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1. RESUMO 

 

O presente trabalho analisa estratégias de controle, sensoriamento, modelamento e 

caracterização de um sistema birrotor, para que métodos eficientes sejam 

futuramente aplicados em um quadrirrotor. Na primeira etapa é feito o modelamento 

do sistema e definida a estratégia de controle a ser aplicada, na segunda etapa é 

feita a caracterização dos atuadores e da estrutura mecânica, finalmente são 

aplicados e comparados dois métodos de filtragem e fusão de dados em uma 

unidade inercial de medida e por fim um controle PID e PD são sintonizados, 

simulados e testados. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O avanço tecnológico e comercial relacionado aos VANT’s (Veículos Aéreos Não 

Tripulados) como o quadrirrotor deve-se a redução no tamanho de seus 

componentes, tais como, motores e as IMU’s (Unidades de Medidas Inerciais), assim 

como o desenvolvimento de baterias mais eficientes. A aplicação de VANT’s vem se 

tornando vasta e cada vez mais diversificada, são utilizados na indústria 

cinematográfica, operações militares, mapeamento geográfico, entre outras 

aplicações [MELO 2010]. 

Para que um quadrirrotor obtenha um bom desempenho, é necessário um bom 

controle, conjuntos atuadores eficientes, autonomia de bateria e um sensoriamento 

preciso. O controlador (PID, Fuzzy, LQ, H∞) é o responsável por manter o 

quadrirrotor na posição desejada, seja esta angular ou geográfica, geralmente 

distribuída em seis graus de liberdade: altitude, movimentação vertical, 

movimentação horizontal e seus três ângulos de inclinação. 

As IMU´s são dispositivos compostos de vários sensores, na sua maioria inerciais 

(acelerômetros e giroscópios) e magneto resistentes (magnetômetro), utilizadas para 

estimar o posicionamento angular. 

 

3. OBJETIVOS  

 

Este trabalho tem como objetivo construir, modelar, caracterizar e aplicar métodos 

de sensoriamento a um birrotor. Após esta fase, serão aplicadas técnicas de 
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controle realizando comparações e analises dos resultados. Estes resultados serão 

utilizados em trabalhos futuros como o controle de um quadrirrotor ou outros 

veículos autônomos de equilíbrio dinâmico. 

 

4. METODOLOGIA  

 

O sistema a ser controlado (birrotor) é composto por uma estrutura mecânica, dois 

atuadores, uma IMU e um controlador. A estrutura mecânica assemelha-se a uma 

gangorra e foi construída com materiais leves (alumínio). Os conjuntos de atuadores 

são compostos cada um por um motor brushless, uma hélice e um ESC (Electronic 

Speed Controller). A IMU fornece os dados para estimar o ângulo e é o elemento 

retroativo do sistema, por fim, o controlador PID implementado em um Arduino Due 

controlará o ângulo de acordo com a referência dada (figura 1).  

 

Figura 1. Dinâmica do birrotor. 

A ação dos atuadores (ESC+MOTOR+HÉLICE) resultará no movimento da 

estrutura, e através deste movimento será feito o controle da posição. Cada conjunto 

atuador é composto de uma etapa de potência e controle (ESC) controlado por um 

sinal PPM (Pulse Position Modulation). O ESC fornecerá um sinal trifásico 

trapezoidal para o controle da velocidade dos motores, que por sua vez rotacionarão 

as hélices, gerando um fluxo de ar resultando em uma força de empuxo. Este 

processo é representado no diagrama abaixo (figura 2). 

 

Figura 2. Ação dos atuadores na estrutura. 
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A função de transferência da planta é obtida através da relação entre o ângulo de 

inclinação da estrutura (𝜃𝑝) e a força resultante (�⃗� 𝑅). Segundo VASCONCELLOS 

2013 um sistema com esta configuração terá sua função de transferência 

representada conforme a equação 1, já linearizada em torno de um pequeno ângulo 

de inclinação (𝜃𝑝 ≤ 10°). 

𝐺(𝑠) =
𝜃𝑃

𝐸𝑅
=

𝐴2

𝑠2−𝐴1
 ,       (1) 

sendo, 

 𝐴1 =
𝑑.𝑃

𝐽
; 𝐴2 =

ℓ

2𝐽
       (2) 

onde d = raio do eixo cilíndrico, P = módulo da força peso, J = momento de inércia e 

ℓ = comprimento da haste. 

Apesar de não existir um sensor que meça diretamente ângulos é possível obtê-los 

utilizando o acelerômetro e o giroscópio. Estes sensores realizam a medição das 

grandezas obtendo seus módulos e sentidos em três eixos ortogonais entre si, 

porém como todo sensor, estes também estão sujeitos a erros e ruídos, acarretando 

problemas no resultado final. A estimação do ângulo através do acelerômetro 

baseia-se na aplicação de propriedades trigonométricas nos vetores 

correspondentes aos seus eixos, obtendo os ângulos de deslocamento dos eixos x, 

y e z (respectivamente 𝜙, 𝜃 e 𝜓). Como o birrotor possui somente um grau de 

liberdade, será necessário somente o ângulo de roll demonstrado na equação 3. 

𝜙 =  tan−1 (
𝐴𝑥

√𝐴2
𝑦+𝐴2

𝑧

)       (3) 

Giroscópios por sua vez medem a velocidade angular em um determinado eixo de 

rotação. O ângulo de inclinação de uma estrutura (roll (ϕ)) pode ser obtido a partir da 

equação 4. 

𝜙 =  ∫𝜔𝑥 𝑑𝑡         (4) 

onde ωx é a velocidade angular em torno do eixo x. 

O acelerômetro está sujeito a altos índices de ruídos quando em movimento e o 

giroscópio tende a acumular erros no processo de integração das velocidades 

gerando um escorregamento (drift) nas medidas, tornando necessária a aplicação de 

filtros. 

O filtro complementar utiliza da soma ponderada de um filtro passa alta e um filtro 

passa baixa, onde em altas frequências a estimativa tende aos valores de 
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velocidade angular do giroscópio, e em baixas frequências, tende aos valores 

estimados pelo acelerômetro, anulando os erros do escorregamemto que haviam 

sido acumulados até então. A obtenção do ângulo de roll com o filtro complementar 

em sua forma discreta é mostrada na equação 5. 

ϕn = α{ϕn−1 + [ωx(tn − tn−1)]} + (1 − α)θy      (5) 

Por outro lado, o filtro de Kalman é um método de estimativa do estado de uma 

grandeza, que através de um conjunto de equações realiza um processo recursivo 

de predição e correção deste estado incorporando informações de qualquer sensor 

disponível que forneça dados relacionados à grandeza estimada. As etapas do filtro 

de Kalman são representadas na figura 3. 

 

Figura 3. Etapas do filtro de Kalman. 

O controlador PID (Proporcional Integrativo Derivativo) foi escolhido inicialmente pois 

em BOUABDALLAH 2004, o mesmo apresentou capacidade de controlar os ângulos 

na presença de pequenas perturbações, ou seja, apresenta boa tolerância à 

incerteza do modelo [POUNDS 2009], embora outras referências [OGATA 1997; 

VASCONCELLOS 2013] sugerem que um controlador PD (Proporcional Derivativo) 

seria suficiente para manter o sistema em equilíbrio. A função de transferência para 

o controlador PID, já incorporado o termo que evita o alto ganho do termo derivativo 

em altas frequências e o fato da discretização do mesmo (aproximação backwards) 

será; 

 𝑝(𝑡𝑘) =  𝐾𝑝. (𝑟(𝑡𝑘) − 𝜃𝑝(𝑡𝑘))      (7) 

 𝑖(𝑡𝑘) = 𝑖(𝑡𝑘) +
𝐾𝑝

𝑇𝑖
. ℎ. (𝑟(𝑡𝑘) − 𝜃𝑝(𝑡𝑘))     (8) 

 𝑑(𝑡𝑘) =
𝑇𝑑

𝑇𝑑+𝑁ℎ
. (𝑑(𝑡𝑘−1) − 𝐾𝑝𝑁(𝑟(𝑡𝑘) − 𝜃𝑝(𝑡𝑘)))    (9) 

𝑟(𝑡𝑘) é a referência do sistema. 
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Por fim, a saída resultante (u(tk)) do controlador será a soma dos termos 

discretizados p(t), i(t) e d(t). A estratégia de controle geral da planta então será 

(figura 4): 

 

Figura 4. Estratégia geral de controle. 
 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 Na caracterização dos atuadores utilizou-se uma estrutura de hastes paralelas que 

isolam o movimento vertical do atuador. Uma das hastes foi acoplada a uma célula 

de carga, que fornece o valor do empuxo do atuador em newtons. O conjunto 

atuador é composto por motor EMAX (GT2215/12), um ESC (Skywalker 3S) e uma 

hélice tipo Slo-fly 9x6. 

Foi aplicado um sinal de entrada rampa, incrementado a cada 250 milissegundos e 

50 amostras de empuxo são obtidas neste intervalo, espaçadas em 5 milissegundos. 

Observa-se que o atuador apresenta uma saída linear para uma entrada rampa, 

conforme a figura 5. 

 

Figura 5. A esquerda o sinal de entrada (PPM) aplicado no atuador e a direita 

a saída resultante (Empuxo). 

A partir dos dados acima e do comportamento linear da curva, a função de 

transferência do atuador é dada por, 

 G1(s) =
E(s)

PPM(s)
= 0,5566       (12) 
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A função de transferência da estrutura (planta) foi obtida a partir das equações 1 e 2 

e dos dados relacionados na tabela abaixo (tabela 1). 

Tabela 1. Valores experimentais para o birrotor. 

Peso (N) Comprimento (M) Diâmetro (m) Momento de 
Inercia (Kg m2)  

2,51 0,55 12,43x10-3 6,33x10-3 

  

  𝐺(𝑠) =  
43,54

𝑠2+5,05
        (13) 

Na parametrização do filtro complementar atribuiu-se o valor de 𝛼 = 0,98 (equação 

5), pois as medidas do giroscópio (apesar do drift) demonstraram melhores 

resultados durante o movimento (altas frequências), o que torna o valor (1 − α) 

suficientemente pequeno para que o acelerômetro atue no repouso (baixas 

frequências). Mantendo a IMU (LSM9DS0) em repouso, obteve-se o desvio padrão 

do ângulo estimado (σθy = 0,096583), o desvio da média das velocidades (σb =

0,276397) e a média dos desvios (σg = 0.7222). Com estes parâmetros foram 

montadas a matrizes Qk e a constante Rk = 0,009328. 

Inicialmente foi utilizado para os testes uma estrutura pendular com a IMU acoplada. 

O comprimento do pêndulo é de 30 cm (T = 1,1 s), como o movimento do pendulo é 

conhecido, é possível verificar a precisão das medidas obtidas.  

O acelerômetro e o giroscópio utilizados fornecem os dados através de comunicação 

I2C. Utiliza-se uma placa Arduino Due para aquisição e filtragem dos dados.  

Primeiramente estimou-se os ângulos com o acelerômetro e giroscópio sem a 

aplicação de filtros conforme a Figura 6. 

  

Figura 6. Ângulos estimados com as medidas do acelerômetro (a esquerda) e 

com as medidas do giroscópio (a direita), ambos sem aplicação dos filtros. 
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Os ângulos estimados pelo acelerômetro sem filtro mostram pequenas distorções, 

também nota-se que próximo aos pontos de inflexão (máx e -mín) o acelerômetro é 

impreciso, o eixo y fica paralelo ao vetor gravidade e as medidas estimadas não 

correspondem aos valores esperados. No giroscópio observa-se a incidência do 

efeito de escorregamento nas medidas. 

Finalmente foram aplicados os filtros de Kalman e complementar, ambos tiveram 

êxito em eliminar o escorregamento e manter uma boa continuidade das medidas, 

os filtros foram aplicados separadamente e então aplicados simultaneamente para 

uma comparação entre eles, o gráfico desta comparação encontra se na figura 7. 

 

Figura 7. Comparação entre os filtros. 

Observa-se que os filtros apresentaram um bom desempenho gerando sinais com 

formas e tempos de resposta similares. 

O sistema completo modelado foi montado no ambiente Simulink do Matlab. 

 

Figura 8. Sistema birrotor montado em diagrama de blocos no ambiente 

Simulink. 

Utilizou-se o sintonizador automático do próprio Simulink para estimar os valores de 

Kp, Ki e Kd para os controladores PID e PD. Os valores obtidos para o controlador 
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PID foram: Kp = 3,795, Ki = 0,94247, Kd = 1,3873 e N = 67,0548. Para o controlador 

PD: Kp = 3,0197, Kd = 1,7286 e N = 73,1754.  

Na simulação do PID obteve-se os seguintes parâmetros: tempo de subida obtido foi 

de 0,0397 s, tempo de estabilidade de 4,41 s, tempo de resposta de 0,0633 s, pico 

máximo de 1,13º e sobressinal de 13,3%. 

Os parâmetros da resposta do sistema ao controlador PD são: tempo de subida de 

0,0382 s, tempo de estabilidade de 0,288 s, tempo de resposta de 0,0527 s, pico 

máximo de 1,11º e sobressinal de 3,69%. Observa-se que o controlador PD tem um 

tempo de estabilidade maior, amplitude de pico menor e sobressinal menor, porém 

apresenta um deslocamento (offset) em relação à referência. 

 

6. RESULTADOS 

 

Os parâmetros dos controladores obtidos nas simulações foram aplicados ao 

sistema físico real. Primeiramente foram testados o PID e o PD com uma referência 

de entrada de 0º como demonstrado na figura 9. Foram utilizados os mesmos 

parâmetros obtidos no simulador para ambos os controladores. 

  

Figura 9. Resposta do sistema a um controle PID (a esquerda) e a um 

controle PD (a direita). 

O teste mostra que o PID foi capaz de levar o sistema à estabilidade, apresentando 

certa margem de variação (±2 °) em relação a referência, o que demonstra que 

apesar da incerteza do sistema o controlador exerce sua função. A resposta obtida 

pelo PD apresentou variações parecidas das com controle PID, o sistema também 

se estabilizou, porém apresentou um deslocamento de 2°, isso se deve 

provavelmente a ausência do termo integrativo. 
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Para analisar a ação dos controladores em regime transitório foi aplicado um sinal 

de referência quadrático, que varia sua amplitude entre -5º e 5º. Na figura 10 é 

apresentada a resposta do sistema com os controladores PID e PD. 

  

Figura 10. Resposta do sistema para referência quadrática controlado por PID 

(a esquerda) e por um PD (a esquerda). 

Os resultados práticos demonstraram tempo de resposta e sobressinal maiores do 

que os apresentados na simulação, porém o controle PID demonstrou um bom 

desempenho quando aplicado o sinal quadrático e o controle PD apresentou 

deslocamento em relação ao ponto de equilíbrio, mas obteve tempo de resposta 

melhor do que o PID em algumas transições. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como os controladores foram capazes de levar o sistema a estabilidade, conclui-se 

que o modelamento e caracterização do sistema, apesar das condições de contorno 

aplicadas apresenta um bom desempenho.  

Quanto aos filtros, percebe-se que ambos demonstraram comportamento similar o 

que tornaria neste caso mais vantajoso aplicar o filtro complementar devido sua 

baixa complexidade matemática e computacional.  No caso de sistemas mais 

complexos (vários graus de liberdade), seria necessário implementar filtros 

complementares distintos, o que tornaria o problema mais complexo. Para estes 

casos o filtro de Kalman é o mais indicado já que foi projetado para estes tipos de 

sistemas. Portanto visando somente o controle do birrotor ambos os filtros são boas 

opções, porém visando implementações futuras em um quadrirrotor é preferível a 

utilização do filtro de Kalman, por ser mais completo e adaptável. 
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Por fim, analisando os controladores aplicados, conclui-se que o PID 

demonstra uma melhor estabilização, porém o termo integrativo se aplicado em 

excesso pode causar aumentos do sobressinal, este controlador deve ser aplicado 

quando se preza pela precisão da posição, pois não apresenta deslocamento em 

relação a posição de estabilização. O controlador PD é tão capaz de estabilizar o 

sistema quanto o PID, e em algumas transições demonstra maior velocidade de 

resposta, porém o offset apresentado compromete sua precisão de controle, logo 

este controlador deve ser utilizado quando não se preza pela precisão e um tempo 

de resposta menor é desejável. 
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