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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo quantificar a potência instantânea disponível do contato 

da prótese de pé Oliveira Foot® com o solo por meio do método de Regeneração de Energia ou 

Energy Harvesting, uma técnica capaz de captar a energia disponível no ambiente em análise 

para seu eventual armazenamento ou posterior uso. É uma alternativa viável e inovadora que 

permite suprir a necessidade de pequenas demandas, visto que é um processo de captação de 

mínimas quantidades de energia a partir de uma ou mais fontes de energias alternativas. Para 

tal, foi utilizado o modelo análogo massa-mola e amortecedor como meio de captura da energia 

mecânica do contato pé-solo, juntamente com a análise matemática do mesmo. A técnica Bond 

Graph (via espaços de estados) auxilia no entendimento do fluxo de energia entre os sistemas 

além de permitir uma abordagem dinâmica não linear. Por meio desta técnica foi possível 

comprovar a estabilidade do sistema por meio de diagramas de Bode e de Root Locus com a 

intenção de validar o modelo matemático deste trabalho. Os resultados obtidos com a 

metodologia fenomenológica e de análise Bond Graph são equivalentes e, portanto, 

considerados válidos para aplicação.  Por fim, este projeto apresenta uma solução inovadora 

para a geração de energia pois, através da modelagem matemática e por análise Bond Graph foi 

possível obter uma potência instantânea na ordem de 186 𝑊. 
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ABSTRACT 

This study aims to quantify the instantaneous power available from the contact of the foot 

prosthesis Oliveira Foot® with the ground through the Energy Regeneration method or Energy 

Harvesting wich is a technique to capture the energy available in the environment analysis for 

your storage or later use. It is a viable and innovative alternative that allows to meet the need 

of small demands, since it is a process of raising small amounts of energy from one or more 

sources of alternative energy. For this, we used the spring-mass model and analogue buffer as 

a means of capturing the mechanical energy of the foot-ground contact, together with 

mathematical analysis of the same. Bond Graph technique (via state space), helps in 

understanding the flow of energy between systems and allows a nonlinear dynamic approach. 

It will be demonstrated system stability by Bode diagrams and Root Locus intended to validate 

the mathematical model of this work. The results obtained with the phenomenological 

methodology and Bond Graph analysis are equivalent and therefore considered valid for 

application. Finally, this project presents an innovative solution for the generation of energy 

because, through mathematical modeling and analysis Bond Graph, it was possible to get an 

instant power on the order of 186 W. 

 

 

 

Keywords: Energy Harvesting, Prosthesis, Oliveira Foot®, Bond Graph, Instantaneous 

Power. 
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1. INTRODUÇÃO 

Mediante o aumento do uso de equipamentos eletrônicos, como celulares, 

computadores, laptops no cotidiano contemporâneo, a necessidade de suprir a energia de tais 

equipamentos torna-se vital. Tal problema não é de grande alarde visto que basta conectar o 

aparelho na rede. Entretanto, estar limitado à vida útil da bateria não se torna um atrativo devido 

aos custos de reparo ou reposição. A possibilidade de criar uma tecnologia que permita suprir 

a energia de forma estendida, sem a necessidade de recarregar baterias e substituí-las, é uma 

aplicação motivadora e conveniente (RIEMER, 2011). 

Ao tratar de tecnologias autônomas voltadas para a área da biomedicina, aquelas com 

fontes de potência elétrica móvel beneficiam os pacientes que utilizam próteses médicas que 

substituem parcialmente ou totalmente um membro. A conveniência citada acima é uma 

alternativa promissora que explora as condições de dissipação de energia do corpo humano para 

converter a energia mecânica disponível em energia elétrica (RIEMER, 2011). 

A reabilitação de pacientes que por ventura sofreram amputação parcial ou total de 

membros inferiores, em sua maioria, conta com a utilização de próteses. A prótese é um 

dispositivo permanente ou não, que substitui parcialmente ou totalmente um membro (DIAZ, 

2015).  

A implementação da prótese no paciente é um processo individual e bastante criterioso, 

que pode acarretar a mudança da marcha do paciente. Tal fator de mudança incrementa a 

insegurança do paciente além de alterar biologicamente a pisada (MACHADO, 2015). 

As próteses de membros inferiores são projetadas conforme o grau de gravidade de cada 

paciente. Entretanto, na maioria dos casos a prótese de pé é indispensável. As próteses de 

membros inferiores podem ser definidas de acordo com o princípio de construção e seus 

materiais: próteses convencionais que possuem estrutura externa rígida, e as próteses modulares 

que possuem estrutura interna de sustentação formada por componentes modulares (BRASIL, 

2013). 
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1.1 MOTIVAÇÃO DO ESTUDO 

De acordo Jeff Gruetter (2010), o processo de Regeneração de Energia ou Energy 

Harvesting é um processo de captura de energia do ambiente em análise para seu 

armazenamento ou posterior uso. Normalmente a conversão da energia é feita por fontes 

eletromecânicas e esses dispositivos são projetados para operar em uma condição de vibração 

forçada, ou de oscilação. Célia Aparecida dos Reis et. al. (2014) expõe que um sistema 

oscilatório é composto de uma massa (inércia), uma mola (armazenadora de energia) e um 

amortecedor (ou dissipador de energia). 

A captação de energia provinda do meio ambiente é uma forma de regenerar energia 

baseada em fontes que estão disponíveis, de certa forma, em larga escala. Segundo Alireza 

Khaligh (2010), vários estudos foram feitos nessa área com o objetivo de gerar uma tecnologia 

autônoma para suprir a energia de aparelhos eletroeletrônicos de baixa demanda. Por exemplo, 

a regeneração de energia pode ser aplicada em painéis solares para que haja a injeção de energia 

na rede em momentos de baixa curva energética do sistema. Isso acontece quando uma nuvem 

passa no céu ou em dias de chuva, quando a incidência solar não é alta. 

Humanos normalmente dissipam significantes parcelas de energia durante o caminhar 

seja pelo deslocamento do centro de massa ou pelas forças resultantes que atuam na interface 

pé-solo. Dessa maneira, o tornozelo humano é responsável por uma significante parcela de 

dissipação de energia no corpo humano, visto que ele é um componente fundamental para o 

caminhar. Logo, deficiências no tornozelo seguidas de amputação total aumentam o gasto de 

energia metabólica, independentemente da maneira de como é conduzido o caminhar 

(COLLINS, 2010). 

Mediante o citado, a viabilidade de inserção da tecnologia de regeneração de energia 

aplicada a uma prótese de pé é válida devido ao potencial de geração. Portanto, será quantificada 

a potência instantânea disponível devido ao contato pé-solo baseado nos conceitos de 

regeneração de energia, validando um sistema de captação de energia a base de vibrações 

através de modelos matemáticos. Tais sistemas são frequentemente usados como forma de 

conversão de energia (COTTONE, 2012). 
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1.2 ESTADO DA ARTE: REGENERAÇÃO DE ENERGIA 

Historicamente o ser humano tem utilizado recursos naturais para suprir suas 

necessidades básicas de energia. Os mais comuns eram os moinhos de vento, as rodas 

hidráulicas e até mesmo o carvão, que fornecia o calor necessário em meio a revolução 

industrial. Entretanto, a tecnologia ganhou espaço no mundo contemporâneo e o homem passou 

a desfrutar de novos desafios energéticos, pois, com o passar do tempo a demanda era crescente 

e a urbanização passou a ser um fator marcante nas grandes metrópoles. Particularmente, quanto 

mais o ser humano fosse evoluindo em escala tecnológica maior era o desafio de suprir as 

demandas energéticas. Por exemplo, os eletroeletrônicos que invadiram o mercado são 

determinados pela capacidade de armazenamento de suas baterias. Logo, a crescente ascensão 

tecnológica é prejudicada, em sua grande maioria, pelo suprimento de energia (DAQAQ, 2010).  

A regeneração de energia, recentemente, tem sido alvo de inúmeros estudos com o 

objetivo de proporcionar uma alternativa viável para o suprimento de energia, em baixas 

escalas, para aparelhos eletrônicos. De todas as outras alternativas, tal opção em conjuntos com 

a captação de energia por meio de vibrações mecânicas, proporcionam uma geração de energia 

autônoma. O ser humano é um grande potencial de energia visto dentro desses quesitos. Ao se 

locomover, o ser humano desloca o seu centro de massa e consequentemente realiza trabalho. 

A regeneração de energia aplicada ao corpo humano é comumente conhecida como regeneração 

de energia biomecânica, uma forma de gerar energia limpa sem agredir o meio ambiente 

(RIEMER, 2011). 

Para Cottone et. al. (2012), sistemas de captura de energia baseados em vibrações 

mecânicas são utilizados frequentemente como forma de conversão de energia. Tais 

dispositivos são baseados em ressonância linear e, quando submetidos a uma excitação 

harmônica, necessitam de ajustes para que ocorra a conversão eletromecânica. O objetivo é 

igualar a frequência do oscilador mecânico com a frequência externa forçada, e dessa maneira, 

melhorar a eficiência do processo. Entretanto, na maioria dos casos de estudo, as vibrações 

geram frequências que possuem sua energia distribuída de forma não uniforme, 

predominantemente por frequências baixas. Dessa maneira o ajuste da frequência não é sempre 

viável. 

Mohammed F. Daqaq et. al. (2010) conclui, portanto, que as oscilações do vibrador são 

programadas para serem sutis, de modo que a amplitude de vibração do estado estacionário seja 

maximizada, essa técnica de ressonância linear pode limitar o desempenho de captura de 
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energia e, dessa maneira, qualquer variação do estado nominal de funcionamento irá desafinar 

o regenerador. 

Para superar tal inconsistência, D. Dane Quinn et. al. (2012) propõem a regeneração não 

linear de energia no qual as não linearidades irão ampliar a frequência de intervalo sobre o qual 

o oscilador irá responder. Contudo, tais vantagens são acompanhas de biestabilidade na 

resposta, ou seja, o sistema possui dois pontos de equilíbrio. 

 

1.3 OBJETIVO GERAL 

 Este trabalho descreve a abordagem do uso da técnica de Regeneração de Energia 

provinda de um sistema biomecânico de prótese de pé com o intuito de quantificar a potência 

instantânea disponível do contato da mesma com o solo. Será utilizado um modelo análogo 

massa-mola e amortecedor juntamente com a análise fenomenológica do sistema, bem como a 

técnica de Bond Graph para analisar a troca de energia entre os componentes.  

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Validar a estabilidade do modelo matemático aplicado neste trabalho por meio de 

diagramas de Root Locus e diagramas de Bode; 

 Aplicar o método Bond Graph na estimação do potencial de energia proveniente do 

contato do pé com o solo e compará-lo com a análise fenomenológica; 

 Aplicar simulações numéricas no software Matlab para quantificar a potência 

instantânea disponível na marcha humana. 

 

1.5 PÉ PROTÉTICO OLIVEIRA FOOT® 

 O pé protético Oliveira Foot® foi desenvolvido com base nos parâmetros da ISO 10328 

que padroniza as próteses que substituem parcialmente, ou totalmente o membro deficiente 

(ISO 10328, 2006).  

Faz-se referência ao termo pé toda a estrutura que se encontra nas regiões periféricas à 

tíbia e à fíbula, sendo que é uma unidade indispensável para o sustento do corpo humano visto 

que é nele em que as forças de arrasto e de condução atuam para que o centro de massa do corpo 

humano seja descolado (REIS, 2014).  
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O pé humano é dividido em esqueleto, formado pelos ossos tarsais, metatarsais e 

falanges, pela divisão clínica composta de retropé, mediopé e antepé e pelos arcos de pé. Os 

ossos do pé se unem por articulações sinoviais, ou seja, a maioria das articulações do corpo 

humano, o que promove boa flexibilidade e rigidez aos músculos que sustentam o peso 

corpóreo. A Tabela (1) a seguir resume a divisão do pé humano: 

 

Tabela 1- Resumo esquemático da divisão do pé humano 

Esqueleto Divisão Clínica Arcos de pé 

Tálus 

Retropé arco longitudinal medial Calcâneo 

Osso cuboide 

Osso navicular 
Mediopé arco longitudinal lateral 

Ossos cuneiformes 

Ossos metatarsais 
Antepé          arco transversal 

Falanges 

Fonte: Adaptado de NOBESCHI, 2010. 

 

Para exemplificar a Tabela (1) acima e facilitar a visualização, a Figura (1) a seguir 

detalha o pé humano com ênfase para os ossos metatarsais: 
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Figura 1 O pé humano em vista de perfil (Fonte: Visible Body, 2016). 

  

No total, o pé é composto por 26 ossos, os metatársicos (selecionados em azul) são 

responsáveis pelo sustento do peso corpóreo sendo que a forma dos ossos condiciona os arcos. 

O arco longitudinal é o maior e o mais aparente e vai da cabeça distal do osso metatársico até 

o calcâneo. Ele é dividido em dois outros conjuntos de arcos: o arco medial e o arco lateral 

(LIMA, 2010). 

No caso do modelo para o desenvolvimento deste trabalho, o pé contará com medidas 

horizontais e verticais, sendo o comprimento total, tomando-se como referência o eixo "x", 

denominado 𝐶𝑡. A altura do pé, tomando-se como referência o eixo "y", denomina-se 𝐻𝑡. A 

prótese se estende do eixo de apoio tibial até o calcanhar e 𝐶𝑡 corresponde ao maior 

comprimento possível da prótese. O arco longitudinal que vai do início do pé até o calcanhar é 

aproximado de uma curva, ou um polinômio (OLIVEIRA, 2016). 
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Figura 2 Pé Protético Oliveira Foot®. 

  

O material que concebeu o Oliveira Foot® é um material polimérico que comporta 

características termoplásticas, permitindo, em um futuro próximo, sua reciclagem. Além disso, 

o material é homogêneo. Dentre essas características e analisando o módulo de elasticidade de 

alguns materiais, como por exemplo o polipropileno, polietileno de alta densidade, poliamida e 

polióxido de metileno, conclui-se que o melhor material para a usinagem do pé seria o polióxido 

de metileno, pois possui um módulo de elasticidade relativamente alto comparado aos demais, 

além de ter melhor características para a confecção nos processos de torneamento e fresamento 

utilizados para a elaboração da prótese (OLIVEIRA, 2016). 

 

1.6 ANÁLISE DE ESTUDO DA PESQUISA 

 Para compreender melhor os fenômenos que dão base conceitual a este trabalho, serão 

abordados dois tipos de análise neste estudo: a análise fenomenológica e a análise por meio de 

gráfico de ligação ou Bond Graph. No que se diz respeito a análise fenomenológica de pesquisa, 

vale ressaltar que esta é uma análise que permite explicitar como proceder na investigação do 

fenômeno em ocorrência e da pesquisa qualitativa em modelagem. Já a investigação do 

problema se dá por meio de análises matemáticas do porque da ocorrência do fenômeno em 

questão, para que se possa compreender melhor o sistema em análise (KLUBER, 2012). 

No que tange ao método Bond Graph, é um método que permite uma melhor 

compreensão das variáveis envolvidas no processo mediante a modelagem de equações 

matemáticas específicas. A análise deste estudo tem como foco o desenvolvimento de um 

sistema mecânico análogo capaz de fazer a conversão da energia disponível no sistema em 
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energia útil. Em outras palavras, o método avalia o fluxo de energia levando em consideração 

a interação dos componentes do sistema mediante vínculos (junções) para uma conclusão 

matemática sucinta do problema (REIS, 2014). 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo será apresentado a fundamentação matemática e teórica dos métodos 

que serão abordados no decorrer deste manuscrito. Como discutido na seção 1.6, são dois 

métodos em análise: a modelagem fenomenológica e a técnica de Bond Graph. 

  

2.1 SISTEMAS DE CAPTURA DE ENERGIA A BASE DE VIBRAÇÃO 

Sistemas de captura de energia baseados em vibrações mecânicas são utilizados 

frequentemente como forma de conversão de energia. Tais dispositivos são baseados em 

ressonância linear e, quando submetidos a uma excitação harmônica, necessitam de ajustes para 

que ocorra a conversão eletromecânica. O objetivo é igualar a frequência do oscilador mecânico 

com a frequência externa forçada, e dessa maneira, melhorar a eficiência do processo (QUINN, 

2012).  

Entretanto, na maioria dos casos de estudo, as vibrações geram frequências que possuem 

sua energia distribuída de forma não uniforme, predominantemente por frequências baixas. 

Dessa maneira o ajuste da frequência não é sempre viável (COTTONE, 2012). 

Portanto, visto que as oscilações do vibrador são programadas para serem sutis, de modo 

que a amplitude de vibração do estado estacionário seja maximizada, essa técnica de 

ressonância linear pode limitar o desempenho de captura de energia e, dessa maneira, qualquer 

variação do estado nominal de funcionamento irá desafinar o regenerador (DAQAQ, 2014). 

Para superar tal inconsistência, D. Dane Quinn et. al. (2012) propõem a regeneração não 

linear de energia no qual as não linearidades irão ampliar a frequência de intervalo sobre o qual 

o oscilador irá responder. Contudo, tais vantagens são acompanhas de biestabilidade na 

resposta, ou seja, o sistema possui dois pontos de equilíbrio.  

As inerentes não linearidades são geralmente limitadas no sistema, visto que são 

características do dispositivo de regeneração e, portanto, não são controladas tão facilmente. 

Para controlar as não linearidades são conectados imãs no vibrador de modo que as forças 

magnéticas irão introduzir não linearidades ao sistema. Assim, é possível controlar as não 

linearidades, por exemplo, aproximando ou afastando os ímãs (DAQAQ, 2014).  

Devido aos grandes picos de ressonância que os sistemas de vibração geram e, mediante 

as dificuldades de ajustes na frequência do oscilador mecânico, Cottone et. al. (2012) exploram 



 
 

 

10 
 

os osciladores não ressonantes, especificamente o oscilador biestável, proporcionando melhores 

performances em termos de captura de energia de um espectro de vibração.  

 

2.2 RESPOSTA EM EXCITAÇÃO HARMÔNICA 

Sempre que um sistema mecânico é submetido a uma energia externa ou a uma força 

externa, ele sofrerá uma vibração forçada. A natureza de tal força pode ser periódica ou não 

periódica. Quando a força é aplicada de forma harmônica, diz-se que o sistema está submetido 

a uma excitação harmônica e a sua resposta não será diferente disso (RAO, 2009). 

 Neste trabalho será considerado uma resposta dinâmica de um sistema com grau de 

liberdade sob excitação harmônica de forma 𝐹 = 𝐹0 𝑠𝑒𝑛 (𝑤𝑡 +  Ø), onde Fₒ é a amplitude, 𝑤 é 

a frequência e Ø é o ângulo de fase (OLIVEIRA, 2016). 

 

2.3 DESCOLAMENTO DO CENTRO DE MASSA 

Embora o foco deste trabalho seja nas forças resultantes que atuam no pé, a maioria da 

energia dissipada durante o caminhar ocorre quando o centro de massa é deslocado. Quando o 

ser humano está apoiado sobre uma única perna durante uma caminhada, esta serve como base 

de sustentação do peso corpóreo, ou seja, age como um pêndulo, que transporta o centro de 

massa, alternando a velocidade do corpo humano. No momento do contato da segunda perna 

com o solo, ela é flexionada e realiza trabalho negativo a medida que o centro de massa é 

redirecionado, mantendo o ciclo (COLLINS, 2010). 

Portanto, em condições de estado permanente, as dissipações devem ser compensadas 

por um trabalho positivo e, teoricamente, o trabalho total deve ser minimizado. De acordo com 

Collins et. al. (2010), o passo a passo de uma caminhada desloca o centro de massa do corpo 

humano e, consequentemente, de um vetor velocidade perpendicular à perna de sustentação. Se 

considerarmos regime permanente, tal vetor velocidade deve permanecer constante durante o 

processo.  
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2.4 O MÉTODO DE NEWTON: A EQUAÇÃO DE MOVIMENTO 

 De acordo com Singiresu (2009), sempre que uma força F(t) agir sobre um sistema 

massa-mola viscosamente amortecido, a equação de movimento que rege tais sistemas se dá 

pela equação de movimento, obtida através da Segunda Lei de Newton, como mostra a Eq. (1): 

 𝑚�̈� +  𝑐�̇� +  𝑘𝑥 = 𝐹(𝑡) (1) 

   

A solução geral 𝑥(𝑡)da equação de movimento de Newton é dada pela soma das 

soluções homogêneas 𝑥(ℎ) e particulares do sistema 𝑥(𝑝), ressaltando que a solução 

homogênea representa a vibração livre do sistema. Tal vibração desaparece com o passar do 

tempo devido ao sistema de amortecimento presente no conjunto. Logo após um período de 

tempo, a solução geral 𝑥(𝑡) se reduz somente a solução particular 𝑥(𝑝), que representa a 

vibração em regime permanente (RAO, 2009).  

 

2.5 SISTEMA MASSA-MOLA E AMORTECEDOR:   

Considere a Figura (3) abaixo, na qual o conjunto massa, mola e amortecedor representa 

um sistema de captura de energia a base de vibração: 

 

 

 

Figura 3 Esquemática do conjunto massa-mola e amortecedor.  (Adaptado de RAO, 2009) 
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Considerando que as forças de arrasto e de condução podem ser representadas por uma 

única força resultante variante no tempo e com amplitudes diferentes, o conjunto passa a ser 

excitado por uma força periódica (STEPHEN, 2006) 

O conjunto massa, mola e amortecedor é submetido a uma força senoidal que foi 

aproximada devido as forças de arrasto e de condução. A equação de movimento que rege o 

problema é: 

 

 𝑚�̈� +  𝑐�̇� +  𝑘𝑥 = 𝐹 sin𝑤𝑡  (2) 

 

multiplicando os termos pela velocidade �̇� para ser possível obter uma expressão para a 

potência instantânea que o sistema fornece, tem-se que: 

 

 𝑐(�̇�)2 +  𝑚�̈��̇� +  𝑘𝑥�̇� =  �̇� 𝐹 sin𝑤𝑡̇  (3) 

 

ou então: 

 

 
�̇� 𝐹 sin𝑤𝑡 = 𝑐 (�̇�)2 +

𝑑

𝑑𝑡
 (

𝑚�̇�

2
+

𝑘𝑥

2
) 

(4) 

 

A Eq. (4) demonstra que a potência instantânea do sistema é igual a potência dissipada 

e/ou absorvida pelo amortecedor mais a somas das energias cinética e elástica levando em 

consideração a variação no tempo. Portanto, em ausência de amortecimento (𝐶 = 0), a potência 

dissipada ou absorvida é zero, e a parcela de potência de entrada do sistema está restritamente 

relacionada com as energias cinéticas e elásticas do sistema, ou seja, ao conjunto massa mola 

oscilador. O que deve se ressaltar é que o sistema nunca entrará em estado estacionário na 

ausência de amortecimento (STEPHEN, 2006).  

A resposta em estado estacionário é em função de uma amplitude: 

 

 𝑥 = 𝑋 sin  (𝑤𝑡 −  Ø) (5) 
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onde Ø é o angulo de fase.A amplitude X pode ser considerada como: 

 

 
𝑋 =

𝐹

√(𝑘 − 𝑤2𝑚)2 + 𝑐2𝑤2
 

(6) 

 

Baseado nos conceitos de Stephen (2006), é possível estimar a frequência de ressonância 

para o qual a resposta forçada tem seu valor máximo, sendo 𝑤𝑟 = √1 − 2 ℰ2. Já a frequência 

natural é 𝑤𝑛 = √
𝑘

𝑚
.  O coeficiente de amortecimento intrínseco ao tipo de amortecedor é ℰ =

𝑐

2 𝑚 𝑤𝑛
. Levando em conta que a potência instantânea absorvida pelo amortecedor é c(�̇�)2 e que 

�̇� = 𝑤 𝑋 cos(𝑤𝑡 −  Ø), então: 

 

 𝑃𝑜𝑡𝑖𝑛𝑠𝑡 = 𝐶𝑤2𝑋2 cos2(𝑤𝑡 −  Ø) (7) 

          

A regeneração de energia para o caso em estudo provém da potência instantânea que o 

sistema irá prover a cada ciclo, ou seja: 

 

 

𝐸𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 = ∫ 𝐶 𝑤2𝑋2 cos2(𝑤𝑡 −  Ø)

2𝛱/𝑤

0

= 𝐶 𝑤2𝑋2  ∫ cos2(𝑤𝑡 −  Ø)
2𝛱/𝑤

0

 

(8) 

 

Considerando o ângulo de fase Ø = 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝐶𝑤

(𝑘−𝑤2𝑚)
),  obtém-se a relação para a 

regeneração de energia em cada ciclo do sistema: 

 

 𝐸𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜= 𝛱 𝐶 𝑊 𝑋2 (9) 

 

A Eq. (9) mostra que a regeneração de energia em cada ciclo depende da amplitude de 

resposta do estado estacionário do sistema e para tanto, neste caso foi assumido que o 

amortecimento do sistema é diferente de zero (STEPHEN, 2006). 
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2.6 O SISTEMA BOND GRAPH (BG): 

 Bond Graph (BG) é uma ferramenta gráfica utilizada para capturar a energia estrutural 

em comum dos sistemas. Em sua forma vetorial, fornece informações concisas de sistemas 

complexos. Além disso é capaz de fornecer um sistema de equações matemáticas e até mesmo 

avaliar a potência de sistemas análogos (SOUZA, 2014). 

É uma técnica utilizada para a modelagem de sistemas dinâmicos sendo baseada no 

conceito de energia, com aplicação em domínios elétricos, mecânicos, térmicos, hidráulicos, 

dentre outros. Portanto, a técnica descrita visa a transferência de energia entre os termos 

inclusos no modelo físico. Tal energia é representada pelos esforços (e) e fluxos (f) acumulados 

(PETERS, 2015). 

Para inicialmente se propor a ideia do método, é necessário estabelecer um modelo 

análogo (ou idealizado) de um sistema que servirá de base para toda a interpretação matemática. 

Neste trabalho será utilizado o modelo massa-mola e amortecedor apresentado na seção 2.5 e 

melhor discutido na seção 3.3 (BRASIL, 2015).  

A base de um sistema Bond Graph é a troca de energia entre sistemas análogos. É uma 

ferramenta de modelagem de sistemas de engenharia, principalmente quando está sendo tratado 

sistemas com domínios físicos diferentes. Tais sistemas físicos respeitam as leis da conservação 

da energia e, portanto, é possível separar as propriedades de cada sistema para analisá-los 

individualmente (BROENINK, 1999).   

Tem-se então, que a técnica Bond Graph para modelagem de sistemas dinâmicos é 

baseada no conceito de energia sendo aplicável a diferentes domínios, visando apresentar a 

troca de energia entre componentes de um sistema físico, aonde a variável energia é explícita 

pelas variáveis de esforço e fluxo (KARNOPP, 2000). 

De acordo com Mcgregor (1999), um modelo Bond Graph é composto de uma, ou uma 

combinação de elementos básicos que são descritos como: 

 

 Fonte de Energia: pode ser tanto uma fonte de fluxo quanto uma fonte de esforço; 

 Acumulador de Energia: os acumuladores tanto de fluxo (mola e capacitor) quanto de 

esforço (massa) dá ao sistema suas características de estado devido às suas variáveis; 

 Dissipador de Energia: são os elementos que dissipam energia na forma de calor 

(resistores); 
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 Transferência de Energia: elementos capazes de transferir energia (transformadores e 

junções) 

 

Na modelagem via BG deste trabalho foi desenvolvido um sistema em que a massa m é 

representada como sendo a massa da prótese, que sofrerá a ação da força excitante. É adotado 

também o modelo Kelvin Voigt, contendo uma constante elástica denominada k e um sistema 

de amortecimento com viscosidade 𝑐 (OLIVEIRA, 2016). 

No modelo proposto, as forças de contato com o solo (denominadas forças de contato e 

força de arrasto) serão consideradas forças periódicas, com amplitude e ângulo de fase. 

Portanto, a entrada do sistema será a força de excitação e a saída do sistema será a capacidade 

de regeneração de energia do sistema (OLIVEIRA, 2016). 

 

2.7 GRÁFICO DE LIGAÇÃO  

 O método de ligação é um método de diagrama que consiste em uma série de elementos 

conectados em uma estrutura representativa do sistema físico em análise. Os espaçamentos que 

existem entre os elementos são conhecidos como junções físicas e é por ela que ocorre a 

transferência de energia entre os elementos (SOUZA, 2014).   

A Figura (4) abaixo descreve o método de ligação para o conjunto massa-mola e 

amortecedor:  
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Figura 4 Método de Ligação para o modelo massa-mola e amortecedor deste trabalho. O diagrama mostra 

as relações de casualidade do método. Figura obtida a partir do software 20-sim 

   

Para o caso específico da Figura (4) acima, 𝑆𝑒 representa a força de excitação do 

sistema, 𝐼 representa a massa da prótese,  𝐶 representa o amortecimento elástico e 𝑅 representa 

o amortecimento viscoso (MCGREGOR,1999). 

 A Tabela (2) abaixo descreve os componentes do método de ligação e suas respectivas 

correspondências mecânicas e representatividade BG: 

 

Tabela 2-  Variáveis que compõem o método de ligação. 

Componentes Representação Bond 

Graph 

Representação Mecânica 

Se Fonte de Energia Força de excitação - input 

R Resistência Coeficiente de 

amortecimento viscoso ou 

constante de amortecimento 

I Inércias A massa da prótese 

C Capacitância Constante elástica 

1 Junção Aonde ocorre a transferência 

de energia 

      Fonte: Adaptado de OLIVEIRA, 2016. 
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Para o caso da Figura (5) abaixo, cada variável de armazenamento de energia irá 

fornecer uma variável de estado. Existem ainda dois tipos de junções: a junção de esforço (ou 

junção "0") e a junção de fluxo (ou junção "1"). Na junção de esforço, mantêm-se constante o 

esforço inicial 𝑒1 produzido pela força excitante e o mesmo ocorre para o fluxo inicial 𝑓1 no 

caso das junções de fluxo (SOUZA, 2014).  

 

 

Figura 5 Método de ligação para a junção de esforço (ou junção "0") e junção de fluxo (ou junção "1") 

obtidos a partir do software 20-sim 

  

De acordo com Andrew Mcgregor (1999), nas junções de esforço, tem-se que a força 

𝑆𝑒 (𝑜𝑢 𝐹𝑠𝑒𝑛) irá produzir um esforço 𝑒1 e um fluxo 𝑓1, assim como a resistência (𝑜𝑢 𝐾) irá 

produzir um esforço 𝑒2 e um fluxo 𝑓2 , e o mesmo serve para a massa inercial I (𝑜𝑢 𝑀) que 

possui um 𝑒3 e um 𝑓3. Tais elementos se relacionam matematicamente. As Eq. (10) e (11)  

descrevem o comportamento para as junções de esforço e fluxo, respectivamente: 

 

 𝑒1𝑓1 = 𝑒1𝑓2 + 𝑒1𝑓3 (10) 

   

 𝑒1𝑓1 = 𝑒2𝑓1 + 𝑒3𝑓1 (11) 

 

Nas junções físicas do sistema ocorre a transferência de energia entre os componentes 

de um sistema, a potência instantânea, que é representada por duas variáveis dinâmicas: a 

variável de fluxo 𝑓 e a variável de esforço 𝑒: 

 𝑃 = 𝑒 𝑓 

 

(12) 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

O capítulo em questão enfatizará os métodos que foram utilizados para que os objetivos 

deste trabalho fossem alcançados. Para tanto, será apresentado a análise fenomenológica 

desenvolvida com base no diagrama de corpo livre de uma massa sujeita a uma excitação 

periódica do tipo senoidal. O método Bond Graph aplicável ao estudo de caso será melhor 

detalhado. 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES PARA A MODELAGEM DAS SIMULAÇÕES 

 Situações de análise do comportamento de qualquer sistema físico necessitam de uma 

concepção idealizada de tais modelos, ou conceitual. Uma modelagem matemática pode ser 

concebida para auxiliar o entendimento, como formulações que expressam as características 

fundamentais do sistema. Portanto, tem-se o desafio de manipular a expressão matemática que 

melhor convém ao fenômeno de interesse (BRASIL, 2015). 

Neste trabalho foi adotado simulações através do software Matlab R2013a, versão 

disponível para estudante. Será analisado a potência instantânea disponível em cada ciclo de 

pisada. A força considerada para as simulações será aplicada somente na parte do antepé 

(discutido e definido na seção 1.3.1 deste trabalho), assim como a deflexão sofrida pelo material 

concebido à prótese. Tal força será considerada, também, como uma força periódica do tipo 

senoidal para efeito dos cálculos. 

Visando o incremento das simulações, para as técnicas de Bond Graph (BG) e métodos 

de ligação, fez-se o uso do software 20-sim. É um software com versões para estudante e 

profissionais que fornece ferramentas que permitem a criação de modelos rápidos e intuitivos. 

Permite-se a modelagem usando equações, diagramas de blocos, componentes físicos e gráficos 

de títulos. É um programa de modelagem e simulação para sistemas mecatrônicos, semelhante 

a desenhar um modelo de engenharia (20-SIM, 2016). 
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3.2 ANÁLISE FENOMENOLÓGICA 

 Para a análise do estudo de caso que será apresentado neste trabalho, faz-se necessário 

a interpretação do Método de Newton, discutido na seção 2.4 do capítulo 2. Para tal, considere 

o diagrama de corpo livre para o objeto de massa m: 

 

 

 

Figura 6 Diagrama de corpo livre para uma massa sujeita a uma excitação periódica do tipo senoidal 

(Adaptado de RAO, 2009). 

  

Considerando 𝐹𝑘 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐾𝑥  e 𝐹𝑏⃗⃗ ⃗⃗  = 𝑏�̇� e fazendo uma somatória das forças presentes ao 

longo do eixo vertical, tem-se que ∑𝐹𝑦 = 0 . Logo, conclui-se que  

𝐹 − 𝐹𝑘⃗⃗⃗⃗  ⃗ − 𝐹𝑏⃗⃗ ⃗⃗  = 𝑀𝑎, e portanto:  

 

 𝑀�̈� +  𝑏�̇� +  𝑘𝑥 = 𝐹  (13) 

 

Nesse ponto é necessário fazer uma mudança de variável: 

 

 𝑥1(𝑡) =  𝑥(𝑡) (14) 

 

 𝑥2(𝑡) =  �̇�(𝑡) =  𝑥1̇(𝑡) (15) 
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onde 𝑥1 = posição da massa M e 𝑥2 = velocidade de massa M. Substituindo �̇�2(𝑡) =

 �̈�(𝑡) na Eq. (13), resultará em 𝑀�̇�2 +  𝑏𝑥2 +  𝑘𝑥1 = 𝐹 . Portanto, chega-se na expressão: 

 

 
�̇�2 = (−𝑏𝑥2 −  𝑘𝑥1 + 𝐹 )

1

𝑀
 

(16) 

 

onde �̇�1 = 𝑥2. Reescrevendo a Eq. (16) na forma matricial 𝑥′ = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢, chega-se a 

Eq. (17). Os vetores de interesses são os vetores A e B nesse caso. De acordo com Oliveira 

(2016), o vetor  𝑢 é o vetor força de excitação, que será detalhado mais a frente no método Bond 

Graph de captura de energia.  

 

 
[ 
�̇�1

�̇�2
 ] =  [

    0    1

−
𝑘

𝑀
−

𝑏

𝑀

]  [
𝑥1

 𝑥2
] + [

0
1

𝑀

]𝐹  

 

(17) 

3.3 O MÉTODO DE MODELAGEM BOND GRAPH (BG) 

 Como discutido na seção 2.7, cada elemento do método possui sua representatividade. 

Eles são classificados pelo seu comportamento energético e por sua função dentro do sistema. 

A Tabela (3) resume cada elemento do método e o associa à sua função matemática dentro do 

sistema.  

 

Tabela 3- Tabela esquemática com a função e representação matemática de cada elemento 

presente no modelo  

Elemento Função Representação 

matemática 

R Dissipa energia. Exemplo: 

resistores no domínio 

elétrico. 

𝑒 = 𝑅 𝑓 

C Armazena energia sem 

perdas. Exemplo: molas no 

domínio mecânico 

translacional. 

𝑒 =
1

𝐶
𝑞, aonde 𝑞 é o fluxo 

acumulado 

I Armazena energia porém 

com a massa no domínio 

translacional. 

𝑓 =
1

𝐼
𝑝, aonde 𝑝 é o esforço 

acumulado. 

Fonte: Adaptado de OLIVEIRA, 2016. 
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Na modelagem do sistema de Regeneração de Energia para o pé protético, foi 

considerado um sistema análogo mostrado na Figura (7) sendo que a massa m é o parâmetro 

que caracteriza a massa da prótese, previamente estabelecida, que sofrerá ação de uma força de 

caráter periódico provinda das forças de arrasto e de condução discutidas na seção 2.5. De 

acordo com Oliveira (2016), o sistema possui características específicas, sendo elas 

estabelecidas por: 

 

 

Figura 7 Modelo mecânico análogo para a implementação do Método BG 

 

 A mola é dita como constante e uniforme. Seu modulo equivale a 53400 N/m. 

 O coeficiente de amortecimento viscoso 𝐶 é dito constante. Seu módulo equivale 

a 0,012 Ns/m. 

 O material da prótese é isotrópico, ou seja, possui as mesmas características 

mecânicas em todas as direções. 

 O sistema não sofre ruídos. 

 Os parâmetros do sistema são concentrados. 

 A influência de sistemas circundantes é desprezada.  

       

 

No diagrama BG a numeração de cada interação foi definida de forma sequencial para 

a melhor análise da situação física em questão. Vale ressaltar que as variáveis de estado são 

impostas devido aos elementos associados do tipo C, I e R já definidos na Tabela (3) 

(SAMANTARAY, 2001). 

A figura (8) abaixo mostra o gráfico de ligação para o sistema mecânico análogo 

desenvolvido nesta seção: 
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Figura 8 Representação do gráfico de ligação para o sistema mecânico análogo. Imagem obtida a partir do 

software 20-sim. 

 

De acordo com Samantaray (2001), das relações de cada elemento é possível inferir: 

 O esforço 3: 

 

 
𝑒3 =

1

𝐶
 𝑞3 

 

(18) 

 O fluxo 2: 

 

 
𝑓2 =

1

𝐼
𝑝2 

 

(19) 

 O fluxo 4: 

 

 𝑓4 =
𝑒4

𝑅
 

(20) 

  

Após a determinação das relações entre os elementos que servirão de base para o estudo 

do gráfico de ligação, determinam-se as relações em cada junção. O modelo BG adotado neste 

trabalho refere-se a junção do tipo "1", ou junção de fluxo. Neste tipo de junção, o fluxo sobre 

a ligação entrando na junção é igual ao fluxo em cada uma das ligações que saem das junções, 

ou seja, 𝑓1 = 𝑓2 = 𝑓3 = 𝑓4  e 𝑒1 = 𝑒2 + 𝑒3 + 𝑒4 (MCGREGOR,1999).  
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Oliveira (2016) expõe que a derivada do esforço acumulado em  𝑝2 é igual ao esforço 

𝑒2, assim como para o fluxo acumulado em 𝑞3 é igual ao fluxo 𝑓3. Então, a partir de tal definição 

pode-se obter as expressões: 

 �̇�2 = 𝑒2 (11) 

   

 �̇�2 = 𝑒1 − 𝑒3 − 𝑒4 (22) 

 

 
�̇�2 = 𝑒1 −

1

𝐶
𝑞3 − 𝑒4 

(23) 

 

 
�̇�2 = 𝑆𝑒 −

1

𝐶
𝑞3 −  𝑅𝑓4 

(24) 

 

 
�̇�2 = 𝑆𝑒 −

1

𝐶
𝑞3 −

𝑅

𝐼
𝑝2 

(25) 

 

De maneira semelhante, o fluxo acumulado em 𝑞3 é igual ao fluxo 𝑓3. Portanto, têm-se 

que: 

 �̇�3 = 𝑓3 (26) 

 

 
�̇�3 =

1

𝐼
𝑝2 

(27) 

 

Dessa maneira, pode-se expressar a potência instantânea baseada no método Bond 

Graph: 

 

 
𝑃 = 𝑒 𝑓 =  𝑒2𝑓3 = �̇�2�̇�3 =

1

𝐼
𝑝2𝑆𝑒 −

1

𝐶
𝑝2𝑞3 −

𝑅

𝐼
𝑝2

2 
(28) 

 

Vale ressaltar que de maneira análoga, o deslocamento generalizado 𝑞 é relação direta 

com a posição 𝑥1 da prótese e o impulso generalizado 𝑝 possui relação direta com a velocidade 

𝑥2 da prótese (OLIVEIRA, 2016).  
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3.4 ESPAÇOS DE ESTADOS 

 Na análise fenomenológica feita na seção 3.2, descreve-se uma relação na forma 𝑥′ =

𝐴𝑥(𝑡) + 𝐵𝑢(𝑡). Tal expressão é um forma matemática de sistemas lineares, que inclui 

também 𝑦′ = 𝐶𝑥(𝑡) + 𝐷𝑢(𝑡). Previamente, é necessário ter o conceito de estado, que é o 

menor conjunto de variáveis (chamadas de variáveis de estado) no instante 𝑡 = 𝑡0, juntamente 

com uma condição de entrada 𝑡 ≥  𝑡0  que determinam completamente o comportamento do 

sistema em qualquer instante de tempo 𝑡 ≥  𝑡0 (ANGELICO, 2010). 

Como meio de facilitar os cálculos matemáticos as funções são linearizadas, aonde a 

matriz A é chamada de matriz de estado, a matriz B denominada matriz de entrada, C a matriz 

de saída e D a matriz de transmissão direta. Os sistemas que possuem a matriz de entrada nula 

são ditos homogêneos (JUNIOR, 2008). 

 

3.5 DADOS EXPERIMENTAIS 

Oliveira (2016) avaliou os quesitos experimentais aplicados à prótese e dentre os testes 

realizados, o teste de prova estática será o de mais valia para este manuscrito. Os dados 

experimentais estão detalhados no Anexo I.  

A norma (ISO 22675, 2006) é utilizada para a validação da conformidade das próteses 

de tornozelo-pé com requisitos de resistência. Para realizar o procedimento de validação é 

necessário que cada configuração da prótese esteja definida em um sistema bidimensional de 

coordenadas retangulares com o objetivo de delimitar as regiões de aplicação das forças 

envolvidas no teste.  

 

3.6 TESTE DE PROVA ESTÁTICA 

 O objetivo do teste de prova estática é avaliar o equilíbrio estático de amostras ou 

materiais, mediante a aplicação de forças de caráter linear ou não. Dessa maneira, são aplicadas 

forças de prova nas regiões do antepé e do calcanhar com o intuito de coletar dados de deflexão 

à medida que a prótese é sujeita a uma força de caráter linear (ISO, 2006). 

Para realizar o teste de prova estático é utilizado o sistema de testes servo-hidráulicos, 

que atende às demandas de uma variada gama de requisitos dinâmicos e estáticos, fornecendo 

soluções de testes completos com capacidade de até 100 KN de força de prova (OLIVEIRA, 

2016). 
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A máquina ISTRON 8801 é uma máquina que atende aos requisitos necessários para a 

implementação dos testes. Ela satisfaz as necessidades de materiais avançados, sendo ideal para 

alta fadiga, fadiga termomecânica e mecânica da fratura além de permitir um espaço maior de 

trabalho com alta rigidez e precisão de alinhamento (INSTRON, 2016). 

A Figura (9) mostra uma vista da máquina INSTRON 8801 utilizada para a coleta dos 

dados experimentais. A máquina está disponível em um dos laboratórios da Universidade de 

Brasília, campus Gama: 

 

 

 

Figura 9 INSTRON 8801 (100KN): Sistema de teste de fadiga. 
 

De acordo com a norma (ISO 22675, 2006), para realizar a aplicação das forças de prova 

no elemento em análise é necessário fazer incrementos de tais forças na ordem de 100 𝑁/𝑠 e 
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250 𝑁/𝑠 de modo a avaliar se a amostra de ensaio manteve a carga estática durante um intervalo 

de tempo determinado. 

Caso haja falha durante a realização do teste e o local de aplicação da força de prova 

não sustente a exigência de carga estática, ocorrerá uma não conformidade com os requisitos 

experimentais e o teste é encerrado (OLIVEIRA, 2016). 

É importante frisar que o objetivo deste trabalho não é realizar métodos experimentais 

de coleta de dados. Eles são de caráter comparativo com os métodos de análise abordados neste 

manuscrito. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 Os resultados abordados nesta seção abrangem não só o método de regeneração de 

energia (Energy Harvesting) pelo qual se gera o gráfico de potência instantânea disponível no 

sistema, bem como a análise da estabilidade do mesmo através dos diagramas de Root Locus e 

de Bode.Tais diagramas, por análise gráfica, validam a análise matemática desenvolvida neste 

trabalho. Ambos os resultados obtidos pela análise fenomenológica e pelo método BG 

convergem para os dados experimentais obtidos por Oliveira (2016) de deformação por força 

de prova. Em Anexo II é possível analisar o código que originou os gráficos que serão 

discutidos a partir daqui.  

 

4.1 ANÁLISE DE ESTABILIDADE DO SISTEMA 

 De acordo com Oliveira (2016), ao trabalhar com sistemas que possuem modelagens 

matemáticas, faz-se necessário a fundamentação da evidência da estabilidade de tais sistemas. 

É com tal via de conceito que esta seção mostrará os gráficos de diagrama Root Locus e de 

Bode com a intenção de validar o conceito matemático apresentado nas seções 3.2 (Análise 

Fenomenológica) e 3.3 (Método de Modelagem Bond Graph). 

De acordo com Buzetti (2012), o método do lugar das raízes (Root locus) permite avaliar 

graficamente a estabilidade de sistemas de malha fechada. Assim, é possível verificar a 

existência de forças que estabilize o sistema e, por ventura, qual o valor adequado da mesma. 

Com a utilização do software Matlab R2013a é possível traçar a posição geométrica das raízes 

observando a matriz de estados A (apresentada na seção 3.2).  

A Figura (10) mostra o diagrama Root Locus para o caso em análise. Observa-se que 

não existem zeros no semi plano positivo. Os polos estão localizados no semi plano esquerdo 

nos pontos complexos conjugados (−0,0138 ± 359𝑖), o que demonstra que o sistema é estável. 
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Figura 10 Diagrama Root Locus: análise de estabilidade do sistema. 

   

Outro tipo de análise de estabilidade de sistemas é o Diagrama de Bode. Nele observa-

se que, para coeficientes de amortecimento próximos de zero, os picos da magnitude de 𝑑𝐵 são 

mais acentuados. Para o caso da figura (11), o pico apresenta um valor de magnitude igual a 

−12,8 𝑑𝐵 com frequência de 351 𝑟𝑎𝑑/𝑠.  
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Figura 11 Diagrama de Bode: análise de estabilidade do sistema. 

  

A mudança vertiginosa na fase da frequência (noventa graus), sem apresentar nenhum 

acréscimo ou picos após tal mudança, evidencia a estabilidade do sistema, e, portanto, que os 

polos da malha fechada têm comportamento estável. 

 

4.2 COMPARAÇÃO DE RESULTADOS 

 Com o intuito comparativo, dados experimentais foram analisados a partir de testes de 

prova estática: dados de deflexão e de força de prova linear aplicados ao antepé. Na figura (12) 

têm-se o gráfico que ilustra os métodos fenomenológico e de modelagem via BG aplicados 

neste trabalho. Observa-se que os métodos são equivalentes e ambos convergem para os dados 

experimentais. 
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Figura 12 Comparação entre os resultados obtidos pelos métodos de análise fenomenológico, BG e 

experimental. 

 

 O que ocorre na Figura (12) é um comportamento periódico dos resultados obtidos a 

partir da análise fenomenológica e da técnica de Bond Graph. Ambos oscilam com a mesma 

amplitude centrados nos resultados experimentais. Caso o coeficiente de amortecimento 

viscoso fosse maior quando comparado a constante da mola seria possível observar uma 

convergência total entre os três resultados gerados. 

 

4.3 REGENERAÇÃO DE ENERGIA - ENERGY HARVESTING 

 O método de regeneração de energia aplicado neste trabalho foi utilizado para 

quantificar a potência instantânea gerada do contato da prótese do pé com o solo para forças 

aplicáveis ao antepé. O método análogo escolhido para esta modelagem foi o método de ligação 

Bond Graph, que utiliza a solução via espaços de estados, discutida na seção 3.4. 

As variáveis utilizadas para a elaboração da simulação BG deste trabalho serão descritas 

na Tabela (4) abaixo. Nela estão presentes os valores reais das constantes da mola, do 
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amortecimento viscoso e da massa da prótese. A força considerada para excitar o sistema é 

periódica do tipo senoidal. 

Tabela 4-  Descrição das variáveis aplicáveis à simulação do método BG 

Variável Nomenclatura Valor real 

K Mola 53400 [N/m] 

M  Massa 0,430 [Kg] 

B Coeficiente de amortecimento 

viscoso 

0,012 [Ns/m] 

Fsen força de excitação 𝑘 𝑠𝑒𝑛(𝑡) 

 

Após evidenciar a estabilidade do sistema, descrito na seção 4.1, é possível fundamentar 

a proposta do sistema análogo massa-mola e amortecedor e observar o comportamento da 

potência instantânea disponível sempre que a prótese realizar um ciclo de pisada. 

A figura (13) exibe a potência instantânea obtida a partir do método de modelagem Bond 

Graph para variáveis de entrada obtidas na Tabela (4). 

 

 

Figura 13 Potência instantânea obtida a partir do método de modelagem Bond Graph. 
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O gráfico da potência instantânea é dividido em duas partes, ambas relacionadas à 

deflexão: uma primeira que varia de 0 𝑚𝑚 a aproximadamente 18 𝑚𝑚 e outra que é válida 

para deflexões superiores a 18𝑚𝑚. Na primeira a potência obtida é 75 𝑊, enquanto na segunda 

esse valor pode ser maior, podendo-se obter aproximadamente 186 𝑊 de potência, o que é uma 

quantidade considerável visto que outros processos de energy harvesting obtém valores de 

𝑚𝑊 ou até mesmo µ𝑊. 

  

4.3 RESPOSTA DO SISTEMA VISCOSAMENTE AMORTECIDO 

 A Figura (14) abaixo representa a resposta do sistema análogo excitado por uma força 

periódica senoidal. Observa-se que após um período de tempo aproximadamente igual a 400 

segundos, a amplitude da vibração tende a diminuir devido aos efeitos do amortecimento 

viscoso. Vale ressaltar que para o caso em análise as propriedades de amortecimento viscoso 

(c), amortecimento elástico (k) e massa (m) são constantes.  

  

 

 

Figura 14 Resposta do sistema massa-mola e amortecedor excitado por uma força externa periódica 

senoidal. 
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 Para o caso em análise, quanto maior fosse o coeficiente de amortecimento viscoso 

menor seria o tempo para que os efeitos viscosos agissem efetivamente no sistema. 

Considerando o coeficiente de amortecimento viscoso igual a 0,012 𝑁𝑠/𝑚, ou seja, muito 

baixo quando comparado a constante da mola, as vibrações do sistema tendem a ser 

consideráveis. 
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5. CONCLUSÕES  

O presente trabalho, mediante a análise dos conceitos matemáticos e modelos análogos, 

atingiu os objetivos propostos. Com base nos resultados discutidos, é possível inferir:  

 Após a revisão bibliográfica, conclui-se que o método de regeneração de energia 

(Energy Harvesting) aplicada à prótese de pé Oliveira Foot® é viável devido não só a 

estabilidade do sistema proposto mas também pela disponibilidade de potência instantânea 

utilizando-se o método Bond Graph, sendo portanto o potencial de energia mecânica 

proveniente do contato do pé protético com o solo durante a marcha. 

 A análise fenomenológica é válida e estável, podendo-se fundamentar e analisar 

o modelo análogo massa-mola e amortecedor para posterior aplicação do método Bond Graph. 

Este, por sua vez, quantifica a potência instantânea máxima para deflexões maiores e menores 

do que 18𝑚𝑚.  

 A potência total em torno de 186 𝑊 obtida pelo método Bond Graph é superior, 

por exemplo, a uma placa solar fotovoltaica de célula policristalina, cuja máxima voltagem de 

potência é igual a 18 𝑉. Isso equivale dizer que a capacidade de geração do método é 

relativamente alta.  

O método de Regeneração de Energia ou Energy Harvesting é um método de captura 

da energia que está disponível no ambiente em análise para o seu posterior uso ou 

armazenamento. No caso, a energia disponível é a energia mecânica do contato da prótese do 

pé com o solo. O objetivo deste trabalho foi quantificar essa energia através de análise 

matemática em conjunto com a aplicação de modelos análogos, além de sua validação.  

Por fim, verifica-se um novo modelo de sustentabilidade energética para pacientes com 

amputação parcial, ou total do membro inferior, uma vez que essa energia disponível pode ser 

convertida em energia elétrica e dessa maneira suprir algumas das necessidades diárias dos 

pacientes que vierem a utilizar a prótese.  
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ANEXOS 

 

ANEXO I - DADOS EXPERIMENTAIS 

Deflexão [mm] Força [N] Deflexão [mm] Força[N] Deflexão [mm] Força [N] 

0,00 0,00 15,65 729,00 17,88 843,62 

0,33 13,56 15,83 739,13 18,02 851,44 

0,67 28,45 15,97 746,49 18,17 860,71 

1,05 46,00 16,19 759,41 18,33 871,18 

1,44 59,86 16,39 770,56 18,51 879,41 

1,86 77,72 16,58 777,95 18,71 892,71 

2,30 97,22 16,74 787,37 18,91 903,83 

2,75 116,81 16,89 796,20 19,14 916,90 

3,21 136,66 17,02 802,74 19,37 932,14 

3,68 157,09 17,13 807,21 19,62 947,42 

4,17 182,33 17,23 815,21 19,88 961,30 

4,66 201,56 17,30 818,16 20,11 973,03 

5,10 217,35 17,37 822,01 20,31 987,04 

5,43 235,94 17,41 823,10 20,42 994,10 

5,67 247,24 17,45 825,77 20,70 1011,16 

6,18 272,01 17,47 826,33 21,00 1027,44 

6,70 295,64 17,48 826,95 21,30 1043,54 

7,22 319,05 17,49 827,55 21,60 1066,00 

7,73 346,24 17,48 824,76 21,91 1084,39 

8,25 369,51 17,47 823,67 22,23 1100,50 

8,76 394,68 17,46 823,56 22,55 1119,85 

9,27 413,17 17,44 822,01 22,87 1138,76 

9,78 442,39 17,41 820,23 23,19 1160,11 

10,21 454,67 17,39 818,93 23,51 1176,08 

10,63 482,75 17,36 816,13 23,83 1197,98 

10,84 490,03 17,34 814,10 24,13 1209,69 

11,24 512,19 17,31 815,31 24,38 1228,79 

11,70 535,17 17,29 810,02 24,56 1240,99 

12,15 556,16 17,28 810,44 24,77 1252,67 

12,59 573,56 17,27 807,42 25,07 1269,67 

13,00 598,18 17,26 806,77 25,37 1287,91 

13,41 613,78 17,26 808,97 25,67 1305,17 

13,79 634,55 17,27 808,19 25,95 1322,55 

14,16 656,30 17,29 807,90 26,23 1336,08 

14,51 672,87 17,32 812,10 26,50 1354,20 

14,84 688,24 17,36 813,79 26,76 1369,84 

15,15 704,03 17,41 814,85 27,01 1382,53 

15,40 713,85 17,47 821,12 27,25 1399,06 

15,65 729,00 17,55 823,82 27,48 1410,49 

15,83 739,13 17,65 830,87 27,70 1423,17 

15,97 746,49 17,76 837,62 27,91 1437,74 
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ANEXO I - DADOS EXPERIMENTAIS 

Deflexão [mm] Força[N] 

28,10 1450,79 

28,29 1457,62 

28,47 1470,28 

28,61 1472,77 

28,76 1484,98 

28,85 1490,22 

28,95 1497,06 

29,08 1501,79 

29,21 1509,56 

29,34 1516,45 

29,45 1523,51 

29,56 1528,96 

29,66 1536,34 

29,76 1540,98 

29,84 1545,62 

29,93 1549,42 

30,01 1555,20 

30,08 1557,19 

30,15 1560,91 

30,22 1565,93 

30,29 1568,89 

30,36 1573,92 

30,43 1575,42 

30,50 1580,67 

30,56 1584,24 

30,63 1587,22 
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ANEXO II - CÓDIGO SIMULADO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE BOND GRAPH - ENERGY 

HARVESTING 
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