertezas aos seus 

dados de entrada e interpola-os em busca de um valor intermediário de verdade, é 

proposto neste trabalho que um sistema de medição modelado por lógica fuzzy também 

é capaz de interpolar os valores intermediários entre os sinais de saída de seus elementos 

sensoriais em busca de uma medida adequada. Enquanto um encoder magnético típico 

utiliza comparadores de sinal nas saídas de seus sensores Hall, convertendo-as em 

funções discretas de nível alto e baixo, o sistema fuzzy de medição angular proposto 

consiste no uso do sinal de saída real do sensor, fazendo uso das informações 

originalmente descartadas pelo encoder, conforme ilustrado na Figura 4.1. 
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Figura 4.1: Sinal de saída do sensor Hall pré e pós-discretização pelo comparador de sinais. 

Sendo assim, a Figura 4.2 evidencia a diferença entre os comportamentos do sinal 

de saída de um encoder magnético típico, de natureza quantizada, e de um encoder 

modelado por lógica fuzzy, de natureza contínua. 

 

Figura 4.2: Encoder magnético típico e encoder magnético fuzzy. 

Com base nos objetivos apresentados, para o desenvolvimento desta metodologia 

de projeto de sistemas de medição baseado em modelagem fuzzy, a Seção 4.3 apresenta a 

estrutura lógica para implementação de um sistema fuzzy em um sistema de medição. 
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4.2. Modelagem Fuzzy Takagi-Sugeno de um Sistema de Medição 

A Figura 4.3 compara um sistema de medição discreto com um modelado por meio 

da lógica fuzzy, considerando a técnica de inferência de Takagi-Sugeno. 

 

Figura 4.3: Modelagem fuzzy de Takashi-Sugeno para um sistema de medição. 

O sistema de medição discreto define seu sinal de saída (medida) por uma 

combinação de conjuntos discretos, ou crisps, de seu sinal de entrada (mensurando). No 

caso de um encoder magnético típico, sua medida é dada por um número finito de 

intervalos de posições angulares delimitados pelo número de elementos sensoriais, isto 

é, sua resolução. Os intervalos, por sua vez, são conjuntos crisps uma vez que o sinal de 

saída dos sensores Hall utilizados é digital. 

Um sistema de medição modelado via lógica fuzzy, por sua vez, insere um grau de 

incerteza aos conjuntos crisps citados, convertendo-os em conjuntos fuzzy por meio de 

uma interface de fuzzificação. Desta forma, o sistema fuzzy determina o grau de 

pertinência entre cada entrada e seu respectivo conjunto fuzzy, definido como função de 

pertinência. Desta forma, a base de regras do sistema fuzzy de medição atende o seguinte 

formato: 

Se < 𝑥 = 𝐴𝑖 > , então < 𝑦 = 𝐵𝑖 > 

Com base nos conjuntos fuzzy e na base de regras apresentada, o sistema interpola 

suas entradas utilizando um procedimento de inferência específico a fim de obter um sinal 

de saída contínuo em seu intervalo de medição. Para o método de Takagi-Sugeno, descrito 
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na Seção 2.2.4.1, o tratamento dos dados é dado por uma média ponderada expressa na 

Equação (2.7) tal que as funções de pertinência 𝜇𝑖(𝑥) de cada regra estão associadas à um 

determinado consequente 𝑧𝑖. 

Finalmente, com base nas características de modelagem fuzzy de um sistema de 

medição apresentadas, este trabalho diferencia-se por apresentar uma nova abordagem 

acerca de sua interface de fuzzificação e por desenvolver um sistema eletrônico capaz de 

implementar o procedimento de inferência de Takagi-Sugeno. 

4.3. Sistema Fuzzy de Medição Angular  

Nesta seção, é desenvolvido o projeto do sistema fuzzy de medição proposto, 

aplicando-o em um encoder magnético típico para posterior análise de desempenho 

estático do sistema desenvolvido nos Capítulos 5 e 6. 

4.3.1. Interface de Fuzzificação: Sensor Hall  

Conforme explicado na Seção 2.2.1, a interface de fuzzificação é responsável por 

converter os dados de entrada do sistema, dispostos em conjuntos do tipo crisp, em 

conjuntos fuzzy, caracterizados por apresentar limites com uma variação gradual. Para 

tal, é associado a cada conjunto crisp um grau de incerteza definido por funções de 

pertinência pré-estabelecidas que regem o grau de concordância entre cada entrada e seu 

respectivo conjunto. Desta forma, a conversão de uma entrada numérica do tipo crisp para 

uma entrada fuzzy permite que os valores intermediários de suas funções sejam 

manipulados e interpolados pelo procedimento de inferência. 

Sistemas de medição analógicos, por sua vez, utilizam majoritariamente elementos 

sensoriais com comportamento analógico, isto é, cujo sinal de saída varia continuamente 

e proporcionalmente a uma determinada grandeza física. Sensores analógicos não 

discretos, portanto, se assemelham aos comportamentos esperados de uma função de 

pertinência fuzzy, compartilhando, inclusive, em seus sinais de saída, funções similares às 

mais aplicadas para funções de pertinência, como as funções triangulares, trapezoidais, 

gaussianas e sino-gaussianas. 
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Desta forma, o sistema fuzzy de medição proposto utiliza uma nova abordagem 

acerca da interface de fuzzificação, utilizando os sinais de saída de seus elementos 

sensoriais como as próprias funções de pertinência do sistema fuzzy. A interface de 

fuzzificação, portanto, é intrínseca ao sensor do sistema. É importante notar, entretanto, 

que o sistema fuzzy de medição só é compatível a sistemas cujos sensores não são digitais, 

isto é, não apresentam um comportamento crisp. 

Tal como no encoder magnético típico ao qual a modelagem é aplicada, o sistema 

fuzzy de medição angular proposto baseia-se no uso de sensores de efeito Hall. 

Transdutores analógicos que fornecem um sinal de tensão proporcional à densidade de 

campo magnético ao qual é submetido, sensores Hall são utilizados em encoders 

magnéticos para apontar a posição angular de um sistema baseado no campo magnético 

emitido por um imã fixado em seu rotor. Para mais informações a respeito do princípio 

de funcionamento, circuito de condicionamento e principais características de um sensor 

Hall, ver Apêndice A. 

 

Figura 4.4: Formas de aplicação de sensores Hall e seus respectivos sinais de saída [20]. 
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Desta forma, a Figura 4.4, que apresenta as diferentes formas de aplicação de um 

sensor Hall tal como o comportamento de suas respectivas curvas estáticas, ilustra, no 

item (b), a variação da tensão Hall em função da passagem lateral de um imã bipolar, tal 

como ocorre em um encoder magnético. 

Sendo a função de pertinência do sistema fuzzy de medição angular proposto igual 

ao sinal de saída de seus sensores Hall, evidencia-se na Figura 4.4(b) que o sinal pode ser 

modelado por uma função gaussiana 𝑔(𝑥), ou distribuição normal de probabilidade, 

apresentada na Equação (4.1). 

 𝑔(𝑥) = 𝐴𝑒
−

(𝑥−𝜇)2

2𝜎2  (4.1) 

Sendo os parâmetros dados por: variável aleatória 𝑥, média 𝜇 , desvio padrão 𝜎  e  

ganho estático 𝐴. A Figura 4.5 ilustra as funções de pertinência de 𝑛 sensores Hall em 

função do ângulo 𝜃. A imagem evidencia a interpolação entre os sinais de saída, 

destacando os parâmetros presentes em uma função gaussiana. 

 

Figura 4.5: Função gaussiana. 

Para o modelo proposto, a variável de entrada 𝒙 é o ângulo 𝜃 no qual o imã foi 

posicionado no rotor e a função gaussiana 𝒈(𝒙) é o sinal de saída do sensor Hall 𝑣𝐻𝑎𝑙𝑙 . A 

média 𝝁 da gaussiana é o seu centro e, portanto, é dada pela posição angular 𝜃𝑠𝑖
 na qual 

cada sensor Hall se encontra no estator. O desvio padrão 𝝈, por sua vez, é função direta 

da densidade de fluxo magnético que atravessa a superfície do sensor Hall, sendo dado 

por: 

 A distância entre as superfícies do sensor e do imã; 

 Os parâmetros internos do modelo de sensor Hall utilizado, como sua 

sensibilidade, área superficial e precisão; e 
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 Os parâmetros construtivos do imã dimensionado, como sua construção 

geométrica, dimensões e tipo de material magnético – parâmetros 

diretamente associados a intensidade de campo magnético e dispersão de 

fluxo magnético do imã. 

Finalmente, o ganho 𝑨 é o máximo valor de tensão Hall do sensor, relacionado 

diretamente à condição de máxima densidade de campo magnético captada pelo sensor: 

posição cujo imã e o sensor estão alinhados (𝜃 = 𝜃𝑠𝑖
). A máxima densidade de campo 

magnético, por sua vez, é diretamente proporcional à intensidade de campo magnético do 

imã especificado e, conforme ilustrado na Figura 4.4(a), inversamente proporcional à 

distância entre o imã e o sensor. 

Os limites de operação do sensor Hall, por sua vez, são definidos por sua 

alimentação. Conforme apresentado na Figura 4.6, o sensor opera linearmente em torno 

do ponto 𝑉offset que, por sua vez, é dado pela média aritmética entre o sinal de alimentação 

dos pinos 𝑉𝐶𝐶 e 𝐺𝑁𝐷. 

 

Figura 4.6: Curva estática típica de um sensor Hall [21]. 

Um sensor Hall, portanto, foi projetado para atuar entre os limites de operação 

𝑣𝐻𝑎𝑙𝑙(𝐵) → [𝐺𝑁𝐷 , +𝑉𝐶𝐶]. Entretanto, diante de um imã bipolar, cujo campo magnético é 

positivo, o sensor Hall varia dentre dos limites 𝑣𝐻𝑎𝑙𝑙(𝐵 > 0) → [(+𝑉𝐶𝐶 − 𝐺𝑁𝐷)/2 , +𝑉𝐶𝐶]. 

Para que o sinal de saída do sensor Hall atue dentro dos limites estipulados por uma 

função de pertinência típica (𝜇(𝑥) → [0 , 1], descrito na Seção 2.2.1), é necessário que o 

pino que a alimentação dos pinos 𝐺𝑁𝐷 e 𝑉𝐶𝐶 seja simétrica, isto é: 𝑉𝐶𝐶 = +𝑉𝐶𝐶  e 𝐺𝑁𝐷 =

−𝑉𝐶𝐶. Desta forma, os limites da tensão Hall se adequam aos padrões de uma função de 

pertinência: 𝑣𝐻𝑎𝑙𝑙 → [0 , 𝐴]. 
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Finalmente, com base nesses dados, modelando o sinal de saída do sensor Hall 

como uma função gaussiana e considerando que este sinal é a própria entrada fuzzificadas 

do sistema, tem-se que a função de pertinência 𝜇𝑖(𝜃) do sistema é dada por:  

 𝜇𝑖(𝜃) = 𝑣𝐻𝑎𝑙𝑙𝑖
(𝜃) = 𝐴𝑒

−
(𝜃−𝜃𝑠)

2

2𝜎2   (4.2) 

Sendo o ganho 𝐴 e o desvio padrão 𝜎 praticamente constantes a todos os sensores 

Hall presentes no sistema. Cada função de pertinência 𝜇𝑖(𝜃), entretanto, é diferenciada 

pela posição 𝜃𝑠𝑖
 onde cada sensor Hall se encontra. 

É evidente, por meio da Equação (4.2) e da Figura 4.5, que a especificação do imã é 

essencial para o projeto do sistema fuzzy de medição angular e afeta diretamente em seu 

desempenho. A saída de um sistema fuzzy é função dos tipos de funções de pertinência 

implementadas no sistema. Para que o sistema resulte em uma saída que atenda aos 

valores intermediários entre seus sensores, é necessário que para uma dada posição 

angular intermediária a posição dos sensores, as funções de pertinência dos sensores 

periféricos se cruzem para que possa ser realizada a interpolação. Não deve existir, 

portanto, uma posição angular na qual o grau de pertinência de pelo menos um dos 

elementos sensoriais seja diferente de zero. Da mesma forma, não é ideal que, para um 

mesmo ângulo, exista demasiados sinais de saída com elevados graus de pertinência. 

Ambos os casos contribuem para um erro intrínseco ao sistema e, portanto, devem ser 

mediados para otimização do sistema. Como o grau de pertinência da entrada fuzzy para 

uma dada posição angular 𝜃 é função do desvio padrão da função gaussiana, o erro do 

sistema é função do imã especificado. A análise da influência do desvio padrão dos sinais 

de saída no desempenho do sistema é apresentado na Seção 5.1. 

4.3.2. Sistema Eletrônico de Inferência Fuzzy de Takagi-Sugeno 

O procedimento de inferência fuzzy é responsável por manipular e interpolar, via 

operadores lógicos matemáticos, as entradas fuzzy do sistema. Com o objetivo de 

preservar o comportamento contínuo, ilustrado na Figura 4.2, e, desta forma, evitar 

quaisquer perdas de informação por discretização, é necessário que esse procedimento 

seja implementado analogicamente no sistema de medição. Por sua simplicidade, o 

método de Takagi-Sugeno foi escolhido pois é capaz de realizar simultaneamente o 

procedimento de inferência fuzzy e de desfuzzificação do sistema por meio de uma única 
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média ponderada, apresentada na Equação (2.7). A Figura 4.7 ilustra, em diagrama de 

blocos, a implementação analógica desta Equação (2.7). 

 

Figura 4.7: Diagrama de blocos do procedimento de inferência fuzzy de Takagi-Sugeno. 

O diagrama evidencia que a média ponderada da Equação (2.7) pode ser 

implementada via dois circuitos somadores e um circuito divisor analógico. As entradas 

de ambos os circuitos somadores são as funções de pertinência do sistema, isto é, os sinais 

de saída de seus elementos sensoriais. Como definido na média ponderada, o circuito 

somatório do denominador apresenta ganho unitário, enquanto o do numerador possui 

seus ganhos definidos pelo consequente de regra 𝑧𝑖. Em virtude da necessidade de se 

utilizar circuitos multiplicadores adicionais caso o consequente de regra fosse uma função 

de primeira ordem, este foi modelado como uma constante priorizando a simplicidade e 

a linearidade do sistema. 

A divisão entre as saídas dos circuitos somadores, por sua vez, pode ser realizada 

por meio de divisores analógicos implementados via circuitos multiplicadores de 2 ou 4 

quadrantes ou circuitos log-antilog. Para uma abordagem mais detalhada a respeito do 

princípio de funcionamento dos circuitos multiplicadores e divisores, ver Apêndice B.  

A Figura 4.8 apresenta a interface eletrônica proposta para a implementação do 

procedimento de inferência de Takagi-Sugeno. 
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Figura 4.8: Circuito eletrônico para implementação analógica do método de Takagi-Sugeno. 

Sendo que os consequentes 𝑧𝑖, dados pelos ganhos pelos ganhos 𝑅 𝑅𝑖
⁄  do circuito 

somador numerador,  são iguais ou proporcionais à posição 𝜃𝑠𝑖
 na qual o sensor Hall de 

sua respectiva regra 𝑖 está fixado, conforme Equação (4.3). 

 𝑧𝑖 =
𝑅

𝑅𝑖
∝ 𝜃𝑠𝑖

 (4.3) 

Caso seja necessário um consequente de regra cujo ganho seja proporcional a um 

ângulo negativo (𝑧𝑖 < 0), basta adicionar um circuito inverso à entrada do circuito 

somador do numerador, conforme apontado pela Figura 4.9: 

 

Figura 4.9: Circuito eletrônico para implementação analógica de consequentes negativos. 

É interessante observar também que o sinal de saída do sistema fuzzy é 

independente do ganho 𝐴 dos sensores Hall, desde que sejam atingidas as condições 
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ideais na qual os sensores Hall estão precisamente alimentados por fontes simétricas e se 

encontrem perfeitamente distribuídos de forma radial em torno do eixo de rotação. As 

consequências de erros construtivos são avaliadas na Seção 5.3. 

4.4. Sistema Fuzzy de Medição Angular de 360°  

A interface eletrônica do sistema fuzzy de medição angular proposta na Seção 4.3.2 

opera com um sistema SISO cujas regras são independentes e, portanto, não exigem 

operadores de união e interseção. Entretanto, para o projeto de um sistema fuzzy de 

medição para um ciclo completo de 360°, tais operadores se tornam necessário. 

O sistema fuzzy de medição angular projetado atua com consequentes de regra 

definidos por constantes que são iguais ou proporcionais ao ângulo cujo sensor de mesma 

regra está posicionado. Todavia, um sistema de medição que atue na faixa de 0° a 360° 

deve ser capaz de realizar a leitura cíclica de sua grandeza de entrada. É necessário, 

portanto, que o sistema fuzzy apresente dois valores para pelo menos um de seus 

consequentes de regra – dentre eles, o ângulo 0° que deve assumir o valor de 360°. Desta 

forma, considere o diagrama esquemático de posicionamento dos sensores Hall 

apresentado na Figura 4.10. 

 

Figura 4.10: Diagrama de posicionamento dos elementos sensoriais de um sistema de medição de 0° a 
360°. 

O sistema fuzzy de medição angular de 0° a 360° deve ser capaz de identificar em 

qual quadrante angular o imã se encontra e, a partir desta informação, designar os 

consequentes adequados para cada uma de suas funções de pertinência, conforme 

proposto na seguinte base de regras: 
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 Se 0° < 𝜃 < 90°, então: 𝑧1 = 0°, 𝑧2 = 90°, 𝑧3 = 180° e 𝑧4 = −90°; 

 Se 90° < 𝜃 < 270°, então: 𝑧1 = 0°, 𝑧2 = 90°, 𝑧3 = 180° e 𝑧4 = 270°; 

 Se 270° < 𝜃 < 360°, então: 𝑧1 = 360°, 𝑧2 = 450°, 𝑧3 = 180° e 𝑧4 = 270°. 

Nota-se, portanto, que três consequentes (𝑧1, 𝑧2 e 𝑧4) apresentam dois valores e, 

portanto, não permitem que a base de regras proposta seja implementada por meio da 

interface eletrônica desenvolvida. A base de regras proposta, por sua vez, também não 

pode ser implementada da forma como foi proposta, uma vez que não é possível 

identificar a posição 𝜃. Entretanto, as condições apresentadas nestas regras dependem do 

quadrante no qual o imã se encontra, e não diretamente de sua posição, podendo ser 

identificados, portanto, por meio das próprias funções de pertinência: 

 Se 0° < 𝜃 < 90°, então: 𝜇2 > 𝜇3 

 Se 270° < 𝜃 < 360°, então: 𝜇2 < 𝜇3; 

Finalmente, o sistema de medição angular de 360° pode ser implementado 

adicionando-se as seguintes regras à sua base de regras:  

 Se 𝜇2 > 𝜇3, então: 𝑧1 = 0°, 𝑧2 = 90° e 𝑧4 = −90°; 

 Se 𝜇2 < 𝜇3, então: 𝑧1 = 0°, 𝑧2 = 90° e 𝑧4 = 270°; 

Sendo o consequente 𝑧3 = 180° para qualquer valor de 𝜃. 

A Figura 4.11 propõe um diagrama esquemático de uma interface eletrônica capaz 

de implementar analogicamente regras com estruturas condicionais. Alternativamente, a 

referência [7] apresenta outras interfaces eletrônicas para implementação de estruturas 

condicionais. 

 

Figura 4.11: Esquema de uma interface eletrônica para implementar regras com estruturas condicionais. 

A interface eletrônica se baseia na operação do transistor como chave eletrônica e 

do uso de um amplificador operacional como comparador de sinais. Se 𝑣1 < 𝑣2, o 

amplificador operacional satura positivamente, polarizando a base do transistor e, 

consequentemente, conduzindo a corrente elétrica 𝑖. Se 𝑣1 > 𝑣2, o amplificador satura 



 
 

43 
 

negativamente, forçando o diodo e o transistor a operarem em corte, impedindo a 

passagem da corrente 𝑖. 

Finalmente, a Figura 4.12 apresenta a interface eletrônica de um sistema fuzzy de 

medição de 0° a 360° com apenas quatro sensores Hall: 

 

Figura 4.12: Interface eletrônica de um sistema fuzzy de medição de 0° a 360°. 

4.5. Generalização do Sistema 

O capítulo propõe uma nova metodologia para projetos de sistemas de medição, 

baseando-se em lógica fuzzy. Considerando as principais características de um sistema 

fuzzy e beneficiando-se de suas vantagens, uma nova abordagem acerca da 

implementação de uma interface de fuzzificação é aplicada no projeto, na qual o sistema 
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utiliza os próprios sinais de saída de seus elementos sensoriais como as funções de 

pertinência de seu sistema fuzzy. Desta forma, a metodologia de projeto proposta é capaz 

de interpolar os sinais de saída de seus elementos sensoriais com o objetivo de realizar 

uma leitura completa de sua faixa de medição. A lógica fuzzy elimina, portanto, o problema 

de discretização de sistemas de medição multisensor, oferecendo um sinal de saída 

contínuo para toda a faixa de medição. Com o objetivo de preservar a natureza contínua 

deste sinal, foi projetado uma interface eletrônica analógica para realização do 

procedimento de inferência fuzzy de Takagi-Sugeno, responsável pela manipulação e 

interpolação dos dados de entrada do sistema. A avaliação de desempenho estático do 

sensor proposto, tal como suas vantagens e desvantagens, é apresentada nos Capítulos 5 

e 6 via simulações computacionais e de um experimento prático, respectivamente. 

Entretanto, é importante destacar que o sistema fuzzy de medição proposto neste 

capítulo não se trata de uma metodologia de projeto limitada à sistemas de medição de 

posição angular. A metodologia é aplicável a qualquer sistema de medição multissensorial 

que sofra com problemas de discretização, uma vez que esta utiliza as informações do 

sinal de saída dos sensores, originalmente descartadas, para realizar a interpolação de 

seus valores intermediários, estabelecendo, desta forma, uma faixa de medição contínua. 

A metodologia dispensa, portanto, o uso de um número excessivo de elementos sensoriais 

para aumento de resolução do sistema. É necessário notar que o elemento sensorial, por 

sua vez, deve apresentar um sinal de saída não crisp para que seja possível interpretá-lo 

como uma função de pertinência. 

Finalmente, com base nos pré-requisitos estabelecidos para o uso da metodologia 

de projeto proposta, destaca-se, entre os sistemas de medição aplicáveis, sistemas 

detectores baseados em elementos sensoriais magnéticos, ópticos, capacitivos, indutivos, 

magnéticos e térmicos.  
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Capítulo 5 

Avaliação Computacional do Desempenho Estático do 
Sistema Fuzzy de Medição Angular 

Nesta seção, são apresentadas simulações computacionais do sistema fuzzy de 

medição angular proposto com o objetivo de analisar o desempenho estático do projeto 

para as faixas de medição definidas e apresentar soluções para redução do erro do 

sistema. Por fim, o capítulo apresenta uma análise da susceptibilidade do sistema de 

medição a erros construtivos e de projeto. 

5.1. Simulação Computacional do Sistema Fuzzy 

O software utilizado para as simulações foi o Matlab® incluindo o seu toolkit para 

simulações de sistemas fuzzy: Fuzzy Inference Toolkit (FIT). 

A Figura 5.1 apresenta um diagrama de posicionamento dos sensores Hall para um 

sistema fuzzy designado a medição de posições angulares entre 90° e 180°. 

 

Figura 5.1: Sistema fuzzy de medição angular entre 90º e 180º. 
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A Figura 5.2, por sua vez, apresenta as funções de pertinência das entradas 

consideradas. Tais funções são uma aproximação da relação estática entre a distância 

angular de um imã e a saída de tensão em um sensor Hall. Posicionados conforme 

ilustrado na Figura 5.1, os sinais de saída dos sensores em 90°, 135° e 180° são 

identificados por 𝜇1, 𝜇2 e 𝜇3.  As funções de pertinência, do tipo 𝜇𝑖(𝜃) ∶ Ω → [0, 1], foram 

modeladas como funções gaussianas com um desvio padrão de 𝜎 = 20°4. 

 

Figura 5.2: Função de pertinência dos sensores Hall em 90°, 135° e 180° com um desvio padrão de 20° em 
função do ângulo 𝜃. 

O sistema fuzzy de medição angular proposto conta com três regras que, conforme 

apresentado na Equação (2.7), resultam na expressão: 

 𝑧𝑓𝑢𝑧𝑧𝑦 =
𝜇1(𝜃)𝑧1 + 𝜇2(𝜃)𝑧2 + 𝜇3(𝜃)𝑧3

𝜇1(𝜃) + 𝜇2(𝜃) + 𝜇3(𝜃)
 (5.1) 

Como os consequentes 𝑧𝑖 são iguais ou proporcionais ao ângulo no qual o elemento 

sensorial de sua regra está posicionado, foi considerado para a simulação: 𝑧1 = 90 , 𝑧2 =

135 e 𝑧3 = 180. 

A Figura 5.3 apresenta os resultados computacionais para a simulação do sistema 

fuzzy proposto para um medidor com faixa de medição 90° a 180°: 

                                                        
4 Notar que, para este capítulo, o termo “desvio padrão” refere-se ao desvio padrão das funções de 

pertinência modeladas como gaussianas, não tendo relação com o desvio padrão ou variância utilizado para 
cálculo de incertezas de medição. 
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Figura 5.3: Saída fuzzy para um intervalo de medição de 90º a 180º de um sistema fuzzy com três 
elementos sensoriais posicionados em 90º, 135º e 180º e sinal de saída com desvio padrão de 20º. 

A curva vermelha indica a bissetriz, isto é, a relação desejada proporcional, neste 

caso igual, ao valor de entrada. A curva azul, por sua vez, apresenta a saída fuzzy do 

sistema entre 90° e 180°. Com sensibilidade variável, o sistema é não-linear e oscila em 

torno da reta de calibração. O erro absoluto do sistema em relação a reta de calibração é 

de 2,2649°, enquanto seu erro de linearidade é de 2,5166%. 

A Figura 5.4 apresenta a saída do mesmo sistema fuzzy de três elementos 

sensoriais proposto para funções de pertinência com desvio padrão de 15° (a), 25° (b) e 

55° (c) e seus respectivos erros absoluto e de linearidade: 

 

Figura 5.4: Saída fuzzy para uma função de pertinência com desvio padrão de: (a) 𝜎 = 15°; (b) 𝜎 = 20°; e 
(c) 𝜎 = 35°. 
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Os resultados apresentados nas simulações da  Figura 5.3 e da Figura 5.4, é possível 

concluir que o erro de linearidade apresentado em sua saída é diretamente relacionado 

ao desvio padrão de sua função de pertinência. Partindo do ponto ótimo de menor erro: 

um aumento do desvio padrão resulta em um maior espaçamento entre as funções de 

pertinência, aumentando a divergência entre os sinais de saída dos sensores, conforme a 

Figura 5.4(c); enquanto a diminuição do desvio padrão resulta em um menor 

espaçamento entre as funções, aumentando a convergência entre os sinais, conforme a 

Figura 5.4(a). Ambos os casos, seja por excesso ou escassez de interpolação entre os 

sinais, resultam em uma queda do rendimento do sistema fuzzy em função do aumento 

de seu erro de linearidade. A Figura 5.5 apresenta essa relação. 

 

Figura 5.5: Erro de linearidade x Desvio padrão da função de pertinência, para sistema de medição com 
três sensores Hall. 

O gráfico evidencia a existência de uma determinada função de pertinência que 

confere o menor erro de linearidade possível para o sistema. É interessante observar 

também que o aumento do erro de linearidade é mais sensível a diminuição do desvio 

padrão da função de pertinência que ao seu aumento. De qualquer forma, o menor erro 

de linearidade obtido para o sistema proposto é de 3,0971%, valor considerado 

relativamente alto quando comparado aos demais sensores de medição angular 

apresentados na Seção 3.4. Desta forma, o sistema proposto na Figura 5.1 é descartado 

em prol das alterações propostas a seguir e pela Seção 5.2. 

O sistema fuzzy apresentado foi projetado para atender exclusivamente o intervalo 

de medição especificado de 90° a 180°. Assim, os valores extremos do intervalo de 
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medição sofrem uma discrepância em relação aos valores intermediários. Isso se deve ao 

fato da saída fuzzy ser um resultado da interpolação de três funções de pertinência nos 

valores intermediários, enquanto nos valores extremos a interpolação ocorre entre 

apenas duas funções de pertinência. Para atenuar este problema, foi incluído dois 

sensores Hall adicionais em 45° e 225°, conforme a Figura 5.6, a fim de eliminar esta 

discrepância dentro do intervalo de medição definido e, desta forma, reduzir o erro 

máximo de linearidade do sistema. Além disto, a prática de projeto de um sistema de 

medição que atenda faixas de medição acima dos intervalos desejados é comum em 

instrumentação eletrônica. 

 

Figura 5.6: Sistema fuzzy de medição angular entre 90° e 180° com sensores Hall posicionados em 45°, 
90°, 135°, 180° e 225°. 

A Figura 5.7 apresenta o erro de linearidade do sistema em função do desvio 

padrão da função de pertinência para o novo sistema proposto: 

 

Figura 5.7: Erro de linearidade x Desvio padrão da função de pertinência, para sistema fuzzy com medição 
superior ao intervalo desejado. 
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O aumento de desempenho do sistema é evidente quando comparado os gráficos 

das Figura 5.5 e Figura 5.7. O erro mínimo de linearidade reduziu de 3,0971%, no sistema 

de medição com três sensores, para 0,2237%, no sistema com cinco sensores. Apesar do 

erro mínimo ser um resultado aceitável para um medidor de posição, o sistema apresenta 

ainda uma clara desvantagem: a dependência do erro de linearidade com o desvio padrão 

do sinal de saída do sensor Hall. O erro de linearidade mínimo é obtido apenas para um 

valor pontual de desvio padrão, sendo que uma pequena variação no desvio padrão 

resulta em um aumento significativo do erro de linearidade em virtude da alta 

sensibilidade da curva apresentada no gráfico da Figura 5.7. Esta desvantagem se acentua 

quando se considera que o desvio padrão é um parâmetro de difícil especificação, 

associado as características construtivas do imã, do sensor Hall e da bancada de medição. 

Aqui há uma relação interessante: enquanto em um encoder magnético, o aumento 

do número de sensores representa uma melhoria na resolução, no sensor fuzzy proposto, 

este aumento leva à redução do erro de linearidade. Sendo assim, a Figura 5.8 apresenta 

o erro de linearidade do sistema fuzzy em função do número de sensores e de seu 

respectivo desvio padrão simulado para sua função de pertinência. 

 

Figura 5.8: Erro de linearidade x Número de sensores x Desvio padrão da função de pertinência. 

Os erros de linearidade apresentados foram simulados considerando o desvio 

padrão que lhe ofereça maior otimização em sua performance. O gráfico evidencia que 

aumento do número de sensores requer uma redução no desvio padrão da função de 

pertinência a fim de equilibrar a interpolação presente entre as curvas de cada sensor. Os 
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resultados obtidos são bem relevantes uma vez que um sensor fuzzy com 10 sensores Hall 

permite obter um erro de linearidade de 0,0508%. 

De qualquer forma, a precisão exigida na especificação do desvio padrão 

representa um obstáculo na construção do sistema. Com o objetivo de ampliar este 

intervalo de erro de linearidade do sistema fuzzy, a Seção 5.2 apresenta uma solução. 

5.2. Método das Entradas em Oposição 

O erro do sensor fuzzy de posição angular proposto é resultado da não-linearidade 

presente na saída: intrínseca ao sistema projetado cujas funções de pertinência são 

gaussianas, mas também previsível. 

O erro de linearidade poderia ser corrigido por meio do uso de consequentes de 

regras com funções de 1ª ordem. Entretanto, conforme discutido na Seção 4.3.2 esta 

alternativa exigiria o uso de um circuito multiplicador adicional por elemento sensorial 

presente no sistema de medição, aumentando assim a complexidade do circuito e, 

consequentemente, sua fonte de erro no processo de condicionamento analógico. Além 

disto, seria necessário o uso de um segundo sensor de posição angular para fornecer o 

valor de entrada do sistema, necessário para a função de 1ª ordem do consequente. Sendo 

assim, com base nessas limitações, esta alternativa foi descartada. 

 

Figura 5.9: (a) Diagrama de posicionamento dos sensores com entradas em oposição;(b) Sinal de saída dos 
sistemas fuzzy com entradas em oposição. 
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Analisando a curva estática do sensor, é possível perceber uma oscilação em torno 

da curva ideal. Construindo, portanto, um sistema idêntico, porém defasado 

espacialmente em um ângulo específico em relação ao sistema principal, é encontrado um 

sinal de saída cuja diferença em relação à bissetriz é oposta e de mesmo módulo à do 

sistema fuzzy principal, conforme a Figura 5.9. A soma das saídas fuzzy, portanto, 

resultaria na anulação dos erros de linearidade em virtude de seus comportamentos 

espelhados. 

Matematicamente, tem-se que: 

 �̃�𝑝 = �̃�𝑖 + 𝑒 (5.2) 

 �̃�𝑜𝑝 = �̃�𝑖 − 𝑒 (5.3) 

Sendo �̃�𝑝 a saída do sistema fuzzy principal, �̃�𝑜𝑝 a saída do sistema em oposição, �̃�𝑖 

a saída do sistema de medição ideal e 𝑒 o erro dos sistemas fuzzy em relação ao ideal. Logo 

a saída do sistema resultante , �̃�𝑅 é a média das duas saídas, conforme Equação (5.4): 

 �̃�𝑅 =
(�̃�𝑖 + 𝑒)(�̃�𝑖 − 𝑒)

2
= 𝑦𝑖  (5.4) 

Para esse trabalho, o sistema fuzzy de medição com sensores em 45°, 90°, 135°, 

180° e 225° é referido como sistema fuzzy direto, enquanto o sistema fuzzy com sensores 

em oposição, posicionados em 22,5°, 67,5°, 112,5°, 167,5°, 202,5° e 247,5°, é referido 

como sistema fuzzy em oposição. O sistema fuzzy completo, contendo ambos os sistemas 

fuzzy direto e em oposição somados, é nomeado sistema fuzzy resultante. 

A Figura 5.10 apresenta as simulações computacionais para as saídas fuzzy do 

sistema direto, em oposição e resultante, tal como seus respectivos erros absolutos e de 

linearidade para uma função de pertinência com desvio padrão de 𝜎 = 20°. Nela, é 

evidente que o sistema fuzzy resultante é obtido por meio da soma dos sistemas diretos e 

em oposição, com um ganho, sendo que ambos os sistemas diretos e em oposição tiveram 

seus erros de 2,5166% reduzidos para 0,8690% no resultante. O Apêndice C apresenta a 

interface eletrônica do sistema fuzzy com entradas em oposição. 
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Figura 5.10: Sistema fuzzy de medição angular resultante. 

A Figura 5.11 apresenta o erro de linearidade em função do desvio padrão da 

função de pertinência para o sistema fuzzy resultante: 

 

Figura 5.11: Erro de linearidade x Desvio padrão da função de pertinência, para sistema fuzzy resultante. 

O erro de linearidade para o sistema fuzzy resultante apresentou como vantagem 

não apenas a redução do erro mínimo de 0,2237% do sistema direto para 0,0141%, como 
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também ampliou a faixa de tolerância de desvio padrão. Entre desvios padrões de 20° e 

25°, o erro de linearidade se mantém abaixo de 0,0567%. 

A implementação de um sistema fuzzy em oposição apresentou duas vantagens em 

relação ao sistema fuzzy direto: a redução do erro mínimo de linearidade e uma maior 

faixa de projeto da função de pertinência. Entretanto, o sistema exige um número de 

elementos sensoriais maior que o dobro do sistema fuzzy direto.  

Com o objetivo de testar a confiabilidade e reprodutibilidade dos sistemas, a Seção 

5.3 apresenta uma análise comparativa dos reflexos que os erros de construção e 

dimensionamento podem causar na saída dos sistemas fuzzy direto e resultante. 

 

5.3. Avaliação da Susceptibilidade a Erros Construtivos e de Projeto 

Esta seção possui como objetivo analisar a susceptibilidade do desempenho 

estático do sistema fuzzy de medição em relação a possíveis erros de projeto, montagem 

ou construção do medidor, dentre eles: o erro de posicionamento dos elementos 

sensoriais no eixo estatórico, o erro na alimentação simétrica dos sensores Hall e o efeito 

da saturação do sinal de saída destes sensores. 

5.3.1. Erros de Posicionamento dos Elementos Sensoriais  e do Eixo 
de Rotação 

O sistema fuzzy de medição angular, tal como o sensor típico no qual se 

fundamenta, o encoder magnético absoluto, compartilha de suas desvantagens, dentre 

elas: a performance das medições do sistema depende diretamente do posicionamento de 

seus elementos sensoriais. 

Em um encoder magnético absoluto, a indicação do medidor é função direta da 

posição discreta na qual cada sensor Hall se encontra. Entretanto, no sistema fuzzy de 

medição angular proposto, o sinal de saída é função não apenas da função de pertinência 

de cada regra, que por sua vez está associada ao posicionamento 𝜃𝑠𝑖
 de seu respectivo 

sensor Hall, como também do consequente 𝑧𝑖 de cada regra. Desta forma, é necessário que 
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a posição 𝜃𝑠𝑖
 esteja em sintonia com o consequente 𝑧𝑖 a fim de minimizar o erro do 

sistema. 

 

 Figura 5.12: Erro de linearidade x Erro de posicionamento do sensor Hall posicionado em 135°. 

 A Figura 5.12 apresenta, para o sistema fuzzy direto e com entradas em oposição, 

o erro de linearidade da saída em função do erro de posicionamento de apenas um 

elemento sensorial dentro de um limite de ±3°. Em ambos os casos, o gráfico foi levantado 

considerando-se funções de pertinência cujo desvio padrão confere erro mínimo a cada 

sistema proposto – no caso, 26,6° para o sistema direto e 22,5° para o sistema resultante.  

 Conforme apresentado pelos gráficos da Figura 5.12, o erro de linearidade do 

sistema é diretamente proporcional ao erro de posicionamento do sensor, sendo a 

sensibilidade ao erro do sistema direto 60% maior que o erro do sistema com entradas 

em oposição. 

 Entretanto, o erro de posicionamento não ocorre em apenas um sensor e sim a 

todos eles, uma vez que é intrínseco a construção do medidor. Para avaliar o reflexo destes 

erros, realizou-se o seguinte experimento estatístico. Considerou-se 100.000 

combinações de construção do sistema, sendo que para cada uma haveria um erro de 

posicionamento para cada um dos sensores de efeito hall dentro de uma faixa de ±3°. O 

valor desse erro em cada sensor é aleatório com uma distribuição gaussiana de média 

igual à sua posição ideal 𝜃𝑠𝑖
 e com uma variância de 1°. Os limites desta faixa, apesar de 

serem razoavelmente altos para uma construção industrial, possuem como objetivo 

avaliar as condições de reprodutibilidade do sistema de medição proposto. 
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 Desta forma, a Figura 5.13 apresenta, por meio de histogramas, a frequência 

relativa de cada erro de linearidade para diferentes combinações de erro de 

posicionamento dos sensores Hall. 

 

 Figura 5.13: Histograma do erro de linearidade do sistema para diferentes combinações de erro 
de posicionamento dos elementos sensoriais. 

O sistema fuzzy resultante, apesar de apresentar em condições ideais um melhor 

desempenho estático, é mais afetado pelo erro de posicionamento de seus sensores. O 

histograma da Figura 5.13(b) comprova que, em virtude do sistema apresentar um 

número de sensores maior que o dobro do sistema fuzzy direto, o erro de linearidade é 

mais susceptível ao erro de posicionamento de seus sensores. 

Entretanto, o erro de posicionamento dos sensores Hall não é o único obstáculo 

construtivo do sistema. Desconsiderando diferenças construtivas entre cada sensor 

envolvido, a amplitude máxima 𝐴 dos sinais de saída dos sensores Hall é função direta da 

distância entre os sensores Hall e o imã posicionado no eixo. Desta forma, para que todos 

sensores possuam um sinal de saída dentro dos mesmos limites 𝑣𝐻𝑎𝑙𝑙 → [0 , 𝐴], é 

necessário que a distância radial entre os sensores e o eixo seja precisamente igual. O 

sistema, portanto, é susceptível ao erro de centralização do eixo de rotação. 

Além de uma maior precisão na construção do sistema de medição, ambos os erros, 

de posicionamento do sensor e do eixo, podem ser atenuados por meio de calibração. A 

adição de potenciômetros às entradas dos circuitos somadores numerador e 

denominador permite controlar o ganho aplicado aos sinais de saída. Desta forma, a 

calibração dos potenciômetros do circuito somador numerador permite sintonizar os 

ganhos do consequente 𝑧𝑖 à posição real 𝜃𝑠𝑖
 em que cada sensor se encontra. A calibração 
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também permite igualar as amplitudes dos sinais de saída de todos os sensores Hall por 

meio de ganhos no somador numerador e denominador, atenuando também o erro de 

centralização do eixo de rotação. 

5.3.2. Erro de Offset na Alimentação Simétrica dos Sensores 

Como citado na Seção 2.2.1, uma função de pertinência típica é dada pelos limites 

𝜇𝐴 ∶ Ω → [0, 1]. Entretanto, como ressaltado na Seção 4.3.1, o sinal de saída do sensor Hall 

se comporta dentro dos limites 𝑣𝐻𝑎𝑙𝑙 → [0 , 𝐴] apenas quando o sensor é alimentado 

simetricamente por ±𝑉𝐶𝐶. Uma alimentação assimétrica cria um offset indesejado no sinal 

de saída do sensor Hall, removendo a função de pertinência do sistema fuzzy de seus 

limites de operação e, consequentemente, causando um erro de linearidade no sistema. 

Projetado para fixar uma tensão em um determinado valor de projeto, um circuito 

regulador de tensão típico apresenta um erro máximo de 0,02% [22] [23]. Desta forma, a 

Figura 5.14 apresenta o erro de linearidade do sistema em função do offset relativo 

presente no sinal de saída do sistema. 

 

 Figura 5.14: Erro de linearidade x Offset do sinal de saída dos sensores Hall. 

Os gráficos comprovam a susceptibilidade do sistema em relação à presença de 

offset no sinal de saída dos sensores. O sensor fuzzy resultante apresentou maior 

sensibilidade em seu erro de linearidade, apresentando um erro de 2,28% para um offset 

de -0,01%, enquanto o sensor fuzzy direto teve um erro de 1,5%. Tal como na Seção 5.3.1, 
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a precisão do sinal de saída do sistema fuzzy com entradas em oposição é contraposta por 

sua maior sensibilidade à erros construtivos e de projeto, comprometendo sua 

reprodutibilidade. 

5.3.3. Efeito da Saturação do Sinal de Saída do Sensor Hall  

O sinal de saída de um sensor Hall submetido a passagem lateral de um imã 

apresenta, tipicamente, o comportamento de função gaussiana, conforme apresentado na 

Figura 4.4. Entretanto, como explicado na Seção 4.3.1, um sensor Hall apresenta uma 

saturação inerente ao amplificador operacional presente em seu circuito de 

condicionamento. Sendo a tensão Hall função da posição angular do imã, sua distância em 

relação ao eixo e seus aspectos construtivos, este apresentará uma saturação para uma 

determinada faixa de posições angulares conforme a configuração escolhida. 

 

 Figura 5.15: Comportamento de uma função gaussiana típica e de uma função gaussiana com uma 
saturação de 15°. 

A Figura 5.15 ilustra as diferenças entre  sinais de saída de um sensor Hall, ou 

função de pertinência, com comportamento gaussiano típico e com uma função gaussiana 

com uma saturação de 15°. Essa saturação, por sua vez, é inversamente proporcional à 

distância radial entre o eixo e o sensor Hall e diretamente proporcional a intensidade de 

campo magnético do imã utilizado, relacionado a aspectos construtivos como seu material 

magnético e dimensões. 

Sabe-se que o sistema fuzzy de medição angular proposto apresenta um erro de 

linearidade inerente à sua topologia de projeto, em virtude dos consequentes das regras 
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implementados serem de ordem zero. Este erro, por sua vez, é função direta do 

comportamento e dos parâmetros de sua função de pertinência, podendo ser minimizado, 

para o sistema fuzzy de medição angular proposto, por meio do dimensionamento do 

desvio padrão da função de pertinência gaussiana. Portanto a presença de saturação no 

sinal de saída do sensor Hall altera o comportamento da função de pertinência de suas 

características esperadas de projeto, proporcionando um erro de linearidade. 

A Figura 5.16 apresenta os gráficos de erro de linearidade do sistema em função 

da saturação do sinal de saída, em graus, para os sistemas fuzzy de medição angular direto 

e com entradas em oposição. Em ambos os casos, o sistema foi simulado considerando-se 

um desvio padrão que proporciona erro de linearidade mínimo para o sistema com 

saturação nula, isto é, 26,6° para o sistema direto e 22,5° para o sistema resultante. É 

interessante observar, também, que a saturação máxima possível tende ao limite de 180°, 

visto que quando um imã se encontra nas posições -90° e +90° em relação à um sensor, 

suas linhas de campo magnético são perpendiculares ao plano do material semicondutor 

do sensor Hall e, portanto, sua tensão Hall é nula. 

 

 

 Figura 5.16: Erro de linearidade x Saturação do sinal de saída dos sensores Hall. 

Os gráficos da Figura 5.16 ressaltam as particularidades do sistema fuzzy de 

medição com entradas diretas e com entradas em oposição. Tal como esperado, a Figura 

5.16(a) evidencia o aumento exponencial do erro de linearidade do sistema fuzzy típico 

para um aumento da saturação do sinal de saída de seus sensores. A Figura 5.16(b), por 

sua vez, evidencia a menor sensibilidade do sistema fuzzy com entradas em oposição para 
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uma variação da saturação. A operação do sistema com entradas opostas em relação à 

curva de calibração do sistema permite anular o erro de linearidade de forma eficiente 

mesmo quando as funções de pertinência do sistema se desviam de suas características 

de projeto. O gráfico mostra que para saturações de até aproximadamente 40°, o erro 

permanece abaixo de 0,20%. O sistema fuzzy com entradas diretas, por sua vez, apresenta, 

com saturação de 40°, um erro de 2%. 

5.4. Considerações Finais 

O capítulo apresenta simulações computacionais que avaliam o desempenho 

estático do sistema fuzzy de medição angular concebido no Capítulo 4. Tal como esperado, 

o sistema fuzzy é extremamente dependente de parâmetros de suas funções de 

pertinência e, portanto, do comportamento dos sinais de saída de seus sensores Hall. 

Parâmetros como o desvio padrão 𝜎 e o ganho 𝐴 do sistema devem ser precisamente 

dimensionados para que o sistema obtenha os resultados esperados em simulações. 

Dentre os resultados apresentados, o sistema fuzzy direto e o sistema fuzzy com 

entradas em oposição recebem destaque. Ambos apresentam uma curva estática que 

oscila em torno da reta de calibração e, consequentemente, um erro de linearidade 

intrínseco à um projeto que consta com consequentes de regra constantes, de ordem zero. 

O erro de linearidade do sistema, por sua vez, pode ser minimizado por meio do ajuste do 

desvio padrão do sinal de saída do sensor Hall. Entretanto, o sistema fuzzy direto 

apresenta um desempenho aceitável para uma faixa muito limitada de desvios padrões. 

Desta forma, baseada no método de entradas em oposição, o sistema fuzzy com entradas 

em oposições é proposto como uma alternativa, uma vez que minimiza a dependência do 

desempenho do sistema em relação aos parâmetros de sua função de pertinência. No caso 

do sistema de medição angular, o sistema de entradas em oposição permite uma ampla 

faixa de desvios padrões cujo erro de linearidade é praticamente insignificante. 

Finalmente, o capítulo conta com uma seção cujo objetivo é avaliar a 

susceptibilidade do sistema a diferentes erros construtivos. O sistema, como o encoder 

magnético absoluto, é sensível ao o erro de posicionamento dos sensores e do eixo. Foi 

mostrado que o sistema fuzzy com entradas em oposição é mais sensível aos erros de 

construção, quando comparado ao sistema fuzzy direto. Com um número de sensores 
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superior ao dobro do sistema fuzzy direto, o sistema fuzzy com entradas em oposição, 

embora tenha menor erro de linearidade, apresenta condições mais adversas de 

reprodutibilidade. O sistema de entradas em oposição, entretanto, comprova sua maior 

independência em relação aos parâmetros de suas funções de pertinência quando 

apresenta um erro de linearidade menos sensível a presença de saturação no sinal. 

 

 

  



 
 

62 
 

Capítulo 6 

Projeto e Análise de Desempenho do Sistema Fuzzy de 
Medição Angular  

Neste capítulo, é apresentado o projeto do sistema fuzzy de medição angular 

proposto, abordando os aspectos construtivos de sua bancada de testes, desenvolvimento 

de sua interface de fuzzificação e dimensionamento dos componentes eletrônicos 

utilizados para implementar a interface eletrônica proposta no Capítulo 4. O capítulo 

também realiza a análise de desempenho do sistema, considerando suas características 

estáticas e dinâmica. O sistema, finalmente, é comparado aos outros sensores de posição 

discutidos no Capítulo 3 do ponto de vista qualitativo, comparando suas vantagens e 

desvantagens considerando os erros construtivos do próprio projeto desenvolvido. 

6.1. Projeto do Sistema 

O Capítulo 5 finaliza sua avaliação computacional de desempenho dos sistemas 

fuzzy de medição angular propostos ressaltando as vantagens e desvantagens do sistema 

fuzzy com entradas diretas e com entradas em oposição. O sistema fuzzy com entradas 

em oposição apresenta um desempenho estático superior com um menor erro de 

linearidade para uma faixa ampla de desvios padrões do sinal de saída do elemento 

sensorial. Entretanto, seu maior número de sensores acarreta em uma maior 

sensibilidade do sistema a erros construtivos de posicionamento e alimentação dos 

sensores e, consequentemente, menor reprodutibilidade. Desta forma, tendo em 

consideração a limitação de recursos disponíveis para construção do sistema de medição, 

o sistema fuzzy de medição angular com entradas diretas foi escolhido para o projeto 

apresentado neste capítulo. O menor número de elementos sensoriais e maior 

simplicidade de sua interface eletrônica, com menos circuitos somadores e 

multiplicadores, aumenta consideravelmente a reprodutibilidade do sistema e facilita sua 

implementação. 
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Sendo um dos objetivos deste projeto a comprovação do desempenho estático do 

sistema real em relação às simulações computacionais apresentadas, a escolha do sistema 

fuzzy com entradas diretas permite-se ter uma prévia também do funcionamento do 

sistema com entradas em oposição, uma vez que este é simplesmente composto por dois 

sistemas fuzzy semelhantes com suas entradas defasadas. 

O projeto do sistema possui como objetivo atender a faixa de medição de 90° a 

180°, indicando em seu sinal de saída 𝑣𝑜𝑢𝑡, em volts, um valor igual ao próprio 

mensurando, a posição angular 𝜃, com um ganho de 1/100: 

 𝑣𝑜𝑢𝑡 = 𝜃
100⁄  (6.1) 

Para tal, esta seção foi dividida nas seguintes etapas: aspectos construtivos da 

bancada de testes, o dimensionamento do imã utilizado e o projeto da interface eletrônica, 

exaltando qual a influência dos erros de projeto e construção que cada etapa causa no erro 

de linearidade da saída final do sistema. Dentre estes erros, destacam-se: os erros de 

posicionamento dos sensores e do eixo na construção da bancada, o dimensionamento de 

um imã que apresente um desvio padrão do sinal de saída do sensor distante do desvio 

padrão ideal e os próprios erros de precisão dos componentes eletrônicos utilizados no 

circuito, como resistores, amplificadores e circuitos integrados. 

6.1.1. Aspectos Construtivos da Bancada de Testes 

 

 Figura 6.1: Desenho técnico da banca de testes (vista frontal). 
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A Figura 6.1 apresenta o desenho técnico da bancada de testes construída para o 

sistema de medição. O sensores Hall estão posicionados conforme a Figura 5.9, em 45°, 

90°, 135°, 180° e 225°. 

Aspectos construtivos como o raio do eixo estático de suporte e do eixo de rotação 

e as dimensões do imã e do sensor Hall são essenciais para se determinar o 

comportamento do sinal de saída do sensor Hall, afetando parâmetros como sua 

amplitude, desvio padrão e saturação. As dimensões do sensor Hall foram extraídas do 

datasheet do sensor utilizado, o SS49E da Honeywell, disponível na Figura D-3 [24]. O 

dimensionamento do imã, por sua vez, foi definido conforme a Seção 6.1.2. É interessante 

observar também que o material do eixo de rotação é paramagnético. A escolha deste tipo 

de material provoca um leve aumento na intensidade do campo magnético do imã e, 

simultaneamente, reduz a dispersão das linhas de campo do material na região próxima 

ao polo Sul do imã. Desta forma, a concentração das linhas de campo no polo Sul minimiza 

a presença de linhas de campo em sensores diametralmente opostos a posição angular do 

imã. Isto é, com o imã posicionado em 45°, o sensor Hall posicionado em 225° não reage 

as linhas de campo com fluxo contrário e, portanto, não apresenta um sinal de saída Hall 

negativo. 

 

 Figura 6.2: Fotografia da bancada de testes utilizada. 
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Finalmente, a bancada de testes conta com um filete em um dos terminais de seu 

eixo de rotação para o acoplamento de um sensor potenciométrico angular para posterior 

calibração do sistema. A Figura 6.2 apresenta uma fotografia da banca de testes utilizada 

para o projeto do sistema. 

6.1.2. Especificação do Imã 

Conforme apresentado na Figura D-2, alcance magnético do sensor Hall SS49E  é 

de ±1000𝐺. Com base nessa informação, foram adquiridos quatro modelos de imãs, com 

formas cilíndrica e paralelepipédica, cujo campo magnético produzido é de 

aproximadamente 1000𝐺 para uma distância mínima de 1,6𝑐𝑚 entre o eixo de rotação e 

estático da bancada de testes. O material de todos os imãs utilizados é o neodímio (NdFeB) 

em função sua elevada intensidade de campo magnético por volume de material e alta 

resistência. O Apêndice D-2 apresenta a ficha técnica de cada imã adquirido, conforme 

disponibilizado pelo fornecedor [25]. 

A Figura 6.3 apresenta a curva estática do sensor Hall, calibrada por meio de um 

transdutor potenciométrico angular, e sua respectiva aproximação para uma função 

gaussiana, utilizando, no caso, uma combinação de 3 imãs de neodímio com dimensões 

25x6x3mm. Para mais detalhes do procedimento de calibração utilizado, ver Seção 6.2.1. 

 

 Figura 6.3: Curva estática do sinal de saída do sensor Hall em função da posição angular de 3 imãs 
de neodímio com dimensões 25x6x3mm. 
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 A modelagem da curva estática obtida como uma função gaussiana permite-se 

extrair os parâmetros desejados da curva: amplitude, média e desvio padrão. A Equação 

(6.2) apresenta a equação da função gaussiana modelada para a curva da Figura 6.3. 

 𝑣𝐻𝑎𝑙𝑙 (𝜃) = 1,66𝑒
−

𝜃2

2×(25,97)2 (6.2)  

Como é possível observar pelas fichas técnicas do Apêndice D-2, todos os imãs 

apresentam um baixo valor de campo magnético na distância de 5𝑐𝑚. Desta forma, o sinal 

de saída do sensor Hall só apresenta uma amplitude máxima próxima do valor de 

alimentação quando utilizado combinações de imãs. Dentre os imãs testados, os imãs 

cilíndricos e o paralelepipédicos de dimensões 20x4x2mm foram dispensados por 

apresentarem baixa intensidade de campo magnético, de 215𝐺 e 430𝐺 para 𝑑 = 5𝑐𝑚, 

conforme fabricante. A Tabela 6.1 apresenta os parâmetros da curva estática dos sensores 

Hall para diferentes combinações de imãs paralelepipédicos de dimensões 25x6x3mm e 

20x4x3mm. 

Tabela 6.1: Parâmetros da curva estática dos sensores Hall para diferentes combinações de imãs. 

Modelo de Imã 25x6x3mm 20x4x3mm 

Número de imãs 1 2 3 4 5 2 3 4 5 

Amplitude (V) 0,48 1,01 1,66 2,83 3,04 0,84 1,46 2,48 2,95 

Desvio Padrão (°) 35,26 31,04 25,97 21,86 20,76 31,38 25,88 20,31 18,58 

Saturação Aprox. (°) - - - 19 34 - - - 21 

Erro de Linearidade 
do Sistema (%) 

2,0503 0,8785 0,2932 1,279 2,717 0,953 0,3046 2,2972 1,233 

 

Descartadas as opções cuja curva apresenta saturação ou uma amplitude abaixo de 

1𝑉, o dimensionamento do imã é dado por meio da curva cujo desvio padrão oferece 

menor erro de linearidade ao sistema, conforme o gráfico da Figura 5.7. Dentre as opções 

disponíveis, a combinação de 3 imãs de neodímio de dimensões 25x6x3mm foi escolhida 

por apresentar um desvio padrão de 25,97° e, consequentemente, o menor erro de 

linearidade, de 0,2932%. 

6.1.3. Projeto do Circuito Eletrônico 

A interface eletrônica do projeto é composta por três etapas: o regulador de tensão 

da alimentação dos sensores Hall, os circuitos somadores do numerador e denominador 

e o circuito divisor. 
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6.1.3.1. Regulador de Tensão 

Tal como evidenciado na Seção 5.3.2, uma alimentação perfeitamente simétrica do 

sensor Hall é fundamental para que o seu sinal de saída se comporte dentro dos 

parâmetros definidos para uma função de pertinência. Com o objetivo de regular e fixar a 

tensão das alimentações dentro dos níveis especificados no projeto, um circuito regulador 

de tensão é necessário para o projeto. 

Conforme o datasheet do sensor Hall, na Figura D-1, a sua tensão de alimentação 

máxima e mínima é de 6,5𝑉 e 2,7𝑉, respectivamente, sendo que este deve ser alimentado 

em seus pinos 𝑉𝐶𝐶 e 𝐺𝑁𝐷 por +𝑉𝐶𝐶 e −𝑉𝐶𝐶, respectivamente. Para o projeto, portanto, 

considerando-se 𝑉𝐶𝐶 = 5𝑉, utilizou-se os CIs reguladores de tensão LM7805 e 7905 para 

+5𝑉 e −5𝑉, respectivamente. 

 

 Figura 6.4: Circuito regulador de tensão para ±5𝑉. 

A Figura 6.4 apresenta o circuito regulador de tensão com as respectivas 

capacitâncias recomendadas pelo fabricante para redução ruídos de altas frequências. Os 

circuitos são alimentados por ±15𝑉 uma vez que, apesar de aumentar a dissipação de 

potência dos CIs, permitem que o circuito eletrônico final do projeto utilize apenas um 

valor de tensão de alimentação, compartilhadas para os demais CIs utilizados nos 

circuitos somadores e multiplicadores. 

O CI LM7805 exige o uso de um dissipador de calor uma vez que é responsável por 

fornecer a corrente de alimentação de todos os sensores Hall. Conforme indicado pela 

Figura D-1, a máxima corrente de alimentação de um sensor é de 1,5𝑚𝐴. A dissipação de 

potência do LM7805, portanto, é dada por: 

 𝑃𝑑 = (𝑉𝐶𝐶 − 𝑉𝑜𝑢𝑡) × (5 𝐼𝑖𝑛𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟
) = (15 − 5) × (7,5𝑚) = 75𝑚𝑊 (6.3)  
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Finalmente, os CIs LM7805 e 7905 foram escolhidos por sua boa precisão, dentro 

da faixa de ±0,2𝑉, elevada corrente de saída, até 1𝐴 com dissipador de calor adequado, e 

presença de proteções térmicas e de curto circuito [22] [23]. 

6.1.3.2. Circuito Somador 

A Figura 6.5 apresenta o projeto dos circuitos somadores, propostos na Figura 4.8, 

para o do sistema de medição angular com faixa de medição de 90° a 180°. 

 

 Figura 6.5: Circuitos somadores do numerador e denominador. 

Tal como explicado na Seção 4.3.2, o circuito somador denominador deve 

apresentar ganho unitário, logo: 𝑅 = 10𝑘Ω. 

O circuito somador numerador, por sua vez, deve aplicar um ganho a cada entrada 

igual ao consequente 𝑧𝑖 de sua respectiva regra que, por sua vez, é igual ou proporcional 

à posição angular na qual o sensor Hall de sua respectiva regra está posicionado, conforme 

Equação (4.3). Para que o sistema fuzzy obtenha um sinal de saída que atenda a condição 

proposta na Equação (6.1), cujo ganho em relação a entrada é de 1/100, os consequentes 

de regra também devem apresentar um ganho de 1/100 em relação à posição angular de 

seu respectivo sensor Hall: 

 
𝑅

𝑅𝑖
=

𝜃𝑠𝑖

100
→  𝑅𝑖 = 1𝑀Ω/𝜃𝑠𝑖

 (6.4)  
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Logo: 𝑅1 = 22,22𝑘Ω, 𝑅1 = 11,11𝑘Ω, 𝑅1 = 7,40𝑘Ω, 𝑅1 = 5,55𝑘Ω e 𝑅1 = 4,44𝑘Ω. 

A Figura 6.6 apresenta os circuitos somadores implementados no projeto, 

considerando-se a base de resistores disponíveis comercialmente. Um potenciômetro de 

1𝑘Ω foi adicionado a cada uma das entradas do circuito somador numerador a fim de 

permitir um ajuste fino dos valores resistivos obtidos no projeto e possibilitar a calibração 

do sistema fuzzy para que se possa sintonizar os consequentes de cada uma das regras 

com a real posição de seus elementos sensoriais. 

 

 Figura 6.6: Circuitos somadores implementado no projeto. 

6.1.3.3. Circuito Divisor 

O circuito divisor analógico implementado se baseia no CI AD632, um circuito de 

multiplicação de 4 quadrantes de alta precisão da Analog Devices [26]. A Figura D-4, 
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extraída do datasheet, apresenta o diagrama de ligação do circuito multiplicador para 

operação como divisor analógico. A Figura D-5, por sua vez, apresenta suas principais 

características na operação divisora. Apesar do circuito apresentar um erro da ordem de 

1,5% na operação multiplicadora, este erro se amplifica para 2,5% na operação divisora 

em virtude da inserção de uma realimentação no sistema. O circuito divisor também conta 

com um pino 𝑉𝑂𝑆 para ajuste de offset do sistema. 

Com o objetivo de ampliar a faixa de operação dos sinais de entrada do circuito 

divisor e, desta forma, reduzir a influência de seu erro no resultado final, um circuito de 

condicionamento é necessário. A Figura 6.7 apresenta o projeto do circuito divisor 

analógico. 

 

 Figura 6.7: Circuito divisor analógico. 

Sabendo que o sinal de saída do sistema fuzzy varia de 0,9 a 1,8𝑉, para que o divisor 

opere próximo de seus limites de operação de ±12𝑉, os sinais 𝑣𝑛𝑢𝑚 e 𝑣𝑑𝑒𝑛 devem ser 

condicionados. Desta forma, um ganho de 5 vezes a entrada do divisor permite que o sinal 

de saída varie entre 4,5 e 9𝑉. Como o próprio AD632 fornece um ganho de 10 vezes ao 

sinal de saída, é necessário que um ganho de ½ seja aplicado ao sinal 𝑣𝑛𝑢𝑚 por meio de 

um circuito inversor. A saída 𝑣𝑑𝑒𝑛, por sua vez, foi aplicada a um circuito inversor de 

ganho unitário com o objetivo de inverter o sinal de tensão para uma tensão positiva, uma 

vez que o circuito divisor não permite que seu denominador seja negativo. Desta forma, a 

saída do AD632 se comporta conforme a Equação (6.5): 
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 𝑣𝐴𝐷632 = 10 × (
−½𝑣𝑛𝑢𝑚

−𝑣𝑑𝑒𝑛
) = 5 ×

𝑣𝑛𝑢𝑚

𝑣𝑑𝑒𝑛
 (6.5)  

Finalmente, a saída do AD632 deve ser ajustada com um ganho de ⅕ para que o 

sinal de saída final do sistema atenda a faixa de 0,9 a 1,8𝑉. 

6.1.3.4. Layout Final 

A Figura 6.8 apresenta o layout final do circuito eletrônico projetado, sendo 

dividida basicamente em duas placas: uma com os circuitos reguladores e somadores e 

outra com o circuito divisor. Para os amplificadores operacionais presentes nas placas, foi 

utilizado o CI TL074, conforme Apêndice D-4, que conta com 4 amplificadores 

operacionais por CI. A separação do projeto em duas placas permite que, caso desejado, o 

sensor fuzzy seja avaliado para outras configurações de circuitos divisores analógicos. 

 

 Figura 6.8: Fotografia das placas de circuito impresso. 

6.2. Análise de Desempenho 

Nesta seção, é apresentado o levantamento prático da curva estática do sistema 

projetado e sua respectiva análise de desempenho, avaliando as características estáticas 

e dinâmicas considerando os erros de projeto e calibração do sistema. Finalmente, o 
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sensor fuzzy é comparado qualitativamente aos outros sensores de posição abordados no 

Capítulo 3. 

6.2.1. Aspectos de Calibração e Levantamento da Curva Estática 

O sensor fuzzy projetado conta com resistores variáveis, em sua interface 

eletrônica, para ajuste dos ganhos do circuito somador numerador. Como idealmente o 

consequente de cada regra deve ser igual à posição angular de seu respectivo sensor Hall 

(𝑧𝑖 = 𝜃𝑠𝑖
), a presença de erros construtivos como o erro de posicionamento dos sensores 

e do eixo e as tolerâncias dos próprios resistores dimensionados para o circuito provocam 

um desalinhamento da condição ideal esperada. Desta forma, o uso de resistores variáveis 

permite que o sensor seja calibrado por meio da sintonização entre o consequente da 

regra e a posição real do sensor. 

Para a calibração do sensor fuzzy, utilizou-se um transferidor. Comparando o sinal 

de saída do sensor fuzzy, indicado por meio de um multímetro FLUKE 179, com a posição 

angular apontada no transferidor, foi realizado um ajuste fino dos resistores variáveis da 

interface eletrônica para as posições angulares dentro da faixa de medição na qual se 

encontravam sensores Hall: 90°, 135° e 180°. 

Sabendo que o sensor fuzzy apresenta um ganho de 1/100 em relação à entrada e 

que a resolução do multímetro fornecida pelo fabricante é de 0,1mV, tem-se que a 

incerteza do sinal de saída do sensor associada ao instrumento de medição utilizado é de 

0,01°. Apesar disto, como o elemento calibrador utilizado é um transferidor que apresenta 

uma resolução de 1°, a incerteza do multímetro é desprezível. É possível afirmar, 

portanto, que a incerteza total do processo de calibração é igual à resolução do 

transferidor. 

Finalizado o processo de calibração do sensor, é necessário levantar sua curva 

estática para posterior caracterização e análise de desempenho. Para tal, utilizou-se um 

segundo sensor de posição angular, um transdutor potenciométrico angular, para coleta 

de dados do sinal de entrada da curva estática. Realizada a coleta de dados por meio de 

um osciloscópio Tektronix TDS2012B, é necessário um tratamento de dados digital para 

calibração do sensor potenciométrico. 
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Sendo o potenciômetro angular um sensor linear à posição angular do eixo ao qual 

está acoplado, tem-se que a relação entre a sua tensão de saída 𝑣𝑝𝑜𝑡 e o ângulo do eixo 𝜃 

é dada pela Equação (6.6) :  

 𝜃 = 𝑣𝑝𝑜𝑡 × 𝑠𝑝𝑜𝑡 + 𝜃𝑖  (6.6) 

Sendo a zona morta do sensor potenciométrico dada por 𝜃𝑖 = 60° e sua 

sensibilidade 𝑠𝑝𝑜𝑡 definida pela Equação (6.7): 

 𝑠𝑝𝑜𝑡 =
Δ𝜃

Δ𝑣𝑝𝑜𝑡
=

270° − 60°

4,5𝑉 − 0𝑉
= 44,44°/𝑉 (6.7) 

O levantamento da curva estática via sensor potenciométrico é vantajoso em 

relação ao levantamento via transferidor uma vez que ambos os sinais de saída e entrada 

são sinais de tensão. Desta forma, utilizando um conversor A/D, a curva levantada garante 

maior confiabilidade e reprodutibilidade ao sistema, uma vez que reduz 

consideravelmente a necessidade de aferição visual durante a coleta de dados. O uso de 

um conversor A/D também fornece maior resolução que um levantamento de dados via 

transferidor, além de permitir um tratamento de dados digital. Apesar das vantagens 

apresentadas, este método de levantamento da curva estática é prejudicado pela maior 

incerteza associada ao processo de medição do sensor potenciométrico – dada pela 

combinação da incerteza do osciloscópio, com a tolerância de 10% dos resistores e a 

resolução do elemento calibrador, o transferidor. 

 

Figura 6.9: Curva estática experimental do sensor fuzzy. 
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Finalmente, considerado todos os aspectos de calibração envolvidos e os 

procedimentos adotados no levantamento da curva, a Figura 6.9 apresenta os dados 

coletados para a curva estática do sensor e a sua respectiva reta de calibração obtida a 

partir do sinal de saída do sensor potenciométrico. 

6.2.2. Caracterização do Sistema 

Nesta seção, é apresentada a caracterização estática do sistema a partir da curva 

levantada na Figura 6.9 tal como uma estimativa para a caracterização dinâmica a partir 

dos datasheets dos componentes envolvidos na montagem. 

6.2.2.1. Caracterização Estática 

Conforme as especificações de projeto apresentadas na Seção 6.1, o sensor fuzzy 

apresenta um alcance de 90° dado pela faixa de medição de 90° a 180°. Considerando a 

curva estática apresentada na Figura 6.9, é possível determinar as principais 

características estáticas do sensor. 

Se tratando de um sensor analógico, o sistema apresenta uma resolução absoluta. 

Entretanto, a resolução da curva estática levantada é delimitada pela resolução do próprio 

conversor A/D utilizado, o osciloscópio, e do sensor potenciométrico utilizado. 

Considerando a resolução do osciloscópio (8 bits para um fundo de escala de 200mV) e 

aplicando-a na Equação (6.7), tem-se que a resolução do conversor A/D é, em graus, de 

0,036°. Contudo, a resolução do gráfico apresentado é de 1,57°, muito inferior à do 

osciloscópio. Desta forma, é possível concluir que a baixa resolução obtida é de 

responsabilidade do sensor potenciométrico. Apesar de idealmente se tratar de um 

sensor analógico, a resolução do potenciômetro é limitada por seus aspectos construtivos, 

no caso, o menor incremento de resistência possível de seu cursor interno. 

O gráfico também evidencia uma histerese no sistema de 0,04V no sinal de saída, 

correspondente a 4°. Comum em sistemas com elementos magnéticos, a presença de uma 

histerese mais significativa é esperada em encoders magnéticos. No sensor fuzzy criado, 

a histerese pode ter sido amplificada pela magnetização do eixo de rotação utilizado, de 
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ferro, que pode ter criado, por sua vez, uma magnetização residual no sistema após a 

passagem do imã por uma determinada posição angular. 

A sensibilidade do sistema, por sua vez, é variável dentro do intervalo de medição, 

sendo, portanto, um parâmetro irrelevante ao sensor fuzzy uma vez que este apresenta 

um erro de linearidade intrínseco em seu projeto, conforme apresentado nas simulações 

computacionais do Capítulo 5. Neste caso, é interessante analisar o erro de linearidade do 

sistema. 

Conforme calculado na Seção 6.1.2, o sistema apresenta, idealmente, um erro de 

linearidade 0,2932% para a configuração de imãs especificado. Sabendo que o erro 

máximo do sensor fuzzy obtido no protótipo é de 3,1219%, a Figura 6.10 apresentado um 

histograma do erro total do sistema.  

 

Figura 6.10: Histograma do erro de linearidade do sensor fuzzy. 

Apesar da discrepância entre o erro máximo apresentado na prática e o erro de 

linearidade simulado, os resultados foram razoáveis uma vez que 40% dos dados 

coletados se encontram dentro de uma faixa de erro de ±0,5% e 68% estão dentro da 

faixa de ±1%. 

É importante notar também que o erro apresentado no histograma da Figura 6.10 

é função de todos os erros envolvidos no sistema de medição: o erro de linearidade do 

sensor fuzzy, os erros construtivos e de projeto, o erro de calibração e o erro no processo 

de levantamento da curva estática. Abordados na Seção 5.3, os erros construtivos do 

sistema envolvem o erro de posicionamento dos sensores Hall e do rotor, a presença de 
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offset na alimentação dos sensores, a tolerância dos resistores especificados e o próprio 

erro dos CIs implementados. O erro de calibração e de levantamento da curva estática, por 

sua vez, são funções da resolução do transferidor e do sensor potenciométrico. 

Desta forma, com o objetivo de avaliar o desempenho estático do sistema sem 

grandes interferências de erros associados aos elementos calibradores, a Figura 6.11 

apresenta uma curva estática levantada por meio de uma coleta de dados ponto a ponto 

via um transferidor. 

 

Figura 6.11: Curva estática do sensor fuzzy levantada via transferidor. 

Sujeita à resolução de 1° do transferidor e ao erro de aferição visual do observador, 

a curva estática apresenta, definitivamente, uma menor confiabilidade. Entretanto, a 

ausência dos erros do sensor potenciométrico na curva melhora significativamente o 

desempenho estático apresentado pelo sensor, se mantendo dentro de uma faixa máxima 

de erro de ±1,8°. 

Tabela 6.2: Características estáticas do sensor fuzzy. 

Características Estáticas Valor 

Erro 
Máximo 

via sensor pot. 3,12% 

via transferidor 2% 

Resolução Absoluta 

Faixa de Medição 90° - 180° 

Alcance 90° 

Histerese 4° 

Repetibilidade Alta 

Reprodutibilidade Alta 

Complexidade Moderada 
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Por fim, com base nos resultados apresentados nesta seção, a Tabela 6.2 resume as 

principais características do protótipo do sensor fuzzy implementado. Tal como um 

encoder magnético, o sensor fuzzy apresenta alta repetibilidade e reprodutibilidade uma 

vez que se trata de um sistema de medição com pouca susceptibilidade à ruídos, 

vibrações, poeira e umidade. Por fim, tal como é discutido na Seção 6.2.3, o sensor fuzzy 

de posição angular proposto reduz as dificuldades construtivas de um encoder magnético 

típico e, portanto, apresenta uma complexidade menor. Apesar disso, o sistema exige 

grande atenção na especificação de seus componentes. 

Na Seção 6.2.3, é apresentado uma comparação qualitativa do sensor fuzzy 

projetado com outros sensores de posição, em especial o encoder magnético,  

6.2.2.2. Caracterização Dinâmica 

A caracterização dinâmica do sensor fuzzy é importante para definir a máxima 

velocidade rotação ao qual este é capaz de atender. Para tal, a frequência de operação do 

sensor é estimada a partir das frequências dos componentes envolvidos em sua interface 

eletrônica: o sensor Hall 49e, o amplificador operacional TL074 e o circuito divisor 

AD632. A Tabela 6.3 apresenta os principais parâmetros dinâmicos dos CIs, sendo as 

características do sensor fuzzy limitadas pelo CI de pior resposta em frequência, o sensor 

Hall. 

Tabela 6.3: Características dinâmicas do sensor fuzzy. 

CI 
Sensor 

Hall 
Amp. 

Operacional 
Divisor 

Analógico 
Sensor 
Fuzzy 

Modelo 49e TL074CN AD632 

Largura de 
banda (Hz) 

40k 600k 130k 400 

Tempo de 
resposta (𝝁𝒔) 

3 0,1 2 3 

 

Sendo a largura de banda dos componentes eletrônicos envolvidos no sensor fuzzy 

é delimitada pelo sensor Hall, em 40𝑘𝐻𝑧, e considerando a frequência máxima de 

operação de um encoder magnético típico, cerca de 400𝐻𝑧, conforme exposto na Tabela 

3.1, é possível afirmar que o circuito eletrônico do sensor fuzzy não limita sua máxima 

velocidade de operação. É, portanto, razoável considerar que o circuito eletrônico do 
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sensor fuzzy não afeta seu comportamento dinâmico uma vez que, tal como um encoder 

magnético típico, a sua máxima velocidade de operação é limitada por aspectos 

construtivos e de montagem. 

Finalmente, é interessante notar que o tempo de resposta da interface eletrônica 

também é limitada pelo sensor Hall, atingindo um valor de aproximadamente 3𝜇𝑠. 

6.2.3. Comparação Qualitativa com Outros Sensores de Posição  

A Tabela 6.4 apresenta uma comparação entre as principais características 

qualitativas dos outros sensores de posição angular disponíveis no mercado, discutido na 

Tabela 3.1, e o sensor fuzzy de posição angular proposto. 

Tabela 6.4: Comparação qualitativa entre o sensor fuzzy proposto e outros sensores de posição angular 
disponíveis no mercado. 

  
Potenciômetro 

Angular 
RVDT 

Encoder 
óptico 

rotativo 

Encoder 
magnético 

rotativo 

Sensor 
magneto-
resistivo 

Sensor 
Fuzzy 

Natureza do 
Sinal 

Analógico Analógico Digital Digital Digital Analógico 

Velocidade 
máxima de 
rotação 

Limitado Limitado Elevado Elevado Elevado Elevado 

Contato físico      

Resistência a 
temperatura 

     

Inerte à poeira, 
umidade e 
vibração 

     

Repetibilidade Moderado Excelente Alto Alto Excelente Alto 

Complexidade Baixo Moderado Alto Alto Baixo Moderado 

Custo Baixo Moderado Moderado Moderado Alto Razoável 

 

Tal como citado no Capítulo 4, o sensor fuzzy de posição angular se destaca por 

suprir a necessidade de mercado de um sensor de natureza analógica que não exija 

contato físico com o eixo de rotação. Desta forma, diferentemente dos encoders típicos, o 

sensor não apresenta uma resolução digital intrínseca à sua construção e, portanto, é 

capaz de atender toda a faixa de medição especificada sem qualquer perda de informação, 

com resolução absoluta. O sensor ainda se beneficia das principais vantagens de um 

encoder magnético típico, como sua elevada repetibilidade e ótima resistência à presença 

de poeira, umidade e vibração no ambiente, sendo, portanto, uma ótima alternativa para 
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aplicação em campo.  O sensor falha, entretanto, em relação ao encoder magnético por sua 

baixa resistência à temperatura. Como o sensor fuzzy é dependente dos ganhos 

proporcionados por seus resistores nos circuitos somadores, uma variação de 

temperatura pode alterar a resistência de seus elementos e, consequentemente, 

desvirtuar sua saída final das condições de projeto. Esta falha, entretanto, pode ser 

corrigida por meio de circuitos de compensação para temperatura. 

Finalmente, o sensor fuzzy reduz a complexidade construtiva de um encoder 

magnético ao substituir o uso de um disco magnético com diversos polos magnéticos por 

um simples imã bipolar. Apesar disto, o sensor fuzzy exige maior cuidado na especificação 

de seus componentes a fim de obter melhores desempenhos estáticos, principalmente na 

escolha do imã e dimensionamento dos resistores. A Tabela 6.5 apresenta uma 

comparação entre as características construtivas de um encoder magnético e o sensor 

fuzzy proposto com desempenho estático semelhante a fim de justificar seu menor custo. 

Tabela 6.5: Comparação entre as principais características de um encoder magnético típico e o sensor 
fuzzy proposto com desempenho estático aproximado. 

Parâmetro 
Encoder 

Magnético Típico 
Sensor Fuzzy de 
Posição Angular 

Natureza do Sinal Digital Analógico 

Resolução 10 bits (0,35°) - 

Erro de linearidade - 0,29% (0,26°) 

Número de sensores 4 5 

Número de pólos 
magnéticos no imã 

256 2 

 

Considerando o sensor fuzzy de posição angular projetado neste capítulo, cujo erro 

de linearidade ideal é de 0,29%, um encoder magnético típico com desempenho estático 

aproximado possui uma resolução de 10 bits, cujo limiar de mobilidade é de 0,35%. A 

Tabela 6.5, portanto, evidencia a simplicidade construtiva que o sensor fuzzy de posição 

angular apresenta em relação ao encoder magnético. Enquanto o sensor fuzzy proposto 

conta com 5 sensores hall e um único e simples imã bipolar, o encoder magnético de 10 

bits requer 4 sensores hall e um disco magnético de 256 pólos magnéticos interpolados 

[17]. Desta forma, o sensor fuzzy possui um custo evidentemente menor que um encoder 

magnético, mesmo considerando sua interface eletrônica. 
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6.3. Considerações Finais 

O capítulo apresenta o projeto do sensor fuzzy de posição angular, proposto no 

Capítulo 4, e sua respectiva caracterização estática e dinâmica para comparação com os 

resultados computacionais obtidos no Capítulo 5 e com as características de outros 

sensores de posição angular apresentada no Capítulo 3. Conforme proposto no Capítulo 

3, foi desenvolvido a interface eletrônica do sistema fuzzy, utilizando-se dos resultados 

computacionais obtidos no Capítulo 5 para a especificação do imã de forma a otimizar o 

seu desempenho estático. 

Considerando o próprio erro de linearidade inerente ao sistema fuzzy de medição 

e os demais erros construtivos, de projeto e de calibração envolvidos no levantamento da 

curva, os resultados obtidos para o sistema são condizentes com as expectativas 

levantadas no trabalho e, desta forma, comprovam a eficiência do sistema fuzzy de 

medição proposto no Capítulo 4. Com um sinal analógico, contínuo e de resolução 

absoluta, o sensor fuzzy de posição angular elimina os problemas de discretização 

intrínsecos à um encoder magnético típico ao mesmo tempo que garante suas principais 

vantagens: ausência de contato físico com o eixo de rotação, elevado limite de velocidade 

para medição e baixa sensibilidade à presença de poeira, vibrações e umidade. Desta 

forma, o sensor preenche a lacuna existente no mercado de um sensor de posição angular 

que ofereça uma medição analógica sem a necessidade de contato físico com o eixo de 

rotação. 

Além disto, o sensor fuzzy reduz consideravelmente a complexidade construtiva e, 

consequentemente, o custo e o volume de um encoder magnético. Enquanto o encoder 

magnético exige o uso de um disco magnético com um elevado número de pólos 

magnéticos interpolados para obtenção de uma maior resolução, o sistema fuzzy de 

medição permite, por meio de um único e simples imã bipolar, uma medição contínua 

cujos erros de linearidade do sinal de saída se encontram dentro dos limites de resolução 

de um encoder. A substituição do disco magnético por um simples imã bipolar, permite 

uma construção mais simples e compacta. Tal como o encoder magnético, o desempenho 

estático do sensor fuzzy pode ser otimizado por meio do aumento do número de 

elementos sensoriais. Finalmente, o sensor fuzzy, por possuir um sinal analógico, oferece 

melhor performance para medição de variáveis derivativas, isto é, velocidade e aceleração 

angular, e para controle em malha fechada em altas velocidades de operação. 
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Capítulo 7 

Conclusão 

Neste trabalho é proposto uma metodologia de projeto para sistemas de medição 

analógico baseado em lógica fuzzy. Por meio de uma aplicação à um sensor de posição 

angular, o encoder magnético, foi avaliado o seu desempenho estático por meio de 

simulações computacionais e um experimento prático. Diante de um contexto atual no 

qual o investimento científico se concentra na maximização da resolução de sistemas de 

medição digitais a fim de obter maior precisão, a metodologia proposta destaca-se por ser 

um sistema analógico contínuo e, desta forma, de resolução absoluta. Além disto, como 

comprovado no sensor fuzzy de posição angular, o sistema apresenta uma maior 

simplicidade, uma vez que dispensa o uso de técnicas para maximização de resolução em 

prol de sua interface eletrônica.  

Como revisão bibliográfica, foi abordado a respeito da lógica fuzzy com o objetivo 

de embasar a metodologia de projeto para o sistema de medição proposto. A lógica fuzzy 

também apresenta aplicação na literatura a respeito de fusão de dados de sistemas 

multisensor, uma vez que permite, via um conjunto de regras previamente estabelecido, 

uma maior seletividade entre os elementos sensoriais para a obtenção de sua medição. 

Além disto, foram apresentados conceitos importantes da área de medição, como as 

principais características estáticas e dinâmicas e seus aspectos de calibração. O capítulo 

reúne os principais sensores de posição angular disponíveis comercialmente, destacando 

suas respectivas vantagens e desvantagens e evidenciando a ausência no mercado de um 

sistema de medição de posição angular analógico que não exija um contato físico direto 

com o eixo. 

Desta forma, base nas revisões bibliográficas apresentadas, foi proposto uma 

interface de fuzzificação que utiliza os próprios sinais de saída dos elementos sensoriais 

do sistema de medição como a pertinência dos conjuntos fuzzy de entrada. Utilizando o 

procedimento de inferência fuzzy de Takagi-Sugeno, o sistema fuzzy de medição interpola 

as saídas de seus sensores a fim de obter um sinal de saída contínuo em toda sua faixa de 
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medição. Com o objetivo de preservar esta natureza contínua do sinal, foi projetado E 

construído uma interface eletrônica analógica para realização do método de inferência 

fuzzy de Takagi-Sugeno.  

A metodologia proposta é aplicada à um sensor de posição angular, o encoder 

magnético, modelando a curva estática de cada um dos sensores de efeito Hall como 

funções de pertinência do tipo gaussiana. Desta forma, o sensor fuzzy de posição angular 

interpola os sinais de saída dos sensores Hall a fim de obter uma medição contínua entre 

os ângulos intermediários entre dois sensores. 

Foi avaliado o desempenho estático do sensor fuzzy por meio de simulações 

computacionais e mostrado que o erro de linearidade no sinal de saída que, apesar de ser 

intrínseco ao projeto do sistema fuzzy de medição, pode ser minimizado. Tal como um 

encoder magnético pode aumentar sua resolução inserindo mais sensores Hall, o erro de 

linearidade máximo do sistema também pode ser reduzido com um maior número de 

sensores. Sendo o erro de linearidade de natureza previsível, foi proposto um sistema 

fuzzy com entradas em oposição para cancelar o erro total. Embora este sistema 

apresente menor erro de linearidade, o maior número de sensores no sistema aumenta a 

influência dos erros de projeto, diminuindo sua reprodutibilidade em relação à 

configuração anterior. Por meio das simulações computacionais, é possível estabelecer 

uma faixa de projeto e rigor de montagem que garanta um erro de medição máximo. 

Com base nestes resultados, foi projetado e construído o sistema eletronicamente. 

Considerados os erros de linearidade, construção e calibração presentes no sinal de saída 

obtido para o sensor fuzzy, os resultados atenderam às expectativas levantadas no 

trabalho e comprovaram a eficiência da metodologia de projeto proposta.  

O sensor fuzzy, desta forma, preserva as principais vantagens de um encoder 

magnético ao mesmo tempo que mantem uma resolução absoluta em seu sinal de saída. 

Comparado à um encoder magnético típico de performance similar, o sensor fuzzy 

proposto apresenta uma construção mais simples, compacta e de menor custo. Além disto, 

por não exigir contato físico com o eixo de rotação, o sensor fuzzy é uma alternativa no 

mercado de um sistema de medição analógico que opera em altas velocidades. Em virtude 

de seu sinal analógico, é, portanto, ideal para medições de variáveis derivativas, no caso 

velocidade e aceleração angular, e aplicação à controles de malha fechada em altas 

velocidades. 
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7.1. Principais Contribuições 

A metodologia de projeto de sistemas fuzzy não é limitada à sensores de posição 

angular. Pode-se, portanto, ser utilizada na interpolação da saída de quaisquer sensores 

cuja curva estática seja capaz de representar um conjunto fuzzy. A metodologia é eficaz, 

portanto, para eliminar o problema de discretização presente em determinados sistemas 

de medição e, desta forma, oferecer um sinal analógico e contínuo por meio da 

interpolação dos sinais de saída de seus elementos sensoriais. Destacam-se entre os 

sensores analógicos que apresentam um comportamento típico de uma função de 

pertinência, os sensores ópticos, magnéticos, capacitivos, indutivos e térmicos. 

7.2. Proposta de Continuidade 

A seguir, são apresentadas propostas de continuidade do trabalho desenvolvido: 

 Construção de um sensor baseado na metodologia proposta para 

monitoramento de outra grandeza física; 

 Avaliação do comportamento dinâmico do sensor fuzzy projetado; 

 Implementação prática do método de entradas em oposição para análise 

de desempenho estático e dinâmico; 

 Avaliação de possíveis configurações alternativas que utilizem entradas 

em oposição, como o uso de dois imãs bipolares defasados 180° no eixo 

de rotação; 

 Implementação prática do sensor fuzzy com alcance (range) de medição 

de 360°;  

 Avaliação de custo do sensor fuzzy projetado em comparação à outro 

sensor similar disponível no mercado; 

 Desenvolvimento uma plataforma de calibração para o sistema. 

 

  



 
 

84 
 

Apêndice A  

Sensor de Efeito Hall 

Neste apêndice, é abordado a respeito do princípio de funcionamento do sensor 

Hall, apresentando um breve resumo acerca do fenômeno físico efeito Hall e do circuito 

de condicionamento analógico utilizado para extrair a tensão Hall de um material 

semicondutor. Finalmente, o apêndice apresenta as principais características de um 

sensor Hall, ressaltando suas vantagens e desvantagens. 

A-1 Princípio de Funcionamento 

O sensor de efeito Hall é um transdutor que apresenta um sinal de tensão 

proporcional ao campo magnético ao qual é submetido, baseando-se no princípio de 

funcionamento do efeito Hall. Segundo a Lei de Lorentz, se uma partícula de carga 𝑞 se 

move com uma velocidade �⃗⃗�  na presença de um campo elétrico �⃗⃗�  e um campo magnético 

�⃗⃗� , então ela irá sofrer a atuação de uma força, denominada Força de Lorentz [27]: 

  𝐹 = 𝑞 (�⃗� + (𝑣 × �⃗� ))  (A.1) 

Desta forma, uma corrente elétrica que percorre um material semicondutor, 

quando submetida a um campo magnético externo, sofre um deslocamento transversal de 

seus portadores de carga em relação ao seu sentido de propagação. Este fenômeno resulta 

em um acúmulo de elétrons em uma das extremidades do material semicondutor, 

denominado Efeito Hall [28]. Proporcional a corrente elétrica 𝐼 no condutor e ao campo 

magnético externo 𝐵, o efeito Hall cria uma diferença de potencial no sentido transversal 

de propagação da corrente, denominada Tensão Hall. 

Com base nesse fenômeno, o sensor Hall é um transdutor linear composto por um 

material semicondutor de alta mobilidade de elétrons cujos aspectos construtivos e 

circuitos de condicionamento utilizados possuem como objetivo aumentar a sensibilidade 
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da tensão Hall em relação a variação de campo magnético, sendo esta tensão Hall 𝑉𝐻 dada 

por: 

 𝑉𝐻 =
𝑅𝐻

𝑑
(𝐼 × 𝐵) (A.2) 

Sendo os parâmetros construtivos: a espessura da placa 𝑑 e a Constante Hall 𝑅𝐻, 

propriedade que avalia a mobilidade de elétrons do material. Para que a relação entre a 

tensão Hall e o campo magnético seja linear, os demais parâmetros devem ser constantes, 

exigindo, portanto, um circuito regulador fixar a corrente elétrica que percorre o sensor 

Hall. A Figura A.1 apresenta o circuito de condicionamento típico de um sensor Hall 

analógico: 

 

Figura A.1: Sensor Hall analógico. 

 Como a tensão Hall é um sinal diferencial de baixo nível, da ordem de 30mV/G, é 

necessário um amplificador diferencial de baixo ruído e alta impedância de entrada a fim 

de aumentar a sensibilidade do sistema sem comprometer sua precisão. Finalmente, é 

introduzido um transistor de push-pull com o objetivo de aumentar a flexibilidade do 

sensor [21]. 

A-2 Características Típicas 

A Tabela A.1 resume as principais características fornecidas pelos fabricantes para 

um sensor Hall. 
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Tabela A.1: Características típicas do sensor Hall analógico. Fonte: [20]. 

  Mínimo Típico Máximo Condições 

Tensão de alimentação [V] 5 - 16 - 

Corrente de alimentação [mA] - - 20 
 𝑉𝑐𝑐 = 12𝑉 
@ 24 ± 2℃ 

Corrente de saída [mA] - - 10  𝑉𝑐𝑐 = 12𝑉 

Tensão de saída @ 0 gauss [V] 5,4 6 6,6 
𝑉𝑐𝑐 = 12𝑉 

@ 24 ± 2℃ 

Temperatura -40 - 150 - 
Span (-400G a +400G) [V] 5,84 6 6,16  @ 24 ± 2℃ 
Sensibilidade [mV/G] 7,3 7,5 7,7  @ 24 ± 2℃ 

Fluxo magnético 
Sem limite. O circuito não pode ser 

danificado por magnetização 
excessiva. 

- 

  

 Com base nessas características e no princípio de funcionamento do sensor Hall, 

destacam-se entre suas vantagens [21]: 

 Alta sensibilidade, estabilidade e repetibilidade; 

 Operação em alta velocidade (acima de 100kHz) e curto tempo de resposta 

(em torno de 1𝜇𝑠); 

 Operação com entrada estacionária (i.e. campo magnético constante e 

variável); 

 Alta durabilidade e ausência de peças móveis; 

 Ampla faixa de operação de temperatura (−40℃ a +150℃); 

 Erros desprezíveis de linearidade; 

 Erros desprezíveis com vibração; 

 Baixo custo e mínimo volume; 

 Compatibilidade com entrada e saída lógica; 

Sensíveis, de baixo custo, pouco volumosos e inertes, os sensores de efeito Hall 

dominaram o mercado destinado ao sensoriamento de campo magnético, desbancando os 

sensores baseados em bobinas. Em virtude de seu alto desempenho, a pesquisa por 

materiais semicondutores com maior mobilidade de elétrons e com maior rejeição a ruído 

térmico é intensa. Destacam-se entre os principais semicondutores, o arsenieto de gálio 

(GaAs), o arseniuro de índio (InAs), o fosfeto de índio (InP), o antimoneto de índio (InSb) 

e o grafeno [29] [30]. 
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Apêndice B  

Circuitos Multiplicadores e Divisores Analógicos 

Neste apêndice, é apresentado as principais configurações analógicas de circuitos 

multiplicadores e divisores, com destaque para os circuitos log-antilog e os 

multiplicadores de 4 quadrantes. 

B-1 Circuitos Log-Antilog 

Neste apêndice, é apresentado diferentes configurações de circuitos 

multiplicadores e divisores, com destaque para os circuitos log-antilog e os 

multiplicadores de 4 quadrantes. 

O circuito log-antilog é um circuito multiplicador, ou divisor, cuja configuração 

baseia-se no uso de circuitos logarítmicos e circuitos exponenciais, ou antilog, conforme 

apresentado no diagrama de blocos da Figura B-1: 

 

Figura B-1: Diagrama de blocos do funcionamento do circuito multiplicador. 

Circuitos logarítmicos e exponenciais, entretanto, são circuitos que dependem dos 

parâmetros construtivos de seus elementos não-lineares, sejam diodos ou transistores. 

Desta forma, é essencial que, para o circuito log-antilog apresente uma medição acurada, 

os componentes dimensionados em todos os circuitos apresentem características 

construtivas as mais próximas possíveis. 

A Figura B-2 apresenta um circuito multiplicador log-antilog típico: 
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Figura B-2: Circuito multiplicador básico. Fonte: Adaptado de [31]. 

Sendo as condições necessárias para o funcionamento circuito multiplicador: 

 circuito somador com ganho unitário: 𝑅3 = 𝑅4 = 𝑅5; 

 circuito inversor com ganho: 𝐴 = −𝐾2; 

 circuitos log e antilog com resistores iguais (𝑅1 = 𝑅2 = 𝑅6) e transistores 

com mesmas características construtivas (𝑄1 = 𝑄2 = 𝑄3). 

É interessante observar que um circuito divisor pode ser facilmente implementado 

substituindo o circuito somador por um circuito subtrator. 

B-2 Circuitos Multiplicadores de 2 Quadrantes 

Um multiplicador de 2 quadrantes baseia-se linearidade presente na variação da 

transcondutância 𝑔𝑚 de um transistor em função da variação de sua corrente coletora 𝐼𝐶 , 

conforme Equação (B-1) [32]. 
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 𝑔𝑚 =
𝜕𝐼𝐶
𝜕𝑉𝐵𝐸

=
𝑞𝐼𝐶
𝑘𝑇

 (B-1) 

Sendo 𝑉𝐵𝐸 a tensão base-emissor, 𝑞 a carga do elétron, 𝑘 a constante de Boltzmann 

(1.38062 . 10−23) e 𝑇 a temperatura absoluta. 

Esta relação pode ser explorada para um circuito multiplicador por meio de uma 

configuração do tipo par diferencial, conforme a Figura B-3. 

 

Figura B-3: Multiplicador diferencial básico. Fonte: [32]. 

Sendo assim, a corrente diferencial Δ𝐼𝐶  do sistema é dada por: 

 Δ𝐼𝐶 =
𝑞

𝑘𝑇
(
𝑉𝑌 + 𝑉𝐵𝐸

4,7 . 103
) (

10

10,01
𝑉𝑋) (B-2) 

Sendo 𝑉𝑋 e 𝑉𝑌 os sinais a serem multiplicados, indicados na Figura B-3. 

Considerando os parâmetros 𝑞, 𝑘 e 𝑇 como constantes, a Equação (B-3) apresenta a função 

de transferência do multiplicador diferencial básico: 

 Δ𝐼𝐶 = 8,3 . 10−6(𝑉𝑌 + 𝑉𝐵𝐸) 𝑉𝑋 (B-2) 

A configuração apresentada, entretanto, é falha uma vez que o offset presente no 

sinal Y varia não-linearmente com 𝑉𝑌. Além disto, o ganho varia com a temperatura. 

Gilbert Cell, entretanto, notou que o circuito pode ser linearizado ao operar a 

multiplicação por meio de sinais de corrente, ao invés de tensões, tornando a saída 

estável, também, à variação de temperatura. Desta forma, o circuito multiplicador de 2 

quadrantes da Figura B-4, obtido por Cell, apresenta uma função de transferência linear, 

conforme a Equação (B-3). 

 Δ𝐼𝐶 =
Δ𝐼𝑋𝐼𝑌
𝐼𝑋

 (B-3) 
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Figura B-3: Multiplicador diferencial de 2 quadrantes. Fonte: [32]. 

O circuito multiplicador apresenta algumas inconveniências: a entrada X e a saída 

Δ𝐼𝐶  são correntes diferenciais e a entrada Y é uma corrente unipolar, fazendo com que o 

multiplicador opere apenas em dois quadrantes. Um multiplicador de 4 quadrantes pode 

ser obtido por meio do acoplamento cruzado entre dois multiplicadores de dois 

quadrantes e o uso de dois conversores tensão-corrente, conforme Figura B-4. 

 

Figura B-4: Multiplicador de 4 quadrantes. Fonte: [32]. 

B-3 Circuito Divisor 

Um circuito divisor pode ser tipicamente projetado realizando uma realimentação 

de um circuito multiplicador em conjunto com um amplificador operacional [33]. A Figura 

B-5 apresenta um exemplo de circuito divisor. 
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Figura B-5: Circuito divisor. Fonte: Adaptado de [31]. 

Sendo o bloco multiplicador uma representação esquemática de um circuito 

multiplicador, tem-se que a tensão nodal na entrada negativa do AOP é dada por: 

 
0 − 𝑉1

𝑅1
+

0 − 𝑉𝑜𝑢𝑡𝑉2

𝑅2
= 0 (B-4) 

Para 𝑅1 = 𝑅2, a saída do circuito divisor é dada por: 

 𝑉𝑜𝑢𝑡 = −
𝑉1

𝑉2
 (B-5) 
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Apêndice C  

Circuito Eletrônico do Sistema Fuzzy de Medição 
Angular com Entradas em Oposição 

A Figura C-1 apresenta um diagrama esquemático para o circuito eletrônico de 

inferência fuzzy do sistema de medição angular com entradas em oposição proposto na 

Seção 5.2. 

 

Figura C-1: Interface eletrônica do sistema fuzzy de medição angular com entradas em oposição. 
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Sendo os ganhos dos circuitos numeradores do sistema fuzzy direto dados por: 

𝑅
𝑅1

⁄ ∝ 45°, 𝑅
𝑅2

⁄ ∝ 90°, 𝑅
𝑅3

⁄ ∝ 135°, 𝑅
𝑅4

⁄ ∝ 180° e 𝑅
𝑅5

⁄ ∝ 225°; e os ganhos do 

sistema de entradas em oposição dados por: 𝑅 𝑅6
⁄ ∝ 22,5°, 𝑅 𝑅7

⁄ ∝ 67,5°, 𝑅 𝑅8
⁄ ∝ 112,5°, 

𝑅
𝑅9

⁄ ∝ 157,5°, 𝑅 𝑅10
⁄ ∝ 202,5° e 𝑅 𝑅6

⁄ ∝ 247,5°. 

O circuito divisor, por sua vez, pode ser implementado por meio de qualquer uma 

das configurações apresentadas no Apêndice B e, portanto, foi ilustrado na forma de um 

bloco. 
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Apêndice D  

Datasheets dos Circuitos Integrados Implementados 
no Projeto 

Este apêndice apresenta recortes das principais características extraídas dos 

datasheets dos componentes implementados no projeto apresentado na Seção 6.1. 

D-1 Sensor Hall: SS49E 

 

Figura D-1: Características do sensor Hall SS49E. Fonte:  [24]. 
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Figura D-2: Circuito de condicionamento e curva estática do sensor SS49E, para 𝑉𝐶𝐶 = 5𝑉. Fonte: [24]. 

 

Figura D-3: Dimensões construtivas do sensor SS49E. Fonte:  [24]. 
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D-2 Ficha Técnica dos Imãs 

Tabela D-1: Dados construtivos dos imãs adquiridos [25]. 

Fabricante IMAshop 

Material Magnético Neodímio 

Forma Geométrica Cilindro Paralelepípedo 

Dimensões (mm) d3+h8,5 25x6x3 20x4x2 20x4x3 16x3x1 

Campo 
Magnético 

(G) 

d=0cm 5955 3130 3090 4560 2300 

d=2cm 1150 1790 1300 1930 720 

d=5cm 215 760 430 660 190 

D-3 Circuito Multiplicador de 4 Quadrantes: AD632  

 

Figura D-4: Diagrama de ligação do CI AD632 para operação como divisor [26]. 

 

Figura D-5: Parâmetros elétricos do CI AD632. Fonte:  [26]. 
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