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Resumo Este artigo apresenta um sistema de controle em 

malha fechada aplicado a um protótipo de válvula 

proporcional, a topologia do controlador baseia-se no princípio 

de controle de servomotores usados em braços robóticos. 

Através de um potenciômetro é possível selecionar a posição 

desejada, com de um sensor de posição o controlador do 

sistema compara a posição atual da válvula com a desejada e 

aciona o motor de passo até que a posição desejada seja 

atingida. O mesmo algoritmo pode ser aplicado em qualquer 

sistema de controle de posição seja robótico ou não. 

O sistema de controle e aquisição de dados é feito através da 

plataforma Arduino, os dados são adquiridos com auxílio do 

software PLX-DAQ trazendo também uma proposta de uso de 

software e hardware livres. 

 

Palavras Chaves: Controle de posição, Válvula proporcional, 

Malha Fechada. 

 

Abstract: This article presents a closed-loop control system 

applied to a proportional valve prototype, the controller 

topology is based on the control principle of servomotors used 

in robotic arms. By means of a potentiometer it is possible to 

select the desired position, with a position sensor the system 

controller compares the current position of the valve with the 

desired one and activates the step motor until the desired 

position is reached. The same algorithm can be applied to any 

position control system whether robotic or not. 

The data acquisition and control system is done through the 

Arduino platform, the data is acquired with the help of PLX-

DAQ software, and it also offers a proposal to use free 

software and hardware. 

 

Keywords: Position control, Proportional valve, Closed-loop. 

1 INTRODUÇÃO 
 

Em diversos sistemas de automação a posição é uma variável 

extremamente importante a ser controlada, dentre os quais 

podemos citar máquinas CNC, braços robóticos, válvulas 

proporcionais e etc. 

 

O interesse do desenvolvimento deste trabalho é estudar a 

técnica de controle convencional dos servomecanismos pelo 

princípio da comparação de um valor de referência com o valor 

real. O uso de protótipos ganha cada vez mais espaço por 

serem de baixo custo e darem a possibilidade de 

implementação de novas tecnologias e algoritmos 

computacionais (GOMES & SILVERA, 2007; GOMES et al. 

2011; MÁXIMO et. al. 2011, apud COSTA JUNIOR, 2014). 

 

De acordo com CITISYSTEMS (2017) um sistema de 

automação divide-se basicamente em duas partes: operacional 

(sensores e atuadores) e controle (Controlador Lógico 

Programável). Nesse estudo a parte operacional é composta por 

um motor de passo e sensor de posição. Já a parte de controle 

foi desenvolvida na plataforma Arduino, sendo preferível para 

o estudo por apresentar baixo custo além de possuir software e 

hardware livres. 

 

Desta forma o presente trabalho apresenta a implementação de 

um sistema de controle de posição em um servomecanismo. O 

dispositivo a ser controlado é um protótipo de uma válvula 

proporcional acionada por um motor de passo.  

 

Este trabalho está dividido nas etapas listadas a seguir: 

 

1 – Introdução; 

2 – Desenvolvimento; 

2.1 – Protótipo e Instrumentação; 

2.2 – Desenvolvimento do Driver de Potência; 

2.3 – Algoritmo de controle; 

2.4 – Aquisição dos resultados; 

3 – Conclusões. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 Protótipo e instrumentação 
 

O protótipo utilizado é composto por um motor de passo 

PM55L048 fabricado pela MINIBEA, um conjunto de 

engrenagens e uma válvula comercial simples. A figura 1 

apresenta o protótipo. 
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A fim de obter a posição real do sistema foi realizada a 

instrumentação do protótipo acoplando-se um potenciômetro 

de precisão (trimpot) multivoltas no eixo da válvula, como 

pode-se observar na figura 1 o sensor de posição. 

Potenciômetros lineares produzem uma resistência 

proporcional ao deslocamento ou posição. O elemento de 

resistência é alimentado por uma tensão CC ou CA e a tensão 

de saída é uma função linear do deslocamento (THOMAZINI e 

ALBUQUERQUE, 2005). 

 

 
 

Figura 1 – Protótipo Montado 

 

Através do software PLX-DAQ foi realizada a aquisição de 

dados com a finalidade de traçar o sinal da posição da válvula 

desde totalmente fechada até sua abertura total, resultando na 

reta da figura 2, comprovando a linearidade do sensor. 

 

 
 

Figura 2 – Sinal de Posição do Sensor 

 

Onde o valor 0 indica que a válvula está fechada e o valor 100 

indica que a válvula totalmente aberta. 

 

2.2 Desenvolvimento do driver de potência 
 

O controlador do protótipo é o microcontrolador ATMEGA328 

da plataforma Arduino, este não possui potência suficiente para 

acionar o motor de passo que funciona com uma tensão de 16V 

e 500mA.  

 

O motor de passo é do tipo unipolar e para obter torque 

suficiente, e baixo consumo de energia, o método de 

acionamento utilizado exige que seja energizada uma bobina a 

cada passo.  

Assim para cada bobina do motor há um circuito como o da 

figura 3. 

 

 

 
 

Figura 3 – Circuito de Acionamento de uma Bobina do 

Motor 

 

Como nosso controlador não é robusto como um CLP, optou-se 

pela isolação ótica. De acordo com POLMILIO (2017) o 

acoplamento ótico apresenta a vantagem da imunidade de 

interferências eletromagnéticas além da isolação de potencial. 

 

2.3 Algoritmo de controle 
 

O diagrama de blocos do sistema de controle em malha fechada 

(MF) é apresentado na figura 4. 

 

 
 

Figura 4 – Diagrama de Blocos MF 

 

Para controlar a saída da planta em malha fechada é necessário 

aplicar, após devida correção feita pelo controlador “C”, a sua 

entrada o sinal de erro. O erro é a diferença entre a Posição 

desejada e a Posição da Válvula, gerado através do 

comparador. Normalmente controlador e comparador são 

implementados num único equipamento industrial ou num 

único programa computacional (CASTRUCCI, 2011). 

 

O algoritmo completo da programação do sistema é 

apresentado na figura 5. 

 

 
 

Figura 5 – Algoritmo de Controle 
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Este algoritmo resume a programação implementada, porém a 

mesma possui alguns detalhes de comentário relevante: Por se 

tratar do uso do potenciômetro como sensor, o sinal do mesmo 

é ruidoso, para atenuar essa característica e obter um valor 

mais preciso é calculada a média de 20 amostras da posição 

atual. Apenas depois deste cálculo é que ocorrem as ações 

sobre o sistema. 

 

2.4 Aquisição dos resultados 
 

Os dados foram obtidos através da comunicação serial entre o 

controlador (Arduino) e o software PLX-DAQ. As formas de 

onda apresentadas a seguir apresentam a resposta do sistema a 

um degrau (Figura 6) e a resposta do sistema com a variação de 

setpoint (Figura 7). 

 

 
 

Figura 6 – Resposta ao Degrau 

 

A figura 6 apresenta um degrau de valor 84 na posição, a 

válvula parte da posição 15 até 99, nota-se que existe um erro 

de regime permanente. O sistema não estabiliza no setpoint, e 

sim em um valor próximo esse erro é chamado de off-set e é 

uma característica de um controlador de ação proporcional. 

Nota-se também oscilações no valor do próprio setpoint, esta 

oscilação é decorrente do ruído presente no potenciômetro que 

define o ajuste deste valor. 

 

 
 

Figura 7 – Resposta com variação de Setpoint 

 

Na figura 7 observamos a velocidade da resposta do sistema a 

mudança do setpoint. Com isso podemos deduzir que este 

sistema não é recomendado para processos que exijam tempos 

de respostas da ordem de milissegundos, ou até alguns 

segundos a depender da amplitude desejada. 

 

3 CONCLUSÕES 
 

Diante dos resultados apresentados podemos comprovar a 

eficácia do sistema, mesmo com oscilações o sistema responde 

de forma desejada. Porém as oscilações não são desejadas por 

causarem vibração e desgaste nos elementos mecânicos. Uma 

proposta de melhoria seria a alteração do sensor 

(potenciômetro) por um encoder rotativo que daria extrema 

precisão da posição e atenderia ao requisito de erro nulo. 

O driver isolado funciona de forma perfeita dando alta 

imunidade ao circuito de controle e ao computador conectado 

ao mesmo. 

 

Em trabalhos futuros deseja-se realizar estudos comparativos 

entre este controlador e outras tipologias como controladores 

PID e de Lógica Fuzzy. Porém, de forma geral para esta 

aplicação o sistema tem desempenho satisfatório, salvo as 

melhorias citadas anteriormente.  
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