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1. RESUMO 

 

Neste artigo aborda-se o desenvolvimento de um sistema de controle de 

velocidade e posição de um atuador hidráulico através do PIC18f4520, utilizando-se 

de um sensor do tipo encoder rotativo incremental, via internet e interface no sistema 

operacional Android. Para isso utilizou-se uma válvula proporcional e controle PID, 

com auxílio de softwares variados na elaboração do projeto e simulações. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Segundo Fialho (2002), os sistemas hidráulicos são alternativos aos 

mecânicos e elétricos uma vez  que estes dois últimos não oferecem a mesma 

maleabilidade na aplicação de grandes esforços em pequenas áreas. Apresentam 

também vantagens como: fácil instalação, rápida inversão de movimento, ajustes em 

escala micrométrica, autolubrificação, entre outros.    

O estudo de formas de controle para tais sistemas faz-se necessário para seu 

melhor emprego.  Dentre elas encontram-se o controle por válvulas do tipo ON-OFF, 

servo válvulas ou válvulas proporcionais. Enquanto que, as válvulas do tipo liga-

desliga limitam-se a apenas dois estágios de fluxo do fluído, as servo válvulas 

apresentam-se como uma opção de alto custo e difícil manutenção (LAI; CHEN, 

1992). Visto isso, o uso de válvulas proporcionais infere em maiores vantagens já 

que estas assumem posições intermediárias conforme a corrente elétrica de entrada 

e têm custo menor de implemento.  

A determinação dessa corrente ocorre com auxílio da eletrônica que como 

afirma Canuto et al (2013, p. 2 apud D., 1996) há mais de 10 anos integra-se com os 

sistemas hidráulicos, ofertando-lhes maior configurabilidade, facilidade de ajustes 

paramétricos, capacidade de análises diagnósticas e monitoramento. Dessa forma, 

válvulas simples resultam em inteligentes dispositivos de controle que podem ser 

ainda mais incrementados com o uso de micro controladores (BOES, 200-). Estes 

por si com sua liberdade de programação permitem ganhos de precisão e 

adaptações às não linearidades presentes nesse tipo de sistema. 

Na tendência atual o alto grau de conexão entre pessoas e computadores e a 

comodidade de acesso a sistemas, direciona controles variados à chamada “Internet 

das coisas” (IOT, em sua sigla em inglês) num processo de automação reativo. 



Conforme Boes (200-) ajustes e determinações de parâmetros em válvulas 

hidráulicas podem ser feitos a milhares de quilômetros por acesso remoto, o qual se 

interpreta também como tecnologia Wireless (sem fio). 

A proposta do presente trabalho integra esses diversos conceitos num 

controle de velocidade e posição de um atuador hidráulico, visando não apenas a 

integração entre essas duas variáveis dentro de um algoritmo, como um passo além 

que é o uso de IOT para o controle e automação de um sistema hidráulico. 

 

3. OBJETIVOS 

 

 Desenvolver algoritmo PID de controle concomitante de velocidade e posição 

de um atuador hidráulico, utilizando válvula proporcional;  

 Gerar estrutura para leitura do elemento sensor (encoder); 

 Criar interface de controle wireless utilizando aplicativo em plataforma Android 

 

4. METODOLOGIA 

 

Inicialmente foi feita a conexão entre uma ponte H L298 e o PIC18F4520, de 

modo a configurar sua saída PWM de controle dos solenoides da válvula 

proporcional. Depois de feitas simulações dos valores correspondentes entre a 

corrente e avanço (posição) e velocidade do atuador, desenvolveu-se um algoritmo 

de controle PID na programação em C do microcontrolador, que conta com a 

comunicação serial de conexão com o módulo wireless e posteriormente com 

aplicativo Android. Os dados de controle adotados para o programa serão obtidos 

por um sensor tipo encoder adaptado num sistema mecânico de polias e correia 

para transformação do movimento angular em linear (deslocamento da haste). 

  

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A determinação dos componentes deu-se mediante pesquisas daqueles que 

tivessem fácil aplicação e menores custos. Disso decorreu a necessidade de 

adaptação do encoder num sistema mecânico.  

A determinação do PIC para controle decorre de sua relativa simplicidade de 

programação. Com seu protocolo UART, pode-se conectá-lo ao módulo Wireless. 



Uma ponte H L298 disponibiliza a corrente necessária para os solenoides 

através do PWM do microcontrolador. O aplicativo será o responsável por determinar 

a velocidade e posição para o avanço da haste do atuador hidráulico. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

O trabalho encontra-se em fase de conexão de componentes e comunicação 

entre os sistemas. Isso inclui a elaboração da estrutura mecânica para o encoder e 

programação do microcontrolador proposto. 
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