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Resumo: O projeto estuda o controle de impedância 

mecânica aplicado ao servomecanismo do Kit LJ 

System. Este Kit simula o comportamento de uma junta 

robótica rotativa. O projeto suporta uma pesquisa de 

mestrado que tem a intenção de auxiliar na integridade 

física de um cadeirante, facilitando a sua locomoção por 

meio da diminuição da massa aparente percebida pelo 

usuário. 

 

1. Introdução 
O Kit LJ System (vide Fig. 1) é composto 

principalmente por três partes: o motor que, ao ser 

excitado com uma tensão, rotacional seu eixo (que seria 

acoplado ao eixo da cadeira de rodas), um taco-gerador 

que é um sensor de velocidade e um potenciômetro, que 

é um sensor de posição. 

Para a modelagem do sistema ele foi considerado 

como sendo linear e invariante no tempo. Para 

representação do modelo, utilizou-se o espaço de 

estados (Maya, 2014), considerando o sistema como 

sendo SISO (Single Input Single Output), o qual tem 

como entrada, a tensão do motor, e como saída a tensão 

do potenciômetro, que indica a posição. 

 

2. Modelagem 
A equação de estado de saída associadas ao Kit LJ 

System é: 
 

  ̇           

  ̇        

           

 

Em que x1 é a velocidade angular e x2 é a posição 

angular 

 

 
Fig.1: Kit LJ System 

 

Na Fig.2 o retângulo maior parte preta (contém o Kit LJ 

System com um exemplo de realimentação de estado) 

(Maya,2014). O retângulo menor parte vermelha 

representa a impedância desejada e converte o 

conjugado Cr medido nas referências cinemáticas para o 

sistema de controle. (Maya 2014) 

 
Fig.2: Diagrama com modelo do Kit LJ System com 

controle de impedânica 
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