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DESENVOLVIMENTO E CONSTRUÇÃO DE UMA PLATAFORMA AUTO 
ESTABILIZADA UTILIZANDO MOTORES BRUSHLESS 

 

 

 

 

1. RESUMO 

 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a construção de uma plataforma auto 

estabilizada utilizando motores brushless para aplicação de futuros algoritmos de 

controle. Nesta primeira etapa do projeto o motor brushless e sua unidade de 

acionamento (ESC) foram testados. A curva que mostra o comportamento da 

frequência de rotação (RPM) em função do sinal de controle (PWM) foi obtida.    

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Entre as principais vantagens das UAVs elétricas (aviões, helicópteros, 

quadricóptero, etc.) destacam-se a manobrabilidade, capacidade de miniaturização, 

tornando seu uso viável tanto em ambientes fechados como em campos abertos, 

além disso, existem numerosas aplicações no mercado tecnológico (militar, 

agricultura, vigilância, lazer, etc.). Estes sistemas físicos proporcionam uma grande 

oportunidade para o estudo e aplicação de algoritmos de controle. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Desenvolvimento e construção de uma plataforma auto estabilizada utilizando 

motores brushless para aplicação de futuros algoritmos de controle. Esta plataforma 

tem como objetivo final o desenvolvimento e construção de uma UAV elétrica do tipo 

VTOL, especificamente um quadricóptero.     

 

4. METODOLOGIA 

 

Este tipo de robô móvel tem como base uma estrutura construída de materiais leves 

(alumínio, fibra de carbono, etc). Nesta estrutura são fixados os acionadores, e a 

eles acoplam-se as hélices, o que proporciona sustentação a base. Vários testes 

preliminares feitos utilizando dois tipos de hélices, Slo-Flyer – 7X4 SF e Slo-Flyer – 
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9X6 SF, revelaram que apesar da hélice9x6 gerar um empuxo maior, o arraste 

também é maior aumentado o consumo. Adotaram-se como acionadores motores 

brushless e para seu funcionamento adequado é necessário a utilização de uma 

etapa de potência (controlador eletrônico de velocidade – ESC). O sensoriamento 

principal será feito a partir de um IMU (Unidade de Medida Inercial) que é um 

dispositivo eletrônico que tem por finalidade medir aceleração (linear e angular), 

velocidade (lineares e angulares) e orientação espacial, combinando os sinais de 

giroscópios e acelerômetros. Foram utilizados neste trabalho dois sensores inerciais 

analógicos, um giroscópio de dois eixos - LPY1500 (STMicroeletronics) e um 

acelerômetro de três eixos - MMA7600Q (Freescale). Ambos os sensores são 

baseados na tecnologia MEMS (micro-eletromecânicos), ou seja, formados por 

minúsculas estruturas eletromecânicas vibratórias condensadas em uma pequena 

pastilha de silício. Um filtro de Kalman será implementado como método de fusão 

sensorial e todo o conjunto será supervisionado incialmente por um Arduino Due. 

Para alimentação do sistema foi utilizado uma bateria  LiPo (11,1 V e 2300 mAh). 

Vários estudos realizados referente a estabilidade de voo usando técnicas de 

controle clássicas mostraram que estas técnicas ainda que funcionais, são 

insuficientes para prover estabilidade a um quadricóptero devido ao complexo fluxo 

de ar formado pelos seus quatro motores.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Nesta primeira etapa obteve-se experimentalmente o modelo dinâmico para o motor 

brushless.  Este comportamento foi obtido acoplando-se ao eixo do motor um disco 

que apresenta uma fenda e uma chave ótica interruptiva (C860TD). Desta forma, um 

pulso é gerado na saída do sensor e a partir da frequência deste pulso a frequência 

angular e a velocidade angular do motor podem ser medidas. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

A partir figura 1, que mostra o comportamento da frequência de rotação do motor 

(saída) em função do PWM (entrada) pode-se obter a função de transferência para o 

sistema físico (motor brushless). A função obtida não é linear e, portanto para a 

aplicação de alguns controladores faz-se necessário a sua linearização. Esta 

linearização deve ser feita a partir da definição de uma faixa de frequência de 

utilização do motor ou outro parâmetro a se definir.  
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Figura 1: Comportamento da frequência de rotação do motor em função do PWM aplicado. 
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